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Previsão de avanço de 1,2% do PIB 
brasileiro em 2022 com cenário global 
desafiador diante da pressão de custos 
Coface AL analisa os impactos da alta de preços das 
matérias-primas nas indústrias da América Latina

A Coface, líder global em seguro de 
crédito comercial e em serviços espe-
cializados, elevou a sua projeção para 
o crescimento da economia brasileira 
em 2022. A expectativa agora é de uma 
expansão do PIB de 1,2% neste ano, 
ante previsão feita em abril de 0,8%.

“No começo do ano, esperávamos 
estabilidade. Depois, revisamos para 
um crescimento de 0,4%, 0,8% e ago-
ra para 1,2%. De um lado é um cres-
cimento pouco expressivo, mas, por 
outro, temos uma revisão para cima, 
com os preços das commodities favo-

recendo a atividade no Brasil, permi-
tindo mais estímulos e ajudando no 
crescimento”, disse Patrícia Krause, 
economista-chefe da Coface América 
Latina, durante a apresentação, nesta 
terça-feira (14), do relatório “Impac-
tos da alta de preços das matérias-pri-
mas nas indústrias da América Latina”.

Mesmo com a projeção mais oti-
mista, o Brasil deve sofrer uma for-
te desaceleração em relação a 2021, 
quando o país cresceu 4,6%, assim 
como a economia global e da América 
Latina. Para o PIB mundial, a previ-

são da Coface é de um crescimento de 
3,1% em 2022, após alta de 5,7% no 
ano passado. No caso da América Lati-
na, essa desaceleração deve ser ainda 
mais intensa, passando de um cresci-
mento estimado de 7% em 2021 para 
2,4% neste ano.

“Diante desse cenário de pressão 
persistente de custos, a perspectiva é de 
uma desaceleração econômica não só 
localmente como também globalmente. 
Essas estimativas são revisadas sistema-
ticamente e os riscos estão mais inclina-
dos para revisões para baixo”, afirmou.
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A economista avalia que os núme-
ros para o crescimento do PIB global 
no primeiro trimestre foram decepcio-
nantes, com perspectivas negativas no 
segundo trimestre, especialmente na 
Europa. E apesar de sinais de estabili-
zação dos preços das commodities não 
energéticas, as pressões inflacionárias 
permanecem elevadas.

“É difícil dizer que estaremos no 
pico da inflação nos próximos meses. 
Em maio, os Estados Unidos apre-
sentaram uma inflação maior do que 
a esperada, chegando a 8,6%, a mais 
alta desde 1981. Com o crescimento 
fraco do PIB global esperado no se-
gundo semestre aliado à inflação alta 
e persistente, o cenário de estagflação 
acaba ganhando força pelo menos no 
curto prazo”, disse Patrícia, que cha-
ma atenção ainda para as perdas nas 
condições de crédito, com aumento de 
taxas de juros afetando os mercados.

De acordo com a economista, a 
guerra na Ucrânia e os bloqueios na 
China representam um novo choque 
para a cadeia global de suprimentos, 
que vem acompanhado também de fre-
tes elevados. Além da maior demanda 
por bens e escassez de contêineres pós-
-lockdown da pandemia, os preços dos 
combustíveis dispararam acentuada-
mente por conta da invasão da Ucrânia.

“Outro fator importante é o au-
mento nos prazos de entrega do setor 
manufatureiro. Os Estados Unidos e a 
zona do Euro são os mais afetados. Os 
indicadores mostram uma melhora em 
maio, mas ainda com um cenário nega-
tivo para o prazo de entregas. Entre os 
motivos apontados estão os bloqueios 
na China e guerra na Ucrânia”, afirmou.

INDÚSTRIA NA AMÉRICA LATINA

Na América Latina, segundo Patrí-
cia, dados de maio mostram, em geral, 
uma atividade manufatureira resilien-
te. No entanto, preço da energia, escas-
sez de insumos, lockdown na China e 
guerra na Ucrânia continuam também 
pressionando os custos.

“No Brasil, os preços ao produtor 
fecharam em alta de 18% em 12 me-
ses, uma melhora em relação ao pico 
de 36% de um ano atrás, mas conti-
nuam em um patamar muito elevado. 
Os setores industriais mais intensivos 
no uso de energia estão entre os mais 
impactados, como os de petróleo e 
biocombustíveis, químico e de me-
tais, que refletem aumento dos preços 
internacionais do petróleo sobre a 
indústria. Assim, o cenário segue de-
safiador para a produção industrial no 
Brasil, apesar do crescimento, na mar-
gem, nos últimos três meses”, afirmou.

RISCO/RECOMPENSA 
A FAVOR DO DÓLAR

A economista alertou ainda sobre 
risco/recompensa a favor do dólar. Para 
Patrícia, as saídas de capitais e a valoriza-
ção da moeda norte-americana são um 
coquetel perigoso para países emergen-
tes com posições externas frágeis. “Com 
a inflação acima da esperada nos EUA, os 
mercados começam a apostar que o Fed 
eleve os juros em 0,75 p.p. amanhã (15) 
e não mais em 0,5 p.p. como previsto an-
teriormente, causando pressão. Quando 
olhamos o fluxo líquido de investimento 
de portfólio, curto prazo, vemos uma sa-
ída de capitais nos últimos meses, o que 
é o sinal de alerta. Observamos ainda um 
fortalecimento do dólar por uma aversão 
ao risco” explicou.

Na América Latina, segundo a eco-
nomista, ainda há uma entrada líquida 
de recursos no acumulado do ano. Os 
preços elevados das commodities, além 
do aperto de juros mais rápido na região 
em relação a outros mercados emergen-
tes, levaram à valorização cambial.

“Vimos uma apreciação das moe-
das dos principais mercados latino-
-americanos, com exceção do peso 
argentino, no ano. Entretanto, a vola-
tilidade aumentou com as preocupa-
ções com os juros nos EUA. Com isso, 
o câmbio mais forte na região pode 
ter vida curta uma vez que políticas 
monetárias mais rígidas nos merca-
dos desenvolvidos tendem a renovar 
a volatilidade no segundo semestre 
o ano. No caso do Brasil, isso pode 
ser mais intenso devido às eleições e 
discussões sobre as questões fiscais”, 
disse.

Patrícia acrescentou ainda que o 
aperto monetário na América Latina 
não chegou ao fim. Para ela, as prin-
cipais economias da região devem 
seguir elevando os juros nos próximos 
meses para conter pressões inflacio-
nárias. Para o Brasil, a expectativa é 
que o Banco Central leve os juros a 
13,25% ao ano na reunião desta quar-
ta-feira (15). “A nossa projeção é que a 
taxa possa chegar a 13,75% em agos-
to”, completou.
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Safra recorde de grãos em 2021/22: 
Brasil poderá superar 271 milhões 
de toneladas

A safra brasileira de grãos 2021/22 
se encaminha para a conclusão e a ex-
pectativa da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) é de um novo 
recorde, com uma produção estima-
da em 271,3 milhões de toneladas. O 
volume representa um incremento de 
6,2% sobre a temporada anterior, o que 
significa cerca de 15,8 milhões de tone-
ladas, como aponta o 9º Levantamento 
da Safra de Grãos divulgado nesta quar-
ta-feira (8) pela estatal.

“A estimativa inicial da Companhia 
era de uma safra ainda maior quando, 
no primeiro levantamento, era espera-
da uma produção de 288,6 milhões de 
toneladas. Mesmo com a redução na 
expectativa em 6,4%, os agricultores 
brasileiros serão responsáveis pela 
maior safra da série histórica. O bom 
desempenho ocorre mesmo em um 
ano em que as culturas de primeira 
safra, principalmente soja e milho, fo-
ram afetadas pelas condições climáti-

cas adversas registradas na região sul 
do país e em parte do Mato Grosso do 
Sul”, destaca o presidente da Compa-
nhia, Guilherme Ribeiro.

Na atual temporada destaque 
para a recuperação de 32,3% na pro-
dução de milho. Com uma produção 
estável na 1ª safra do cereal, próxi-
mo a 24,8 milhões de toneladas, a 2ª 
safra do grão tende a registrar uma 
elevação de aproximadamente 45% 
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se comparada com o ciclo anterior, 
passando de 60,7 milhões de tone-
ladas para 88 milhões de toneladas. 
“No entanto, ainda precisamos acom-
panhar o desenvolvimento das lavou-
ras, principalmente nos estados do 
Paraná e Mato Grosso do Sul. Nesses 
locais, a cultura se encontra em es-
tágios de desenvolvimento em que o 
clima exerce grande influência no re-
sultado final. Considerando a segun-
da safra, cerca de 25,5% do milho do 
país ainda está sob influência do cli-
ma”, explica o diretor de Informações 
Agropecuárias e Políticas Agrícolas 
da Conab, Sergio De Zen.

De acordo com o Progresso de Sa-
fra, publicado nesta semana pela es-
tatal, a colheita do cereal de 2ª safra 
está em fase inicial, sendo Mato Gros-
so o estado com a maior área colhida 
registrada.

“As primeiras lavouras têm apre-
sentado bons rendimentos, pois 
foram semeadas em período ideal. 
Já a onda de frio, ocorrida em maio, 
formou geadas de maneira pontual 
no Paraná, Mato Grosso do Sul e em 
Minas Gerais, o que não afetou a pro-
dutividade total. O desempenho das 
lavouras, inclusive, melhorou nos 
estados paranaense e sul-mato-gros-
sense, devido ao bom regime hídrico”, 
pondera De Zen.

Assim como no caso do milho, o 
clima frio não trouxe grande impacto 
na produção total para o algodão. Só 
para a pluma, é esperada uma colhei-
ta de 2,81 milhões de toneladas, au-
mento de 19,3% quando comparado 
com o ciclo 2020/21. Já para o feijão, 
as baixas temperaturas impactaram 
as produtividades das lavouras de 2ª 
safra da leguminosa. Destaque para a 
influência na variedade cores e pre-
to, com redução na produtividade de 
31,8% e 19,7% respectivamente.

“Com as condições climáticas de-
suniformes entre os estados produto-
res de feijão, variando entre estiagem 
e excesso de chuvas, a qualidade do 

grão a ser colhido na 2ª safra pode ter 
a qualidade comprometida”, esclarece 
o gerente de Acompanhamento de Sa-
fras, Rafael Fogaça.

Soja e arroz estão com a colheita 
praticamente finalizada. Para a olea-
ginosa, a Conab estima 124,3 milhões 
de toneladas produzidas, redução de 
10,1% em relação à safra anterior, en-
quanto que o arroz deve atingir uma 
produção de 10,6 milhões de tonela-
das, volume 9,9% inferior ao produzi-
do no ciclo anterior.

Culturas de inverno – O plantio 
das culturas de inverno já está em 
andamento. Destaque para o trigo, 
principal grão semeado no país. A 
atual estimativa é para uma produção 
de 8,4 milhões de toneladas, um novo 
recorde para o grão caso se confirme 
o resultado.

Mercado – Neste 9º levantamen-
to, a Conab manteve as projeções de 
importação e exportação da safra 
2021/2022 para algodão, arroz, fei-
jão e milho. Com a manutenção des-
sas expectativas, os estoques finais 
para arroz e feijão foram reduzidos, 
em virtude da amena queda na pro-
dução, sendo estimados em aproxi-
madamente 2 milhões de toneladas 
e 251 mil toneladas respectivamente. 
Cenário oposto é encontrado para 
o milho, no qual a Companhia prevê 
uma alta de 715% no estoque de pas-
sagem, mesmo com a maior demanda 
internacional pelo cereal brasileiro. 
As exportações do grão devem cres-
cer 77,8% quando comparado ao ano 
anterior, com estimativa de 37 mi-
lhões de toneladas. No algodão, houve 
redução no consumo interno, passan-
do de 765 mil para 750 mil toneladas. 

No caso da soja, os esmagamentos 
da oleaginosa se apresentam em alta. 
Já as vendas para o mercado externo 
estão reduzidas, com isso a previsão 
de embarque do grão foi atualiza-
do para 75,23 milhões de toneladas. 
Outro destaque é a queda de 415 mil 
toneladas na estimativa de consumo 

interno de óleo de soja, relação ao con-
sumo de 2021, acarretada pela menor 
produção de Biodiesel nos quatro 
primeiros meses de 2022, segundo a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis ANP.

Já o trigo tem previsão de aumen-
to nas exportações. Para a safra 2021 
(ano comercial de agosto de 2021 a ju-
lho de 2022) a alta esperada é de 5%. 
Já na próxima produção a ser comer-
cializada entre agosto de 2022 a julho 
de 2023, o incremento nas vendas ex-
ternas chega a 50%, passando de mil 
toneladas para 1,5 mil toneladas. 

No mercado doméstico, destaque 
para o feijão. Embora tenha ocorri-
do expressiva elevação nos preços 
da leguminosa até meados de maio, 
posteriormente, os preços seguiram 
em trajetória de queda, ocasionada 
pelo avanço da colheita no Paraná. 
No entanto, a partir do dia 27 do mês 
passado, as chuvas retornaram no 
Paraná, interrompendo a colheita. Na 
primeira semana de junho a Compa-
nhia registrou uma valorização dos 
preços do produto, entre R$ 10,00 e 
R$ 20,00 por saca.

MINAS GERAIS

A safra de grãos 2021/22 está 
caminhando para um novo recorde 
produtivo em Minas Gerais. De acor-
do com o 9º Levantamento da Safra 
de Grãos 2021/2022, elaborado pela 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), o Estado deve colher 
17,5 milhões de toneladas de grãos, 
superando em 14% o volume regis-
trado na safra passada, que era o 
maior da série histórica. 

Com o clima favorável na primeira 
safra, o destaque é a soja, cuja produ-
ção subiu 8,1% e atingiu 7,59 milhões 
de toneladas. Já na segunda safra, que 
está em início de colheita, a estiagem 
tem prejudicado a produtividade do 
milho e do feijão segunda safra. Mas, 
mesmo com a interferência, a produ-
ção ainda será maior. 
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Economia melhorou, mas cenário 
ainda é desafiador
Vários indicadores econômicos estão positivos, mas incerteza 
deverá dar o tom do segundo semestre

Nas últimas semanas, foram di-
vulgados vários dados econômicos 
positivos. A começar pelo Produto 
Interno Bruto (PIB), que mede o es-
tado geral da economia do país. No 
primeiro trimestre do ano, o indica-
dor aumentou 1% em comparação 
com o trimestre anterior, puxado 
sobretudo pelo setor de serviços 
que tem maior peso econômico e 

cresceu na esteira da abertura das 
atividades. “Os três primeiros meses 
do ano foram fortes, o arrefecimento 
da pandemia deu dinamismo à eco-
nomia”, diz José Maurício Caldeira, 
sócio-diretor da Asperbras.

Ao lado do PIB, outros números 
ilustram esta situação. O desemprego 
recuou para 10,5% no trimestre en-

cerrado em abril, surpreendendo po-
sitivamente o mercado que esperava 
uma taxa de 10,9%. É a menor marca 
para o período desde 2015 (8,1%), 
quando a economia amargava reces-
são, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de vendas no comércio 
cresceu em maio pelo terceiro mês 
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consecutivo, segundo levantamento 
da Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O resultado, considerado ines-
perado pela CNC, tem relação com 
a recuperação do fluxo de consumi-
dores nas lojas físicas em função da 
redução dos casos de Covid-19 e da 
abertura econômica. Os comercian-
tes estão otimistas com os próximos 
meses, apesar da inflação e dos ju-
ros altos.

Em maio, o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (Icec) 
chegou aos 120 pontos, maior pa-
tamar desde dezembro de 2021. A 
confiança dos pequenos comercian-
tes foi o destaque positivo do mês. 
As empresas de pequeno porte regis-
traram aumento de 32% no otimis-
mo no mês, comparado ao mesmo 
período de 2021. Entre os grandes 
varejistas houve avanço de 10,2% no 
período.

 
Mesmo a indústria, que enfrenta 

uma crise de falta de componentes 
eletrônicos e da quebra das cadeias 
de suprimentos, também tem tido 
bons indicadores. A Indústria de 
Transformação cresceu 1,4% no pri-
meiro trimestre de 2022 em compa-
ração com os últimos três meses do 
ano passado. 

Por isso, os industriais seguem 
confiantes. O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) apura-
do pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) alcançou 56,5 pontos 
em maio, leve recuo de 0,3 pontos 
em relação a abril. Índices acima de 
50 pontos significam otimismo.

A Indústria da Construção, em 
particular, está otimista. Os empre-
sários do setor seguem com expec-
tativas positivas para todas as variá-
veis analisadas. As médias do índice 
do nível de atividade e do número de 
empregados no primeiro quadrimes-
tre de 2022 são as maiores para o 
período em dez anos. 

 “Temos muitos dados positivos, 
a economia melhorou, mas o cenário 
à frente ainda é desafiador”, diz José 
Maurício Caldeira. Para o mercado, 
nos próximos meses, o PIB dificilmen-
te repetirá o desempenho positivo do 
primeiro trimestre do ano. Vale ressal-
tar que a inflação segue acima de dois 
dígitos – atingiu 12,1% nos doze meses 
terminados em abril – e está muito es-
palhada na economia. Inflação elevada 
corrói o poder de compra dos consumi-
dores, especialmente dos mais pobres.

Este, aliás, é um problema mun-
dial. Há décadas os países desenvol-
vidos não conviviam com taxas tão 
elevadas. Nos doze meses encerra-
dos em abril, a inflação chegou a 9% 
no Reino Unido, a 8,3% nos Estados 
Unidos e a 8,1% na União Europeia. 

Por conta da inflação alta, os 
bancos centrais deverão subir juros, 
o que já está acontecendo no Brasil 
desde o ano passado. Selic elevada 
é como um freio de mão puxado na 
economia: segura o crescimento e 
aumenta o endividamento das pes-
soas e empresas.

Diante deste quadro, a volati-
lidade deverá dar o tom dos próxi-
mos meses. O dólar caiu por conta 
dos juros altos que atraem capital 
estrangeiro, mas a guerra na Ucrâ-
nia segue sendo um fator de grande 
incerteza até para o abastecimento 
mundial de alimentos e energia. No 
front interno, a incerteza ficará por 
conta das eleições que, tradicional-
mente, movimentam os mercados 
no segundo semestre.

Empresário José Maurício Caldeira
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Rendimento médio do brasileiro 
cai e é o menor desde 2012, início 
da série histórica

Dados divulgados no dia 10 de 
maio último pelo IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
confirmam o retrocesso socioeconô-
mico que o Brasil tem vivido, com a 
população mais pobre e a desigualda-
de maior. Segundo a PNAD contínua, o 
rendimento médio mensal domiciliar 
por pessoa em 2021 caiu 6,9% na com-
paração com o ano anterior, chegando 
a R$ 1.353, menor valor desde 2012, 
quando o instituto iniciou a série his-
tórica focada em trabalho e renda.

No mesmo período, a massa de 

rendimento – soma dos recursos re-
cebidos pela população – caiu 6,2%, 
passando de R$ 306,9 bilhões para 
R$ 287,7 bilhões. Já a massa do ren-
dimento mensal real de todos os tra-
balhos caiu 3,1%, de R$ 223,6 bilhões 
para R$ 216,7 bi, apesar do aumento 
da população ocupada, o que quer di-
zer que o trabalhador está ganhando 
menos.

A pesquisa divulgada focou em 
rendimentos de todas as fontes. Além 
dos ganhos com o trabalho e progra-
mas sociais, foram contabilizadas 

também receitas oriundas de aposen-
tadorias, pensões e aluguéis.

DETALHAMENTO DA PESQUISA

O rendimento médio mensal real 
domiciliar per capita em 2021 foi 
de R$ 1.353, o menor valor da série 
histórica da PNAD Contínua, iniciada 
em 2012. Com isso, a massa do ren-
dimento mensal real domiciliar per 
capita caiu 6,2% ante 2020, chegando 
a R$ 287,7 bilhões em 2021, seu se-
gundo menor valor, desde 2012 (R$ 
279,9 bilhões).



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS1 2 EDIÇÃO 305JUNHO 2022
MERCADOCOMUM

Entre as regiões, o Nordeste segue 
com menor rendimento médio men-
sal domiciliar per capita (R$ 843).

O percentual de pessoas com ren-
dimento na população do país caiu de 
61,0% em 2020 para 59,8% em 2021, 
o mesmo percentual de 2012 e o mais 
baixo da série. A queda desse indica-
dor foi mais intensa no Norte.

O rendimento médio mensal real 
da população residente com rendi-
mento foi o menor da série histórica 
nos seguintes tipos: todas as fontes de 
rendas (R$ 2.265), em outras fontes 
(R$ 1.348), em aposentadoria e pen-
são (R$1.959) e em outros rendimen-
tos (R$ 512). Tais quedas podem ser 
explicadas, também, pela inflação.

De 2020 para 2021, apesar do au-
mento da população ocupada, a massa 
do rendimento mensal real de todos os 
trabalhos caiu 3,1%, indo de R$ 223,6 
bilhões para R$ 216,7 bi, no período.

De 2020 para 2021, o percentual 
de domicílios com alguém recebendo 
“Outros programas sociais”, categoria 
que inclui o auxílio-emergencial, caiu 
de 23,7% para 15,4%, enquanto a 
proporção de domicílios com benefi-
ciários do Bolsa-Família aumentou de 
7,2% para 8,6%.

A QUEDA DO RENDIMENTO 
MENSAL DOMICILIAR PER 
CAPITA FOI MAIS INTENSA 
ENTRE AS CLASSES COM 
MENOR RENDIMENTO

Em 2021, o rendimento médio do 
1% da população que ganha mais era 
38,4 vezes maior que o rendimento 
médio dos 50% que ganham menos.

A desigualdade cresceu para o 
conjunto da população e ficou pra-
ticamente estável para a população 
ocupada: o Índice de Gini do rendi-
mento domiciliar per capita aumen-
tou de 0,524 para 0,544, enquanto o 
Gini do rendimento de todos os traba-
lhos variou de 0,500 para 0,499.

MUDANÇAS NAS REGRAS DO 
AUXÍLIO-EMERGENCIAL E 
INFLAÇÃO EXPLICAM QUEDA DO 
RENDIMENTO DOMICILIAR POR 
PESSOA EM 2021

O rendimento médio mensal do-
miciliar por pessoa caiu 6,9% em 
2021 e passou de R$ 1.454 em 2020 
para R$ 1.353. Este é o menor valor 
da série histórica, iniciada em 2012, 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contínua: Ren-
dimento de todas as fontes 2021, di-
vulgada hoje (10) pelo IBGE. Norte e 
Nordeste foram as regiões que apre-
sentaram os menores valores (R$ 871 
e R$ 843, respectivamente) e também 
as maiores perdas entre 2020 e 2021 
(de 9,8% e 12,5%, nessa ordem). Já 
as regiões Sul e Sudeste se mantive-
ram com os maiores rendimentos (R$ 
1.656 e R$ 1.645, respectivamente).

“Esse resultado é explicado pela 
queda do rendimento médio do traba-
lho, que retraiu mesmo com o nível de 
ocupação começando a se recuperar, e 

também pela diminuição da renda das 
outras fontes, exceto as do aluguel”, 
explica Alessandra Scalioni, analista 
da pesquisa, apontando a mudança 
nos critérios de concessão do auxílio-
-emergencial ocorridas em 2021 como 
uma das principais causas da queda 
no rendimento de outras fontes.

O percentual de pessoas com al-
gum rendimento, de qualquer tipo, 
na população do país também caiu: 
de 61% para 59,8%, retornando ao 
percentual de 2012, o menor da sé-
rie. Houve redução em todas as regi-
ões, principalmente no Norte. O Sul 
(64,8%) continua com a maior esti-
mativa, como aconteceu em todos os 
anos da série histórica. As menores 
são nas regiões Norte (53,0%) e Nor-
deste (56,3%).

Esse percentual aumentou em 
“Todos os trabalhos” de 40,1% para 
41,1%, o que corrobora o aumento 
de ocupação no país. Em contrapar-
tida, houve queda no percentual das 
pessoas com rendimentos no con-



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 1 3EDIÇÃO 305 JUNHO 2022
MERCADOCOMUM

junto das “Outras fontes”, que saiu de 
28,3% para 24,8%. A maior variação 
foi em “Outros rendimentos”, que saiu 
de 14,3% para 10,6%.

Na divisão de participação da ren-
da domiciliar entre os tipos de ren-
dimento, somente a contribuição do 
item “Outros rendimentos” caiu de 
2020 para 2021, chegando a 4%. A 
renda de “Todos os trabalhos” chegou 
a 75,3%, enquanto “Aposentadoria e 
Pensão” representou 18,2%, “Aluguel e 
Arrendamento” atingiu 1,7% e “Pensão 
alimentícia, Doação e Mesada de não-
-morador” chegou a 0,9%. “Houve um 
aumento importante em Outros rendi-
mentos no primeiro ano da pandemia, 
2020, por conta do incremento no item 
‘Outros Programas Sociais’, onde foi 
classificado o auxílio-emergencial. As 
alterações que ocorreram nos critérios 
de concessão e nos valores do auxílio 
em 2021 explicam esse tipo de renda 
estar perdendo importância. Há menos 
gente ganhando e o valor também di-
minuiu”, explica a analista.

Dois dos cinco tipos de rendimen-
to estão no nível mais baixo da série 
histórica.

O módulo de rendimento da PNAD 
Contínua divulgou, ainda, que em 2021, 
dois tipos de rendimento chegaram ao 
menor valor médio mensal da série histó-
rica: Aposentadoria e Pensão (R$1.959) e 
Outros rendimentos (R$ 512). Desta for-
ma, o item “Outras fontes”, que engloba, 
além desses, Aluguel e arrendamento 
(R$ 1.814) e Pensão alimentícia, doação 
e mesada de não morador (R$ 667), teve 
média de R$ 1.348, também atingindo o 
valor mais baixo da série.

Essas quedas explicam o motivo 
do índice global, que mede a renda 
média mensal da população com ren-
dimento considerando todas as fon-
tes, também ter chegado ao menor 
valor da série histórica: R$ 2.665.

Para a analista da pesquisa, a infla-
ção ajuda a explicar essas quedas. “Os 
valores da aposentadoria acompanham 

o reajuste do salário-mínimo e grande 
parte dos aposentados ganha o piso. 
Como os reajustes não estão compen-
sando a inflação, é natural essa perda 
de valor”, afirma Scalioni. Já o item ou-
tro rendimento também é explicado 
com as alterações nas concessões e nos 
valores do auxílio-emergencial.

DESIGUALDADE CRESCE, EXCETO 
PARA O RENDIMENTO DE TODOS 
OS TRABALHOS

A pesquisa também mostra a de-
sigualdade de renda no país em 2021. 
Após relativa estabilidade em 2019 
(0,544) e queda em 2020 (0,524), o 
índice de Gini do rendimento médio 
mensal domiciliar por pessoa aumen-
tou em 2021, voltando ao patamar 
de dois anos antes (0,544). Quanto 
maior o Gini, maior a desigualdade.

Entre 2020 e 2021, a desigualdade 
aumentou em todas as regiões, sobre-
tudo no Norte e no Nordeste. Alessan-
dra Scalioni explica: “São regiões onde 
o recebimento do auxílio-emergencial 
atingiu maior proporção de domicílios 
durante a pandemia de COVID-19 e 
que, por isso, podem ter sido mais afe-
tadas com as mudanças no programa 
ocorridas em 2021”. A Região Nordes-
te se manteve com o maior índice de 
Gini em 2021 (0,556), enquanto a Re-
gião Sul apresentou o menor (0,462).

Já no que diz respeito apenas ao 
rendimento médio mensal de todos 
os trabalhos, o índice variou negativa-
mente de 0,500 para 0,499. Esse re-
sultado demonstra que o retorno de 
parte da população ocupada em 2021 
reduziu a média de rendimento e não 
modificou o perfil da distribuição de 
renda do trabalho no país.

Quando a análise é na estratificação 
em classes de percentual das pessoas 
em ordem crescente de rendimento 
domiciliar por pessoa – ou seja, de 
quem menos recebe para quem mais 
recebe, a pesquisa mostra que aproxi-
madamente metade da população com 
menores rendimentos recebeu, em mé-
dia, R$ 415, uma queda de 15,1% em 
relação a 2020 (R$ 489), resultado no 
menor valor da série histórica.

Em 2021, a queda do rendimento 
mensal por pessoa foi disseminada en-
tre as classes, porém, foi maior entre 
as faixas com menor rendimento. En-
tre os 5% de menor renda (R$ 39) caiu 
33,9% e entre os de 5% a 10% (R$ 
148) caiu 31,8%. Já entre o 1% com 
maior renda (R$ 15.940) caiu 6,4%.

Ou seja, em 2021, o 1% da popu-
lação brasileira com renda mais alta 
teve rendimento 38,4 vezes maior 
que a média dos 50% com as menores 
remunerações.
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Pagamento do FGTS e 13º elevam a intenção 
de consumo, que atingiu, em maio, o maior 
patamar desde abril de 2020
Apesar da melhora pontual provocada pela injeção dos recursos na 
economia, inadimplência se mantém próxima ao nível recorde

O saque emergencial do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e a antecipação do pagamento do déci-
mo terceiro salário para aposentados 
e pensionistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) contribuíram 
para a alta, em maio, da Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF). O indi-
cador da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) subiu 4,1% 
e registrou 80 pontos. Embora ainda 
indique insatisfação, pois está abaixo 
dos 100 pontos numa escala que vai 
de 0 a 200, este é o maior patamar 
do ICF desde abril de 2020 (98,8). Na 
comparação anual, o crescimento foi 
de 18,9%.

As sete variáveis que compõem 
o indicador registraram crescimento 
no mês, mas os itens Emprego Atual 
e Perspectiva Profissional se des-
tacaram, crescendo 5,1% e 6,5% e 
atingindo as pontuações de 107,8 e 
106,3, respectivamente. A avaliação 
da renda atual subiu 5,8%, chegando 
aos 85,3 pontos. A melhora no mer-
cado de trabalho na capital paulista – 
que gerou, no primeiro trimestre, 60 
mil novos empregos formais, além da 
reabertura da economia e a injeção 
de recursos do FGTS e do décimo ter-
ceiro – beneficiou o poder de compra 
dos consumidores paulistanos, em 
maio. Entretanto, ainda é insuficiente 
para cessar os impactos da inflação 

no orçamento doméstico.

Além disso, estas medidas não 
elevaram, na mesma proporção, o 
ânimo dos paulistanos em consumir. 
As variáveis que mensuram Nível 
Atual e Perspectiva para Consumo 
subiram 1,4% e 0,6%, respectiva-
mente. Ambas ficaram abaixo dos 
100 pontos (na zona de insatisfa-
ção), com as respectivas pontuações 
de 58,3 e 78,6. As demais altas foram 
observadas em Acesso ao Crédito 
(3,9%/81,5 pontos) e momento para 
duráveis (2,6%/42,1 pontos), po-
rém, em patamares inferiores aos do 
ano passado (-9,5% e -8,6%, respec-
tivamente).
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 A análise por faixa de renda de-
monstrou que, entre as famílias que 
recebem até dez salários mínimos, a 
redução da insatisfação com as con-
dições econômicas foi mais relevante: 
alta de 4,7%, saindo de 71,4 pontos, 
em abril, para os atuais 74,8. Entre os 
lares com renda superior a este valor, 
o avanço foi de 2,5% (contudo, com 
pontuação mais elevada: 95 pontos). 
O Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) também foi alavancado pelos 
recursos do FGTS e do décimo tercei-
ro salário, crescendo 1,5%.

INADIMPLÊNCIA PRÓXIMA  
AO NÍVEL RECORDE

De acordo com a Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do Con-
sumidor (PEIC), da FecomercioSP, o 
número de inadimplentes ficou tecni-
camente estável em maio: as famílias 
com dívidas em atraso eram 24,5%, 
ante os 24,6% em abril, quando hou-
ve o recorde da série histórica do le-
vantamento. No mês, 983 mil lares 
não conseguiram pagar as dívidas 
até a data do vencimento. Entre as fa-
mílias com renda maior, a taxa ficou 
estável (12,2%), ao passo que entre 
as de renda menor, houve recuo de 
29,5% para 29,3%.

 
Com mais recursos em mãos, as 

famílias estão focando no pagamen-
to das dívidas. Após recorde em abril 
(75,3%), o número de lares endivida-
dos diminuiu 74,5%, o que significa 
que 28,1 mil famílias não têm mais 
dívidas, num total de 2,99 milhões de 
lares endividadas. A principal razão 
para esta redução foi o menor uso do 
cartão de crédito (de 93,7% para os 
atuais 91,9%). Além do encarecimen-
to, as empresas de cartão e os bancos 
estão mais seletivos na concessão 
de crédito, dado o maior risco de 
inadimplência. Por outro lado, hou-
ve aumento do endividamento nos 
carnês (19,7%, ante 19,1% do mês 
anterior).

 
Na análise por faixa de renda, a 

redução do endividamento foi detec-

tada tanto nas famílias que ganham 
até dez salários mínimos quanto nas 
que recebem acima deste valor. Para 
o primeiro grupo, o porcentual pas-
sou de 78,1% para 77,4%. Na faixa 
de renda mais alta, houve recuo de 
67,1% para 66,2%.

NOTAS METODOLÓGICAS
PEIC

A Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (PEIC) 
é apurada mensalmente pela Feco-
mercioSP desde fevereiro de 2004. 
São entrevistados aproximadamente 
2,2 mil consumidores na capital pau-
lista. Em 2010, houve uma reestrutu-
ração do questionário para compor 
a pesquisa nacional da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), e, por 
isso, a atual série deve ser comparada 
a partir de 2010.O objetivo da PEIC é 
diagnosticar os níveis tanto de endi-
vidamento quanto de inadimplência 
do consumidor. O endividamento é 
quando a família possui alguma dívi-
da. Inadimplência é quando a dívida 
está em atraso. A pesquisa permite o 
acompanhamento dos principais ti-
pos de dívida, do nível de comprome-
timento do comprador com as despe-
sas e da percepção deste em relação 
à capacidade de pagamento, fatores 
fundamentais para o processo de de-
cisão dos empresários do comércio e 
demais agentes econômicos, além de 
ter o detalhamento das informações 
por faixa de renda de dois grupos: 
renda inferior e acima dos dez salá-
rios mínimos.

ICF

O Índice de Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) é apurado men-
salmente pela FecomercioSP desde 
janeiro de 2010, com dados de 2,2 
mil consumidores no município de 
São Paulo. O ICF é composto por sete 
itens: Emprego Atual; Perspectiva 
Profissional; Renda Atual; Acesso ao 
Crédito; Nível de Consumo; Perspec-
tiva de Consumo e Momento para 
Duráveis. O índice vai de zero a 200 

pontos, no qual abaixo de cem pontos 
é considerado insatisfatório, e acima 
de cem pontos, satisfatório. O obje-
tivo da pesquisa é ser um indicador 
antecedente de vendas do comércio, 
tornando possível, a partir do pon-
to de vista dos consumidores e não 
por uso de modelos econométricos, 
ser uma ferramenta poderosa para 
o varejo, para os fabricantes, para as 
consultorias, assim como para as ins-
tituições financeiras.

ICC

O Índice de Confiança do Consu-
midor (ICC) é apurado mensalmente 
pela FecomercioSP desde 1994. Os 
dados são coletados com aproxima-
damente 2,1 mil consumidores no 
município de São Paulo. O objetivo 
é identificar o sentimento dos con-
sumidores levando em conta suas 
condições econômicas atuais e suas 
expectativas quanto à situação eco-
nômica futura. Esses dados são seg-
mentados por nível de renda, sexo e 
idade. O ICC varia de zero (pessimis-
mo total) a 200 (otimismo total). Sua 
composição, além do índice geral, se 
apresenta como: Índice das Condi-
ções Econômicas Atuais (ICEA) e Ín-
dice das Expectativas do Consumidor 
(IEC). Os dados da pesquisa servem 
como um balizador para decisões de 
investimento e para formação de es-
toques por parte dos varejistas, bem 
como para outros tipos de investi-
mento das empresas.

A FecomercioSP reúne líderes 
empresariais, especialistas e con-
sultores para fomentar o desenvol-
vimento do empreendedorismo. Em 
conjunto com o governo, mobiliza-se 
pela desburocratização e pela moder-
nização, desenvolve soluções, elabora 
pesquisas e disponibiliza conteúdo 
prático sobre as questões que impac-
tam a vida do empreendedor. Repre-
senta 1,8 milhão de empresários, que 
respondem por quase 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
e geram em torno de 10 milhões de 
empregos.
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ICMS cobrado em Minas Gerais 
entre os mais caros do país

A proposta de limitar a cobrança 
do ICMS – Imposto sobre a Circula-
ção de Mercadorias e Serviços em 
17% para combustíveis, energia elé-
trica, telecomunicações e transporte 
pode significar uma redução à meta-
de da alíquota do tributo em alguns 
estados.

O Rio de Janeiro, por exemplo, co-
bra 34% sobre a gasolina.  Maranhão, 
Minas Gerais e Piauí seguem o Rio na 
lista dos estados com tributação mais 
alta sobre a gasolina, com alíquota de 
31%. A maior parte dos governos es-
taduais cobra em torno de 29% sobre 
a gasolina e terá de derrubar a alíquo-
ta caso o projeto seja aprovado.

O diesel é cobrado nos estados 
a uma alíquota média de 17% e, em 
Minas Gerais, em 15%.  Maranhão é o 
mais caro, com 18,5% - enquanto no 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina está em 12%. 
Em São Paulo, a alíquota praticada é 
de 13,3%.

Relativamente ao etanol, a média 
do ICMS nacional está em 25% e em 
Minas Gerais está o segundo mais ba-
rato, com 16%, enquanto que em São 
Paulo situa-se em 13,3% e o Rio de 
Janeiro lidera em valor mais elevado, 
com 32%.

Quanto ao gás de cozinha, a média 
nacional de ICMS cobrado entre os 
estados é de 17% e, em Minas Gerais, 
encontra-se na faixa de 17%. Nove es-
tados praticam alíquotas superiores 
às cobradas por Minas – de 18%, con-
siderada a mais cara, enquanto ou-
tros cobram percentuais inferiores.

Já na energia elétrica, as alíquotas 
de 30% praticadas em Minas Gerais 
e no Rio Grande do Sul estão entre 

as mais elevadas do 
país, que possui uma 
taxação média 25%.

No tocante à tri-
butação das telecomu-
nicações, Minas Gerais 
encontra-se exatamen-
te na média nacional 
de 29%; oito estados 
praticam alíquotas in-
feriores e 11 são supe-
riores.

Fontes: Fecombustíveis, 
ABRADEE, O Estado de  

São Paulo 09.06.22
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Tributação de lucros e dividendos 
desestimularia investimentos e seria 
prejudicial para a retomada econômica
Em ofício às lideranças do Senado e do Ministério da Economia, FecomercioSP 
expõe os prejuízos da proposta ao empresariado

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) vê com preocu-
pação a notícia, divulgada nas últimas 
semanas, de que o governo federal e 
o Congresso Nacional estariam ali-
nhando uma nova proposta sobre a 
tributação de lucros e dividendos, com 
alíquota de 10%. A medida prejudica-
ria a retomada econômica do País, ao 
desestimular os investimentos nos ne-
gócios, uma vez que elevaria os custos 
ao empresariado. Para exemplificar, 
a empresa tributada pelo regime de 
lucro real teria um aumento na carga 
tributária de 34% para 37%.

 O cálculo considera os porcen-
tuais, preliminarmente divulgados, 
de alíquota do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contri-
buição Social Sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) no montante de 30%, e a in-
clusão da cobrança de 10% sobre lu-
cros e dividendos. Ciente do enorme 
retrocesso que o retorno da cobrança 
traria ao ambiente de negócios, os 
conselhos Superior de Direito (CSD) 
e de Assuntos Tributários (CAT), am-
bos da Federação, enviaram ofícios 
ao Senado Federal e ao Ministério da 
Economia, com simulações de impac-
tos da tributação sobre o lucro.

 Para as empresas prestadoras de 
serviços tributadas pelo regime de 
lucro presumido, haveria aumento de 
17,53%, para 24,63% da carga tribu-
tária, conforme demonstra as simula-
ções descritas a seguir.

 
Vale lembrar que, nas empresas 

de menor porte, é comum a distribui-
ção de grande parte dos lucros aos 
seus sócios e, por este motivo o res-
tabelecimento da tributação afetará, 
principalmente, as empresas de mé-
dio e pequeno portes.

 A redação atual do PL 2.337/2021 
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estabelece que negócios com fatura-
mento anual de até R$ 4,8 milhões 
estariam isentos do IR sobre a dis-
tribuição de dividendos. Ainda não 
há informações sobre este ponto na 
nova proposta, mas a tendência é de 
que sejam contempladas todas as 
companhias.

 Além da majoração do imposto já 
exposta acima, outro aspecto negativo 
é a possibilidade de tributar a distri-
buição dos lucros e dividendos auferi-
dos antes da eventual alteração legis-
lativa. Nesta situação, as empresas que 
distribuírem lucros sobre resultados 
auferidos nos anos anteriores à imple-
mentação da medida estariam expos-
tas a uma carga tributária maior. Isso, 
porque a tributação sobre a pessoa 
jurídica ocorrerá na alíquota de 34%, 
enquanto para aquela que distribuir o 
lucro auferido a partir da mudança, a 
incidência será de 30%.

 Neste sentido, a Entidade destaca 
às lideranças do Senado e do Minis-
tério da Economia que permitir que 
esta diferenciação ocorra fere a iso-
nomia tributária e constitui, ainda, 
flagrante ofensa à segurança jurídica.

 Desde 1996, a distribuição de lu-
cros e dividendos é isenta do IR, em 
razão da dificuldade do controle do 
Fisco e para inibir a evasão fiscal, uma 
vez que se optou pela cobrança cen-
tralizada na empresa. A justificativa 
foi apresentada, à época, na proposi-
tura do próprio Executivo para apro-
var a medida. O restabelecimento da 
tributação agora ocasionaria a “dis-
tribuição disfarçada” de lucros, com 
complexidade de apuração e dificul-
dade de fiscalização, o que elevaria a 
ocorrência de litígios.

 
Além disso, por necessitar de prá-

ticas mais rigorosas de compliance, 
na prática, a medida exigirá que a em-
presa tributada pelo lucro presumido 
mantenha escrituração contábil (atu-
almente, facultativa).

 A FecomercioSP avalia, que em 

vez de incentivar o empreendedoris-
mo e o desenvolvimento empresarial, 
a discussão resultará em aumento da 
carga tributária para a maioria dos 
contribuintes e em complexidade e 
litigiosidade, desestimulando o cres-
cimento dos negócios.

A FecomercioSP reúne líderes 
empresariais, especialistas e con-
sultores para fomentar o desenvol-
vimento do empreendedorismo. Em 

conjunto com o governo, mobiliza-se 
pela desburocratização e pela moder-
nização, desenvolve soluções, elabora 
pesquisas e disponibiliza conteúdo 
prático sobre as questões que impac-
tam a vida do empreendedor. Repre-
senta 1,8 milhão de empresários, que 
respondem por quase 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
e geram em torno de 10 milhões de 
empregos.
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Consumo de carne: Redução do nível de 
consumo faz com que estabelecimentos 
se adaptem
Segundo pesquisa do IPEC, antigo Ibope Inteligência, mais de 30% das pessoas já 
escolhem opções veganas em restaurantes e outros estabelecimentos; quase metade dos 
entrevistados não comem carne um ou mais dias por semana por escolha própria

A mudança no perfil de consumo 
da população brasileira está transfor-
mando o mercado conhecido como 
‘food service’, relacionado aos negó-
cios de alimentação fora de casa como 
bares, restaurantes, lanchonetes en-
tre outros. O estudo, encomendado 
pela Sociedade Vegetariana Brasileira 
(SVB), foi realizado pela consultoria 
Inteligência em Pesquisa e Consulto-
ria (IPEC), antigo Ibope Inteligência, 
em fevereiro deste ano, com brasilei-
ros residentes em todas as regiões do 
país. O resultado mostra que um terço 
dos brasileiros já escolhe opções ve-
ganas nos cardápios de restaurantes 
e lanchonetes. Além disso, 46% dos 
brasileiros já deixam de comer carne, 
por vontade própria, pelo menos uma 
vez na semana.

“O que acontece é que, além da 
parcela vegetariana da população, 
cresce muito rapidamente a parcela 
que procura reduzir o seu consumo 
de carnes e derivados. Em um, dois, 
três ou vários dias por semana, os 
brasileiros têm optado por fazer re-
feições vegetarianas ou veganas”, 
observa Ricardo Laurino, presiden-
te da SVB. Ele avalia que uma parte 
desse universo (de 46% da popula-
ção, segundo o IPEC) são os milhões 
de adeptos da ‘Segunda Sem Carne 
(SSC)’, movimento que existe no Bra-
sil desde 2009 e que convida as pes-
soas a trocar, pelo menos uma vez por 
semana, a proteína animal pela prote-
ína vegetal. O movimento é conhecido 
mundialmente pelo seu embaixador 
Paul McCartney, mas o Brasil é reco-

nhecido por ter “a maior SSC do mun-
do” - presente em refeitórios corpora-
tivos, escolas particulares e públicas, 
restaurantes e outras organizações, e 
tendo servido mais de 300 milhões de 
refeições com fontes vegetais de pro-
teína desde o seu lançamento.

“A ideia da campanha não é tirar 
algo do prato, e sim acrescentar”, ex-
plica Mônica Buava, diretora executiva 
da SVB. “Existe uma grande variedade 
de gêneros alimentícios produzidos 
pela agricultura familiar brasileira 
que ainda não estão sendo aproveita-
dos por grande parte da população, e 
todos que começam a fazer a Segun-
da Sem Carne ou outro movimento 

semelhante ficam surpresos com as 
descobertas de novos sabores e novas 
combinações”. Ela destaca ainda que o 
arroz e feijão perderam espaço no cen-
tro do prato do brasileiro ao longo dos 
últimos vinte anos, mas que a valori-
zação dos vegetais tem trazido uma 
retomada desse protagonismo.

OPÇÃO VEGANA

Embora ainda exista muita de-
manda não atendida, a oferta de 
restaurantes nos últimos anos vem 
aumentando rapidamente. Um mapa 
da Sociedade Vegetariana Brasileira 
mostra milhares de endereços que já 
oferecem boas opções vegana. Bati-
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zado de ‘Onde Tem Opção Vegana’, o 
recurso reúne mais de 3,2 mil estabe-
lecimentos no Brasil.

O resultado da pesquisa realizada 
neste ano impressiona, e em 2018 a 
SVB já havia encomendado outra pes-
quisa - com mesmo instituto – cujos 
números apontavam que 14% dos 
brasileiros se consideravam vege-
tarianos, e a maioria da população 
do país já estava disposta a escolher 
mais produtos veganos.

Mônica acrescenta que a evolução 
do cardápio dos restaurantes para 
uma maior variedade de produtos 
plant-based é uma grande oportu-
nidade para a retomada dos restau-
rantes ao fim da pandemia de COVID. 
"Com um cardápio mais centrado em 
pratos à base de plantas, os restau-
rantes conseguem atrair essa imensa 
base de clientes evidenciada pelas 
pesquisas, e ao mesmo tempo reduzir 
seus custos com alguns dos insumos 
mais caros, como carnes e queijos".

Para se adaptar a essa nova reali-
dade e incluir pratos veganos no car-
dápio, os restaurantes não precisam 
fazer investimentos, comprar novos 
equipamentos ou aplicar novas técni-
cas. Eles podem optar por combina-
ções simples, tradicionais, utilizando 
ingredientes facilmente disponíveis 
no restaurante. “Mas tem havido uma 
evolução da culinária centrada nas 
plantas, com técnicas que eviden-
ciam o sabor - e o consumidor está 
cada vez mais ávido por algo que seja 
saboroso, faça bem ao planeta e seja 
acessível”, explica Mônica. Importan-
te, também, é os restaurantes se aten-
tarem a ter pratos que sejam inclusi-
vos, ou seja, pratos veganos porque 
contemplam a maior fatia possível do 
público - vegetarianos, veganos, sim-
patizantes, “flexitarianos” e afins.

PROTEÍNAS VEGETAIS

O aumento do apetite do mercado 
por proteínas vegetais tem mobilizado 
os setores produtivos. O Brasil, que já 

produz anualmente 250 milhões de 
toneladas de grãos, tem transformado 
uma parte desses grãos em “carnes fei-
tas à base de plantas”, convertendo o 
grão em produto final a uma alta eficiên-
cia, sem a onerosa taxa de conversão ali-
mentar usualmente implicada quando 
se usa os grãos para alimentar animais 
de produção. Hoje, algumas das empre-
sas mais atuantes no mercado global de 
carnes vegetais estão justamente aqui.

"É um sinal claro da mudança de 
comportamento do brasileiro em re-
lação ao consumo de carne", comenta 
Ricardo. "E também revela que existe 
uma oportunidade gigantesca para as 
marcas de alimentação que tiverem 
bons produtos veganos nos seus car-
dápios e portfólios", finaliza.

Fundada em 2003, a Sociedade 
Vegetariana Brasileira (SVB) é uma 
organização sem fins lucrativos que 
promove a alimentação vegetariana 
como uma escolha ética, saudável, sus-
tentável e socialmente justa. Por meio 
de campanhas, programas, convênios, 
eventos, pesquisa e ativismo, a SVB 
realiza conscientização sobre os be-
nefícios do vegetarianismo e trabalha 
para aumentar o acesso da população 
a produtos e serviços vegetarianos.

32%

quando essa informação
é destacada pelo

restaurante/estabelecimento
FONTE: Ipec, 2021

ESCOLHE UMA 
OPÇÃO VEGANA

14%
VEGETARIANOS

dos brasileiros se declaram

FONTE: Ibope inteligência 2018

46%
DEIXA DE COMER CARNE

pelo menos uma vez na
semana por vontade própria

FONTE: Ipec, 2021

63%
GOSTARIAM DE REDUZIR

dos brasileiros

o consumo de carne
FONTE: Datafolha 2017
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Ouro: Investimento é impulsionado 
com as incertezas da guerra entre 
Rússia x Ucrânia
Conflito de mais de 100 dias não há previsão para término

O mundo vive um período de incer-
tezas diante da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, que começou em 24 de março, 
e ainda sem uma possibilidade real de 
acabar. As economias estão voláteis e a 
busca por alternativas para manter os 
patrimônios e conseguir algum lucro é 
intensa. Essa situação faz crescer o in-
teresse pelo ouro e ele ganha cada vez 
mais espaço na carteira dos investidores.

A demanda pelo metal precioso 
cresceu e ele vem se valorizando com 
isso. No início de março, a cotação da 
onça-troy bateu nos U$ 2 mil influen-
ciada pela informação que os Estados 
Unidos deixariam de importar o pe-
tróleo russo como sanção ao conflito 
com a Ucrânia. Após isso, os valores 
vêm se mantendo acima dos U$ 1,8 
mil e essa tendência deve se manter.

Para entender como o preço do ouro 
é definido é preciso saber que o dólar é 
a principal estrela da balança comercial 
pelo mundo. A moeda norte-americana 
influencia a cotação do ouro por aqui. 
O metal é comercializado na medida 
conhecida como onça-troy, que pos-
sui uma massa equivalente a 31,1035 
gramas. O valor 
do grama é 
variável 
e está 

sujeita a várias mudanças no dia. Por 
isso, quando existe uma alteração no 
câmbio em relação ao dólar isso inter-
fere no preço do ouro.

O ouro tem sua cotação baseada 
no valor do metal na Bolsa de Valores 
de Nova York, que é avaliada em on-
ça-troy e tem seu preço em dólar. No 
Brasil, é usado o "quilo" como a uni-
dade de peso. A conta é simples. É só 
multiplicar o valor da onça-troy pela 
cotação do real, e dividir o resultado 
por 31,1 para ter o valor do grama.

O período de incertezas provoca-
do pela guerra acabou atraindo mais 
investidores em ouro. O metal serve 
para manter o patrimônio do investi-
dor em segurança. Ele apresenta boa 
recuperação em momento de instabi-
lidade econômica pelo mundo e ele 
acaba oscilando positivamente. Além 
disso, a produção do metal pelas mi-
neradoras também vem ganhando 
impulso com a demanda maior e a va-
lorização nos preços com a variações 
positivas da onça-troy.

CARTÕES E BARRAS DE OURO

Existem no mercado diversas op-
ções de investimento em ouro. 

A Ourominas, que está no 
mercado há mais de 40 
anos em várias regiões do 
Brasil, oferece os cartões 
alusivos a datas come-
morativas (Dia das Mães, 
Pais, Namorados entre 
outras). Por exemplo, o 
Cartão OuroFácil, da Ou-
rominas, com gramaturas 
de 1, 2, 5, 10, 25, 31 e 50.

Todo produto comprado na Ou-
rominas possui teor de pureza 999 e 
tem sua recompra garantida de acor-
do com a cotação do dia. Já as barras 
físicas são oferecidas de 1 a 100g e 
ainda as existem as pirâmides que pe-
sam 50g, 100g e 250g.

"A guerra já passou dos 100 dias 
e não há previsão para o término do 
conflito. As tensões sobre as com-
modities russas, principalmente o 
petróleo, apontam para uma grande 
preocupação com os índices infla-
cionários globais. Nesse cenário, o 
ouro oscila, com um viés de alta. Os 
investidores são estimulados dian-
te disso a buscar a preservação de 
seus patrimônios”, disse Mauriciano 
Cavalcante, diretor de câmbio da 
Ourominas.

Mauriciano Cavalcante é diretor 
de câmbio da Ourominas, uma das 
maiores empresas de compra e venda 
de ouro no Brasil. Bacharel em Negó-
cios Internacionais e Comércio Exte-
rior, o especialista comenta sobre a 
cotação do ouro e câmbio de moedas. 
Mauriciano também aborda sobre 
tendências do mercado nacional e 
internacional e sua correlação com o 
mercado cambial.

Referência no Brasil, a Ouromi-
nas é uma empresa especializada 
em câmbio de moedas estrangeiras 
e compra e venda de ouro. Ela está 
presente em diversas regiões do país, 
com lojas próprias e credenciadas 
autorizadas. Possui uma equipe de 
profissionais altamente qualificados 
para oferecer as melhores soluções 
financeiras do setor.
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Inclusão digital ainda é um 
desafio no Brasil

O acesso à internet não é apenas 
um direito fundamental das pessoas. O 
uso das tecnologias de informação e co-
municação também é importante para 
o desenvolvimento econômico e social 
de um país, de uma cidade ou de uma 
comunidade, não importa seu tama-
nho, localização ou poder econômico.

No Brasil, entretanto, 43% dos do-
micílios ainda não têm acesso a banda 
larga fixa. É um universo de aproxi-
madamente 91 milhões de excluídos 
digitais ou pessoas com acesso precá-
rio à internet. São cidadãos privados 
de oportunidades, sem canais de diá-
logo e sem acesso à informação. 

A grande maioria dessas pesso-
as não têm recursos para pagar pelo 
serviço de internet oferecido pelos 
provedores comerciais. Muitas tam-
bém estão em periferias e comunida-
des rurais onde as empresas privadas 
não têm interesse em atuar, porque a 
margem de lucro é muito baixa para o 
valor do investimento.

Uma das alternativas para demo-
cratizar o uso da internet é a criação 
das redes comunitárias. Em vários 
pontos do país e do mundo, elas já 
estão ajudando a mudar este cenário.

As redes comunitárias geralmen-
te se formam através de organiza-
ções sociais, institucionalizadas ou 
não, permitindo que qualquer grupo 
de pessoas, num determinado bairro 
ou localidade, desenvolva uma estru-
tura de acesso à internet de qualida-
de voltada para o bem comum, sem 
fins lucrativos, com custos sociais e 
justos. 

Esta inclusão digital traz diversos 
benefícios, como acesso à informa-
ção, serviços de saúde e educação, 
transações financeiras online, desen-
volvimento de negócios locais, e-com-
merce, acesso a serviços públicos e 
alertas meteorológicos, entre outros.

Pioneiro na implantação das re-
des comunitárias, o Instituto Bem-
-Estar Brasil (IBEBrasil) vem atuan-
do fortemente neste setor. Fundada 
em 2008, a associação civil, sem fins 
lucrativos, dedica-se à democratiza-
ção da internet, desenvolvendo pro-
gramas e projetos autossustentáveis 
em diversas comunidades. Este tra-
balho vem contribuindo para forta-
lecer o desenvolvimento local, o em-
preendedorismo social e a economia 
solidária.

DESAFIOS ECONÔMICOS E LEGAIS

Os desafios para implantar redes 
comunitárias de internet no Brasil, 
contudo, ainda são grandes. Um deles 
é o investimento inicial de implan-
tação. Levar a conexão a periferias e 
locais mais distantes exige despesas 
para a implantação de rede de aces-
so à internet, aquisição e manutenção 
dos equipamentos necessários.

 
A falta de recursos financeiros 

torna-se um obstáculo difícil de ser 
superado, o que torna as redes comu-
nitárias dependentes da arrecadação 
de fundos e de suporte externo, po-
rém a autossustentabilidade da rede 
depende do engajamento da comuni-
dade para garantir uma escala míni-
ma na prestação do serviço.

Outro entrave é de ordem legal. 
Embora a Resolução 506/2008 da 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) permitisse que qual-
quer cidadão pudesse compartilhar 
seu sinal de internet sem precisar de 
licença, distribuindo por sinal de rá-
dio num raio de até 2 km, as regras 
ainda não eram claras, o que gerava 
uma enorme insegurança jurídica. 
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Nos últimos anos, o IBEBrasil e 
outras instituições iniciaram um de-
bate com o Ministério das Comunica-
ções sobre a mudança do marco re-
gulatório da Anatel. Em 2013, com a 
Resolução 617 a Anatel permitiu que 
entidades sem fins lucrativos pudes-
sem fazer o provimento de acesso à 
internet, por meio de autorização de 
serviço próprio para essa finalidade.

Em 2017, através da Resolução 
680, a agência atualizou a norma 
617/2013, permitindo que qualquer 
cidadão, associação ou empresa de pe-
queno porte pudesse prover o acesso 
à internet de forma desburocratizada 
e com dispensa de autorização, bas-
tando somente um cadastro prévio na 
agência. O debate trouxe outras con-
quistas importantes, como a redução 
no preço da autorização do serviço e o 
direito de uso de radiofrequência.

Mas ainda há questões importan-
tes a serem resolvidas, como o custo 
de acesso ao espectro. Embora ele te-
nha diminuído para cerca de R$ 600 
por 20 anos, o IBEBrasil está solici-
tando que este valor seja fixado em 
R$ 10, devido às características das 
redes comunitárias serem sem fim lu-
crativos e de interesse social

Outro tema em debate é a des-
criminalização do uso irregular e 
não autorizado dos serviços de tele-
comunicações. Apesar dos avanços 
da Anatel na concessão de autoriza-
ções, é importante que a agência, ao 
identificar uma rede comunitária não 
autorizada, primeiro aplique uma ad-
vertência, dando um prazo para que 
ela se regularize. Pelas regras atuais, 
as redes não autorizadas podem re-
ceber uma multa de até R$ 10 mil. O 
IBEBrasil também reivindica que o 
valor dessa infração não ultrapasse 
R$ 500, desde que comprovado o ca-
ráter comunitário e sem fins lucrati-
vos da rede.

Não menos importante, o Instituto 
reivindica maior acesso a recursos pú-
blicos para estimular as redes comu-

nitárias, inclusive como políticas de 
cidades digitais e inteligentes. Tais re-
cursos poderiam ser oriundos de polí-
ticas públicas, Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços de Telecomunicações 
(FUST) ou outras fontes. Com mais 
apoio e menos barreiras, a internet 
poderá chegar a todos os brasileiros e 
a todas as brasileiras, independente-
mente de sua localização ou condição 
social. Isto é democratização de acesso 
à internet como direito do cidadão.

Localizado no Norte Fluminense, 
em Campos dos Goytacazes, o Instituto 
Bem-Estar Brasil (IBEBrasil) atua para 
desenvolver soluções para novas tec-
nologias de informação e comunicação, 
ensino, ciência e tecnologia aplicada 
ao desenvolvimento socioeconômico, 
aos processos produtivos para micro-
empreendedores, às novas economias 
(criativa, do conhecimento, solidária e 
verde) e soberania da informação.

O IBEBrasil quer contribuir para a 
modernização das relações de produ-
ção e de consumo, da melhoria do tra-
balho, ampliação de renda, qualidade 
de vida, cidadania e democracia par-
ticipativa, considerando os interesses 
comunitários, de profissionais e insti-
tuições afins focados na sustentabili-
dade ambiental, respeito e promoção 
de direitos humanos; à cultura e ati-
vidades e finalidades de relevância 
pública e social.

PROPOSTA

Universalizar o acesso à internet 
como direito fundamental do cidadão, 
contribuindo com tecnologias sociais, 
inovação tecnológica e autogestão 
para o acesso universal à informação 
no fortalecimento da autonomia co-
munitária e o desenvolvimento local 
sustentável a partir do empreendedo-
rismo social e da economia solidária.

Antena em Marrecas, distrito de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro
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Inadimplência bate recorde e atinge 
66,1 milhões de brasileiros

Saque extraordinário do FGTS e antecipação do 13º podem ser usados para 
quitação de dívidas; Serasa e mais de 100 empresas parceiras disponibilizam 
condições especiais para começar o segundo semestre no azul

O Indicador de Inadimplência da 
Serasa Experian revelou que, desde o 
início deste ano, mais de 2 milhões de 
pessoas se tornaram inadimplentes. 
Em abril, o país alcançou o número 
recorde de consumidores com o nome 
no vermelho (66.132.670), atingindo 
a maior quantidade da série histórica 
do índice, iniciada em 2016. Além dis-
so, no mesmo mês, a soma das dívidas 
chegou a R$ 271,6 bilhões. Confira os 
números absolutos no gráfico abaixo:

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, o aumento da 
inadimplência ao decorrer de 2022 
era uma movimentação esperada, 
mas existem fatores que podem auxi-
liar o consumidor nessa situação. “Sa-
bemos que a instabilidade econômica 
do país vem afetando grande parte 
da população. No entanto, algumas 
ferramentas como o saque extraor-
dinário do FGTS e a antecipação do 
pagamento do 13º salário para apo-
sentados podem e devem ser utiliza-
das para reorganizar as finanças pes-
soais, amenizar dívidas e tentar tirar 
o nome do vermelho”.

Rabi também explica como a in-
fluência do Cadastro Positivo pode ser 
um fator determinante para a adim-
plência dos consumidores. “A possibi-
lidade de ter acesso a um crédito de 
qualidade permite às pessoas mais 
fôlego e capacidade de colocar as con-
tas em dia. Além disso, com análises 
mais assertivas, esses tomadores evi-
tam linhas de crédito que podem ser 
prejudiciais, como o cheque especial, 
que possui juros muito altos, podendo 
comprometer a quitação de dívidas”.

 Um estudo inédito da Serasa 
Experian revelou um salto de 22,1 
milhões (14% da população adul-
ta) sobre número de brasileiros que 
conquistaram a oportunidade de 
ter acesso a um crédito de qualida-
de. O montante foi de 59,1 milhões 
para 81,2 milhões. Além disso, o le-
vantamento mostrou que esses 22,1 
milhões de consumidores possuíam 
o Serasa Score abaixo de 500 e, por 
isso, poderiam não ser aprovados 
em análises de concessão feitas pelo 
mercado de crédito. No entanto, essa 
pontuação amena não era causada 
por negativações, mas pela insufici-
ência de informações que os credo-
res tinham sobre os possíveis toma-
dores de crédito. Problema que foi 

solucionado com a implementação 
do Cadastro Positivo. 

 
Com relação ao perfil das dívidas, 

os segmentos de Bancos e Cartões 
possui 28,1% dos débitos, enquanto 
contas básicas como água, luz e gás 
representam 22,9%. Feita a com-
paração com abril de 2021, o setor 
de Financeiras foi o que teve maior 
aumento na participação de inadim-
plência, indo de 9,6% para 12,4%. 
“As financeiras costumam oferecer 
crédito para perfis de risco, como 
os de consumidores inadimplentes. 
Por isso, quanto mais instável ficar 
o cenário econômico, mais a inadim-
plência desse setor tende a crescer”, 
explica Rabi.
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Brasil alcança 259,2 milhões de acessos 
de telefonia móvel
Os acessos da Oi Móvel não constam mais do banco de dados da Anatel 
devido à incorporação dos contratos pela Claro, Vivo e Tim

Já estão disponíveis no portal da 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) os dados do Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) referentes ao 
mês de abril, quando o País alcançou 
259,2 milhões de acessos na telefonia 
móvel. Em virtude da venda da Oi Mó-
vel, resultante do processo de recupe-
ração judicial do Grupo Oi, os acessos 
da empresa não constam mais dos 
Painéis de Dados da Anatel, já que os 
contratos foram incorporados pelas 
empresas que adquiriram a sua ope-
ração: Claro, Vivo e Tim.

No mês de março de 2022, a ope-
radora Oi S.A. possuía 42.078.291 
acessos de telefonia móvel. Com a ven-
da das operações de SMP, as empresas 
Claro, Tim e Vivo criaram empresas do 
tipo Sociedade de Propósito Específico 
(SPE) para receber esses clientes.

A Anatel avaliou os impactos da 
transferência de controle do Grupo 
Oi para a Claro, a Vivo e a Tim no am-
biente concorrencial e concluiu que 
a operação pode resultar na racio-
nalização econômico-financeira e de 
custos, além de melhoria do proces-
so tecnológico, fazendo com que os 
serviços atualmente prestados pela 
Oi Móvel sejam assumidos por ou-
tras empresas, com possibilidade de 
repasses de ganhos de eficiência aos 
usuários por meio de melhores pre-
ços, maior qualidade e mais inovação.

A Tim criou a SPE Cozani RJ In-
fraestrutura e Redes de Telecomuni-
cações S.A. que, em abril, informou 
16.309.834 acessos móveis. A Vivo 
criou a SPE Garliava RJ infraestrutu-
ra e Redes de Telecomunicações S.A., 
informando 12.651.107 acessos em 

abril. A empresa Claro criou a SPE Jo-
nava RJ Infraestrutura e Redes de Te-
lecomunicações S.A., com 12.852.996 
acessos do SMP em abril. O total de 
acessos nas três empresas totalizou, 
portanto, 41.813.937, indicando uma 
perda de 264.354 acessos entre mar-
ço e abril.

No final de janeiro deste ano, o 
Conselho Diretor da Anatel aprovou, 
por unanimidade, a anuência prévia 
para a venda de ativos móveis do 
Grupo Oi. Pela decisão da Agência, os 
ativos da Oi Móvel, incluindo autori-
zações de uso de radiofrequências, 
puderam ser adquiridos pelas pres-
tadoras Claro, Tim e Vivo. Em maio, 
os dados de acessos começaram a ser 
coletados em um novo sistema e, por 
esse motivo, houve atraso na divulga-
ção mensal das informações.
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Apple reassume posição de marca 
mundial mais valiosa 

A Apple está no topo da classi-
ficação das Marcas mundiais mais 
valiosas do Kantar BrandZ de 2022 
e a caminho de tornar-se a primeira 
marca de trilhões de dólares. Com um 
valor de marca de US$ 947,1 bilhões, 
se destaca por seu alto grau de dife-
renciação e diversificação continua-
da, englobando hardware, software 
e portfólio de serviços. O Google vem 
em segundo lugar, sendo um dos des-
taques de crescimento mais rápido na 
classificação e com um aumento no 
seu valor de marca de 79%, ou US$ 
819,6 bilhões. Seu conjunto de apli-
cativos de trabalho e produtividade é 
parte essencial da vida dos consumi-
dores em todo o mundo.

O valor combinado das 100 mar-
cas globais mais valiosas aumentou 

em 23%, ou US$ 8,7 trilhões no últi-
mo ano, destacando a importância da 
força das marcas ao navegar em uma 
economia global desestabilizada. 

37 marcas melhoraram sua clas-
sificação este ano. Em 2022, mais de 
¾ do valor de marcas advém de com-
panhias americanas. As categorias de 
Mídia e Entretenimento, Soluções de 
Negócios, Provedores de Tecnologia e 
Varejo respondem por mais de meta-
de do valor total da classificação das 
100 Maiores.

Mercado Livre é a única marca 
latino-americana no Top 100 das 
marcas mais valiosas e é a primeira 
da Argentina a chegar ao ranking 
Kantar BrandZ desde sua criação, 
em 2006. Maior ecosistema de e-

-commerce e pagamentos online da 
América Latina, a marca ingressa na 
71ª posição, com um valor de US$ 
29,916 milhões.

As principais tendências destaca-
das no estudo global da Kantar Bran-
dZ incluem:

MICROSOFT, ZARA E IBM estão 
entre as primeiras no novo Kantar 
Sustainability BrandZ Index, mos-
trando que a sustentabilidade já res-
ponde por 3% do valor da marca e 
espera-se seu crescimento.

TESLA é uma das maiores histó-
rias de sucesso do ano, saltando da 
47ª posição para a 29ª e espelhando 
a tendência de vendas mundiais de 
veículos elétricos, com mais que o do-
bro de 2021. 
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LOUIS VUITTON (n.º 10; US$ 
124,3 bilhões) é a primeira marca de 
luxo a alcançar as 10 maiores globais, 
o que reflete o crescimento do merca-
do mundial de artigos de luxo, parti-
cularmente na China. A Louis Vuitton 
obteve um crescimento de 64% no 
valor da marca esse ano, e é a primei-
ra europeia a alcançar as 10 Maiores 
globais desde 2010.

ESTREANTES na classificação 
de 2022 emergem de uma variedade 
de categorias. A marca Aramco, uma 
das maiores companhias integradas 
de energia e produtos químicos do 
mundo, estreou na posição mais alta, 
em 16º lugar. A Infosys, empresa in-
diana de serviços de TI e consultoria, 
chegou ao 64º. A marca latino-ame-
ricana Mercado Livre entrou na 71ª 
posição. 

AS MARCAS CHINESAS conti-
nuam fortes, apesar de enfrentarem 
desafios singulares com a pandemia, 
figurando duas vezes entre as 10 Maio-
res globais, com a Tencent em 5º lugar 
e a Alibaba em 9º. A China também é o 
único mercado a rivalizar com a domi-
nância dos EUA na categoria de Mídia 
e Entretenimento, com o WeChat na 5ª 
posição e o TikTok na 9ª. 

LÍDERES DO SETOR VÊM DE UM 
MISTO DE SETORES DA INDÚSTRIA

As marcas de Tecnologia e Luxo 
foram as que mais cresceram, com 
46% para a Tecnologia ao Consumi-
dor e 45% Artigos de Luxo. As marcas 
de Serviços Bancários e Automóveis 
também demonstraram um cresci-
mento expressivo, sendo 34% nos 
Automóveis e 30% nos Bancos. Isso 

se compara ao crescimento entre se-
tores como os de Vestuário (20%) e 
Cuidados Pessoais (17%). Em nível 
de categoria, a Wells Fargo foi a úni-
ca nova marca em 1º lugar, saindo do 
segundo para o primeiro lugar na ca-
tegoria de Serviços Bancários e subs-
tituindo a chinesa ICBC.

“A forte afinidade com a marca 
sustenta a predisposição do consumi-
dor em escolhê-la, sendo de extrema 
importância para as organizações 
que buscam compensar a inflação 
galopante”, explica Martin Guerrieria, 
Chefe do Kantar BrandZ. “Os resulta-
dos deste ano nos mostram o valor do 
investimento contínuo nas estruturas 
de marca e marketing, assim maxi-
mizando os retornos comerciais in-
dependentemente das condições do 
mercado.”

Posição Mudança na Marca País de origem Valor da marca Valor da marca  % de mudança do valor  
2022  classificação    em 2022 (US$ mi)  em 2021 (US$ mi) da marca 2022 vs. 2021

   1 1 Apple Estados Unidos 947.062 611.997 55%
   2 1 Google Estados Unidos 819.573 457.998 79%
   3 -2 Amazon Estados Unidos 705.646 683.852 3%
   4 0 Microsoft Estados Unidos 611.460 410.271 49%
   5 0 Tencent China 214.023 240.931 -11%
   6 3 McDonald’s Estados Unidos 196.526 154.921 27%
   7 1 Visa Estados Unidos 191.032 191.285 0%
   8 -2 Facebook Estados Unidos 186.421 226.744 -18%
   9 -2 Alibaba China 169.966 196.912 -14%
10 11 Louis Vuitton França 124.273 75.730 64%

Marcas mundiais mais valiosas de Kantar BrandZ de 2022

Posição Categoria Marca País de origem Valor da marca Valor da marca  Mudança do valor  
  2022      em 2022 (US$ mi)  em 2021 (US$ mi) da marca 

   1 Bebidas alcoólicas Moutai China 103.380 109.330 -5%
   2 Vestuário Nike Estados Unidos 109.601 83.709 31%
   3 Serviços Bancários Wells Fargo Estados Unidos 43.052 27.995 54%
   4 Soluções de Negócios  
 e Provedores de Tecnologia Microsoft Estados Unidos 611.460 410.271 49%
   5 Automóveis Tesla Estados Unidos 75.933 42.606 78%
   6 Tecnologia ao Consumidor Apple Estados Unidos 947.062 611.997 55%
   7 Fast Food McDonald’s Estados Unidos 196.526 154.921 27%
   8 Comida e Bebidas Coca-Cola Estados Unidos 89.985 80.484 12%
   9 Artigos de Luxo Louis Vuitton França 124.273 75.730 64%
10 Mídia e Entretenimento Google Estados Unidos 766.779 N/A N/A
11 Cuidados Pessoais L’Oréal Paris França 47.480 38.309 24%
12 Varejo Amazon Estados Unidos 281.695 N/A N/A
13 Provedores de Telecom Verizon Estados Unidos 101.962 101.943 0%

Líderes da categoria: Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022

*No Varejo, o valor da Amazon inclui somente seus negócios de varejo; para Mídia e Entretenimento, 
o Google inclui os serviços e produtos da marca Google, exceto o Google Cloud.
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Foco na 
construção da 
marca, diversificação 
de produtos e 
mercados maximiza 
os retornos comerciais

A pandemia acelerou ainda mais 
o crescimento do e-commerce na 
categoria de varejo. Por isso, as mar-
cas de conexões mais fortes com os 
consumidores conseguiram susten-
tar seu crescimento no ambiente 
online e além;

As marcas de portfólio que con-
tinuam a inovar e diversificar ofe-
recem crescimento contínuo, o que 
é especialmente evidente na Apple, 
Google e Amazon, entre outras, já 
que seus serviços abrangem tecno-
logia, entretenimento e serviços de 
pagamento. As marcas que depen-
dem de uma só categoria ou merca-
do têm o maior perfil de risco, dife-
rente das marcas que diversificaram 
em várias categorias e mercados e 
mostraram um crescimento mais rá-
pido de valor da marca em 2022. São 
estas as que têm melhor chance de 
crescimento acima da média;

Para navegar em um mercado 
conturbado, as marcas devem reter 
a confiança como meio de orientar 
estabilidade e segurança. Mais do 
que no passado, as marcas de hoje 
devem construir a confiança com 
base no desempenho social, não 

só no desempenho de 
produto. Às vezes, isso 
significa um propósito social 
integrado à toda a organização. 
A Nike é um bom exemplo, com seu 
comprometimento contínuo em 
inspirar e inovar a todos, não só 
atletas de alto desempenho, e em 
particular meninas e comunidades 
minoritárias.

“A 17ª edição do relatório global 
2022 Kantar BrandZ revela a impor-
tância da construção da marca para 
ajudar a sobreviver em um mercado 
conturbado”, continua Guerrieria. “As 
marcas são tipicamente os maiores 
ativos das empresas, agregando enor-
me valor ao balanço patrimonial. Em 
tempos incertos, as decisões geren-
ciais sobre investimento de marketing 
podem se apoiar em métricas com-
provadas. As avaliações de marca do 
Kantar BrandZ mostram claramente 
como o marketing de excelência se 
conecta ao valor da marca no curto e 
longo prazo.”

Kantar BrandZ é a moeda glo-
bal para avaliação de valor de 
marca e quantificação de contri-
buição das marcas ao desempenho fi-

nanceiro dos negócios. As classifi-
cações de avaliação de marca local e 
global anuais da Kantar combinam 
dados financeiros rigorosamente ana-
lisados, com pesquisa extensiva de va-
lor de marca. O BrandZ compartilha, 
desde 1998, tendências de constru-
ção de marca com líderes de negócios 
com base em entrevistas com 4,1 mi-
lhões de consumidores, para 19.250 
marcas em 51 mercados. 

A Kantar é a companhia líder 
global em dados, tendências e con-
sultoria. Temos um entendimento 
completo, exclusivo e abrangente de 
como as pessoas pensam, sentem e 
agem globalmente e localmente em 
mais de 90 mercados. Ao combinar a 
experiência profunda de nossa equi-
pe, nossos recursos de dados, refe-
renciais de excelência, tecnologias e 
técnicas analíticas inovadoras, aju-
damos nossos clientes a entender as 
pessoas e inspiramos o crescimento. 
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O mercado de cerveja nunca teve 
tantos consumidores no Brasil, se-
gundo dados do mais recente rela-
tório Consumer Insights da Kantar, 
líder global em dados, insights e con-
sultoria. São 5,1 milhões a mais nos 
12 meses terminados em março de 
2022 em comparação ao ano móvel 
que acabou em março de 2021. No 
entanto, apesar do aumento, e mes-
mo com o avanço da vacinação e o fim 
de muitas restrições, a frequência do 
consumo fora do lar ainda não atingiu 
o nível pré-pandemia.

Além da ginástica que o cidadão 
brasileiro tem feito no bolso para dri-
blar a alta dos preços, muitos ainda 
não se sentem seguros para confra-
ternizar. O estudo LinkQ Covid-19 
da Kantar, feito em março deste ano, 
mostrou que 61% dos brasileiros de-
claram sair apenas para atividades 
essenciais. 

Também nos 12 meses termina-
dos em março de 2022, o ganho de 
ocasiões para o consumo de cerveja 
fora de casa foi de expressivos 16% e 
a queda dentro do lar foi 7,9%, totali-
zando um aumento geral de ocasiões 
em +2,1% frente ao período anterior, 
o que comprova que as pessoas estão 
saindo mais de casa, mas ainda não 
com a mesma frequência de antes da 
pandemia.

No mesmo intervalo houve um 
incremento de 1,6% na compra de 
unidades de cerveja para consumo 
fora de casa e uma retração de 7,1% 
dentro do lar, que representam uma 
variação de –4% no consumo total de 
unidades de cerveja dentro e fora de 
casa. Há mais gente consumindo, po-

rém em menor quantidade, principal-
mente pelo fator preço. 

O valor gasto com a bebida fora de 
casa cresceu 8,6% e diminuiu 6,5% 
dentro do lar em comparação ao ano 
anterior, indicando que o hábito de 
beber cerveja dentro do lar vem mi-
grando para fora, porém ainda não 
nos níveis do pré-pandemia.

Marcas mainstream continuam 
sendo as grandes impulsionadoras do 
crescimento do consumo de cerveja 
no País, mas o segmento premium 

continua tendo seu público, que, para 
fazer caber no bolso, diminui a frequ-
ência do consumo, mas segue fiel ao 
produto.

O relatório trimestral Consumer 
Insights da Kantar contempla 11.300 
lares brasileiros de todas as regiões 
e classes sociais do país. A amostra 
representa 59 milhões de lares do 
Brasil. 

 
A Kantar é líder global em dados, 

insights e consultoria e atua em mais 
de 90 mercados.

Cerveja atinge nível histórico 
de consumo no Brasil
Desafio é a retomada da frequência do consumo fora de casa, 
que ainda não atinge níveis pré-pandemia 
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Google vai investir US$ 1,2 bi na América 
Latina e ofertar 1 milhão de bolsas

Empresa quer aumentar a equipe 
de engenharia no Brasil, focando em 
áreas como privacidade e segurança; 
bolsas serão de cursos para profis-
sões com alta demanda no mercado, 
em toda a América Latina

O Google anunciou no dia 9 de 
junho que vai investir US$ 1,2 bilhão 
(R$ 5,8 bilhões) na América Latina 
nos próximos cinco anos. Os recursos 
serão divididos em quatro áreas: in-
fraestrutura digital, capacitação em 
habilidades digitais, empreendedo-
rismo e comunidades inclusivas.

O anúncio foi feito pelo CEO da em-
presa, Sundar Pichai, durante a nona 
edição da Cúpula das Américas, reali-
zada nesta semana em Los Angeles, nos 
Estados Unidos. A ideia é impulsionar a 
recuperação econômica pós-pandemia 

e fomentar o desenvolvimento da re-
gião por meio da transformação digital.

“A transformação digital pode tra-
zer muitos benefícios para a América 
Latina, uma região duramente atingi-
da pela pandemia. Reduzir a desigual-
dade digital é fundamental para uma 
recuperação inclusiva”, disse Pichai.

A empresa anunciou cinco metas 
para região para os próximos anos. O 
lançamento do cabo submarino Fir-
mina, em 2023, vai estabelecer uma 
comunicação entre servidores da 
América do Norte e América do Sul, 
visando a melhoria da qualidade dos 
serviços em nuvem da empresa.

O Google também quer aumentar a 
equipe de engenharia no Brasil, focando 
em áreas como privacidade e segurança. 
A empresa prevê ainda ofertar 1 milhão 

de bolsas para os Certificados de Carreira, 
cursos para profissões com alta demanda 
no mercado, em toda a América Latina.

Nos próximos meses, ainda será 
lançado no país o Google Wallet, apli-
cativo que reúne dados de pagamento, 
documentos pessoais e até passes de 
transporte público. A ferramenta foi 
lançada em maio nos Estados Unidos.

Outra novidade é que o braço fi-
lantrópico da empresa, o Google.org, 
vai oferecer US$ 300 milhões (R$ 1,4 
bilhão) para organizações sem fins lu-
crativos com foco em sustentabilidade 
e criação de oportunidades para jovens, 
mulheres e grupos sub-representados. 
Dessa quantia, US$ 50 milhões serão 
em aportes monetários e US$ 250 mi-
lhões em créditos de publicidade.

Fonte: iPNews
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Minas Guide
- Guia para Investidores
Publicação da ACMinas chega a sua 12ª edição e, além da versão impressa, 
neste ano contará com um formato digital

Com o objetivo de mostrar os po-
tenciais de investimentos em Minas 
Gerais para o mundo, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas (AC-
Minas) lançou a 12ª edição do Minas 
Gerais International Business Guide 
by ACMinas. O guia é considerado uma 
ferramenta essencial para a divulga-
ção do Estado e para a atração de in-
vestidores. Neste ano, além da edição 
impressa em português e inglês, o guia 
tem versão digital em sete idiomas.

De acordo com o diretor emérito 
da ACMinas e mentor do Minas Gerais 
International Business Guide, Silvio Na-
zaré, o guia, que traz informações atu-
alizadas sobre o cenário econômico de 
Minas Gerais, tem o objetivo de destacar 
as oportunidades de negócios que o Es-
tado oferece a investidores estrangeiros.

“O Minas Guide tem grande impor-
tância. Através dele, falamos de Minas 
Gerais para o mundo. A publicação é 
robusta, objetiva e traz muitas infor-
mações que podem gerar reflexões 
maiores dos empresários e autorida-
des internacionais sobre Minas Gerais. 

Nele, mostramos a potencialidade 
para os investimentos estrangeiros 
no Estado, que está com as portas 
abertas para os investidores”. 

Ainda segundo Nazaré, o guia tem 
sido um sucesso e recebido avaliações 
muito positivas não só da socieda-
de empresarial de Minas e do Brasil, 
mas, principalmente, de estrangeiros. 

A 12ª edição do Minas Guide tem 
versão impressa em dois idiomas – 

inglês e português -, e, a partir de ago-
ra, formato digital em sete idiomas: 
português, inglês, francês, italiano, 
espanhol, mandarim e árabe. 

“A partir de agora, em qualquer 
lugar do mundo, é possível acessar e 
conhecer o Estado. Estamos promo-
vendo Minas Gerais, o seu povo, sua 
cultura, o turismo, a economia, a saú-
de, o meio ambiente e a tecnologia”. 

De acordo com a ACMinas, a pu-
blicação apresenta um panorama do 
Estado, com seu potencial energético, 
recursos naturais e o detalhamento 
das regiões, até uma visão geral da 
economia, com balanços comerciais e 
dados sobre importação e exportação.

Também é apresentada a estraté-

Edição do guia de negócios internacional foi apresentada nesta semana em evento na sede da ACMinas em Belo Horizonte
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gica posição geográfica de Minas, com 
as estradas, aeroportos, portos secos 
e pontos atrativos ao empresariado.

Esta edição também tem um cará-
ter mais executivo, com maior objeti-
vidade no conteúdo e foco nos dados. 
“Incluímos informações tecnológicas 
do Estado, citando, inclusive, as star-
tups presentes aqui”, disse.

Acompanhando as inovações, 
o guia apresenta um QR Code que, 
quando escaneado, dá acesso a todas 
as informações. Além disso, a versão 
digital seguirá sendo atualizada pela 
equipe técnica da ACMinas, conforme 
a relevância das mudanças econômi-
cas, sociais e ambientais do Estado.

APOIO AO EMPREENDEDORISMO

Os ambientes de negócios também 
estão contemplados na edição, que 
enumera as instituições que apoiam 
o empreendedorismo, fornecendo um 
passo a passo fundamental para quem 
deseja importar produtos ou instalar 
empresas em Minas Gerais.

“O Minas Guide é resultado de 
muita pesquisa e de trabalho em 
equipe”, disse Nazaré.

Com o objetivo de mostrar os po-
tenciais de investimentos em Minas 
Gerais para o mundo, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas (AC-
Minas) lançou a 12ª edição do Minas 
Gerais International Business Guide 
by ACMinas. O guia é considerado uma 
ferramenta essencial para a divulga-
ção do Estado e para a atração de in-
vestidores. Neste ano, além da edição 
impressa em português e inglês, o guia 
tem versão digital em sete idiomas.

De acordo com o diretor emérito 
da ACMinas e mentor do Minas Gerais 
International Business Guide, Silvio Na-
zaré, o guia, que traz informações atu-
alizadas sobre o cenário econômico de 
Minas Gerais, tem o objetivo de destacar 
as oportunidades de negócios que o Es-
tado oferece a investidores estrangeiros.

“O Minas Guide tem grande im-
portância. Através dele, falamos de 
Minas Gerais para o mundo. A publi-
cação é robusta, objetiva e traz mui-
tas informações que podem gerar 
reflexões maiores dos empresários e 
autoridades internacionais sobre Mi-
nas Gerais. Nele, mostramos a poten-
cialidade para os investimentos es-
trangeiros no Estado, que está com as 
portas abertas para os investidores”. 

Ainda segundo Nazaré, o guia tem 
sido um sucesso e recebido avaliações 
muito positivas não só da socieda-
de empresarial de Minas e do Brasil, 
mas, principalmente, de estrangeiros. 

A 12ª edição do Minas Guide tem 
versão impressa em dois idiomas – 
inglês e português -, e, a partir de ago-
ra, formato digital em sete idiomas: 
português, inglês, francês, italiano, 
espanhol, mandarim e árabe. 

“A partir de agora, em qualquer 
lugar do mundo, é possível acessar e 
conhecer o Estado. Estamos promo-
vendo Minas Gerais, o seu povo, sua 
cultura, o turismo, a economia, a saú-

de, o meio ambiente e a tecnologia”. 

De acordo com a ACMinas, a pu-
blicação apresenta um panorama do 
Estado, com seu potencial energético, 
recursos naturais e o detalhamento 
das regiões, até uma visão geral da 
economia, com balanços comerciais e 
dados sobre importação e exportação.

Também é apresentada a estraté-
gica posição geográfica de Minas, com 
as estradas, aeroportos, portos secos 
e pontos atrativos ao empresariado.

Esta edição também tem um cará-
ter mais executivo, com maior objeti-
vidade no conteúdo e foco nos dados. 
“Incluímos informações tecnológicas 
do Estado, citando, inclusive, as star-
tups presentes aqui”, disse.

Acompanhando as inovações, 
o guia apresenta um QR Code que, 
quando escaneado, dá acesso a todas 
as informações. Além disso, a versão 
digital seguirá sendo atualizada pela 
equipe técnica da ACMinas, conforme 
a relevância das mudanças econômi-
cas, sociais e ambientais do Estado.

José Anchieta da Silva e Silvio Nazareth

ACMinas/Divulgação
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Stellantis garante fornecimento de lítio de 
baixas emissões para produção de veículos 
elétricos na América do Norte a partir  
de recursos térmicos controlados 
Acordo aumenta o fornecimento descarbonizado à Stellantis de matéria-prima essencial 
para veículos eletrificados. Hidróxido de lítio sustentável para apoiar a ofensiva de produtos 
Stellantis nos EUA de mais de 25 lançamentos de veículos elétricos a bateria (BEV) totalmente 
novos e 50% de vendas de BEV planejadas até 2030. O acordo de compra vinculativo define 
uma nova referência de sustentabilidade para a cadeia de suprimentos de baterias dos EUA

A Stellantis N.V. e a Controlled Ther-
mal Resources Ltd. (CTR) anunciaram 
hoje a assinatura de um acordo de com-
pra vinculativo para a CTR fornecer hi-
dróxido de lítio destinado a baterias para 
uso na produção de veículos eletrificados 
da Stellantis na América do Norte.

O Projeto Hell's Kitchen da CTR em 
Imperial County, na Califórnia, recupe-
rará lítio de salmouras geotérmicas, 
utilizando energia renovável e vapor 
para produzir produtos de lítio de grau 
de bateria em um processo integrado 
de circuito fechado, eliminando a ne-
cessidade de lagoas de salmoura 
de evaporação, minas a céu aber-
to e combustíveis fósseis em pro-
cessamento.

“Na luta contra o aquecimento glo-
bal, reforçar nossa cadeia de forneci-
mento de veículos elétricos a bateria 
para apoiar nossas ousadas ambições 
de eletrificação é absolutamente crítico”, 
disse Carlos Tavares, CEO da Stellantis. 
“Garantir que tenhamos um suprimento 
de lítio robusto, competitivo e de baixo 
carbono de vários parceiros ao redor do 
mundo nos permitirá cumprir nossos 
planos agressivos de produção de veí-
culos elétricos de maneira responsável”.

“Este acordo definitivo com a 
Stellantis estabelece uma nova referên-
cia para a indústria automotiva nos Es-
tados Unidos”, disse Rod Colwell, CEO 
da CTR. “Garantir o lítio limpo produzi-

do com energia de um recurso renová-
vel ajuda a descarbonizar ainda mais a 
cadeia de suprimentos de baterias que, 
por sua vez, oferece carros mais limpos 
com menos impacto ambiental. Espe-
ramos um relacionamento forte e bem-
-sucedido com a Stellantis”.

A CTR fornecerá à Stellantis até 25 
mil toneladas métricas por ano de hidró-
xido de lítio durante o prazo de 10 anos 
do contrato. A Stellantis anunciou no final 
de 2021 um acordo de fornecimento se-
melhante para apoiar sua produção de 
veículos na Europa.

Como parte do plano estratégico 
Dare Forward 2030, a Stellantis anunciou 
planos para ter vendas globais anuais 
de veículos elétricos a bateria de cinco 
milhões de veículos até 2030, atingindo 
100% do mix de vendas de carros de pas-
seio BEV na Europa e 50% de carros de 
passeio e comerciais leves BEV no mix de 
vendas na América do Norte. A Stellantis 
também aumentou a capacidade de bate-
ria planejada em 140 GWh, para aproxi-
madamente 400 GWh, a ser apoiada por 
cinco fábricas de baterias na Europa e na 
América do Norte, juntamente com con-
tratos de fornecimento adicionais.

A CTR produzirá hidróxido de lítio 
e carbonato de lítio com grau de ba-

teria juntamente com energia geotér-
mica em Imperial County, Califórnia, 
com uma capacidade de produção de 
recursos superior a 300 mil toneladas 
métricas por ano.

A Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Eu-
ronext Paris: STLA) é uma das principais 
fabricantes de automóveis e fornecedo-
ras de mobilidade do mundo. As marcas 
históricas e icônicas incorporam a paixão 
de seus fundadores visionários e dos 
clientes em seus produtos e serviços ino-
vadores, incluindo Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobi-

les, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, 
Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free-
2move e Leasys. 

A Controlled Thermal Resour-
ces Limited (“CTR”), por meio de suas 
empresas de projetos, é especializada 
em minerais de lítio e produção de ener-
gia renovável com projetos em desenvol-
vimento avançado nos Estados Unidos. 
A equipe de liderança da CTR desenvol-
veu e gerenciou com sucesso operações 
geotérmicas na região de Salton Sea por 
30 anos. Esse conhecimento altamente 
especializado e específico tem sido fun-
damental para o avanço dos projetos 
da CTR. A CTR está comprometida em 
fornecer produtos de lítio sustentáveis e 
de baixo custo e energia renovável para 
apoiar as iniciativas de energia limpa da 
Califórnia e garantir uma cadeia de for-
necimento de produtos de lítio segura e 
socialmente responsável.



M U N D O  E M P R E S A R I A L3 4 JUNHO 2022
MERCADOCOMUM EDIÇÃO 305

Citroën dispara 143% nos 
emplacamentos de maio
SUV C4 Cactus registrou crescimento de 179% em comparação ao mês anterior

Maio foi um mês excepcional para 
a Citroën. Isso fica evidente com o 
desempenho alcançado no período, 
já que a marca aponta excelente re-
cuperação de mercado, em torno de 
quatro vezes mais do que a indústria 
como um todo. No total, foram 1.986 
veículos comercializados, um aumen-
to de 143% em comparação a abril.

Ainda seguindo este comparativo 
com o mês anterior, o grande destaque 
é o SUV C4 Cactus, com crescimento 
de 179%. Neste mês, foram vendidas 
1.590 unidades do modelo. Já o Jumpy 
também fez bonito no segmento de 
VUL (Veículos Utilitários Leves), regis-
trando um incremento superior a 60% 
nos emplacamentos. Tudo isso colabo-
rou para que market share da marca 
crescesse 0,5 p.p. no período.

Quando o assunto é o acumulado 
do ano, a Citroën vive um cenário po-
sitivo. Enquanto o mercado caiu 18%, 
a marca cresceu 26% no número de 

veículos comercializados nos primei-
ros cinco meses do ano em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Outro destaque da marca é no seg-
mento de SUVs. Enquanto a categoria 
sofre queda, o C4 Cactus teve cresci-
mento de 35% no volume do ano em 
relação a 2021. Isso elevou sua parti-
cipação no segmento para 4,1%, um 
aumento de 1,5 p.p.

Essa performance sólida em 
breve será reforçada com a chega-
da do Novo Citroën C3, o primeiro 
hatch com atitude SUV do mercado. 
O principal lançamento do mercado 
em 2022 está sendo apresentado em 
uma websérie especial, cujo segundo 
episódio pode ser visto neste link: ht-
tps://youtu.be/m9Een1fMPLs

 
Desde 1919, a Citroën cria automó-

veis, tecnologias e soluções de mobili-
dade para responder às mudanças da 
sociedade. Marca de ousadia e inovação, 

a Citroën coloca a tranquilidade e o bem-
-estar no centro da experiência do cliente 
e oferece uma ampla gama de modelos, 
desde o diferenciado Ami, um objeto de 
mobilidade elétrica projetado para a ci-
dade, até sedãs, SUVs e veículos comer-
ciais, a maioria disponível em versões 
elétricas ou híbridas recarregáveis. Mar-
ca pioneira no atendimento e atenção aos 
seus clientes particulares e profissionais, 
a Citroën está presente em 101 países e 
conta com uma rede de 6.200 pontos de 
venda e atendimento em todo o mundo.

A Stellantis N.V. (NYSE / MTA / 
Euronext Paris: STLA) é uma das prin-
cipais fabricantes de automóveis e for-
necedoras de mobilidade do mundo. 
As suas marcas históricas e icônicas in-
corporam a paixão de seus fundadores 
visionários e dos clientes em seus pro-
dutos e serviços inovadores, incluindo 
Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, 
Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, 
Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move e Leasys.
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XP lança marca XP Banco de Atacado
Nova marca reflete integração de diferentes áreas de negócio. Objetivo é ser 
o melhor banco de atacado do país dentro de três anos

A XP anuncia o lançamento da 
marca XP Banco de Atacado. A nova 
marca reflete a integração de áreas de-
dicadas ao atendimento a empresas, 
investidores institucionais e clientes 
com alto patrimônio (private). O obje-
tivo é ser o melhor banco de atacado 
do país dentro de três anos.

 
“Queremos ser a primeira ligação 

do cliente para o que ele precisar. As 
empresas demandam cada vez mais 
um atendimento sofisticado e o nos-
so banco de atacado nasce com esse 
DNA: de oferecer uma estrutura ro-
busta e um portfólio de produtos e 
serviços completo”, destaca José Be-
renguer, CEO do Banco XP.

  
O XP Banco de Atacado integra 

seis frentes: XP Corporate, XP Pri-
vate, XP Investment Banking, Rela-
ções Institucionais, XP International 
e Research. O segmento middle de 
XP Empresas passa a ficar dentro de 
Corporate. “São áreas que passaram 
por um processo de maturação e que 
agora atuarão de forma ainda mais 
próxima e coordenada, com o objeti-
vo de entregar as melhores soluções 
aos nossos clientes. É um time com 

profissionais com vasta experiência e 
reconhecimento no mercado”, ressal-
ta Berenguer. 

 
As áreas Corporate, Investidores 

Institucionais, Private e XP Inter-
national passam a formar o recém-
-criado Canal Atacado. “Queremos 
garantir aos clientes empresas e 
private uma jornada unificada – one 
stop shop: ainda mais estratégica, co-
ordenada, com uma visão holística, a 
partir de um ecossistema único. Dare-
mos acesso a um marketplace amplo 
e integrado de produtos e serviços 
financeiros”, afirma Gustavo Balassia-
no, head do Canal Atacado. 

 
A meta do XP Banco de Atacado é 

ser líder do segmento já nos próximos 
três anos. Essa meta leva em conta o 
processo de evolução das áreas envol-
vidas ao longo dos últimos anos. A XP 
Private, braço que atende a clientes de 
alto patrimônio, já tem em torno de R$ 
250 bilhões em ativos sob gestão, em 
apenas seis anos de existência. Outro 
exemplo é o Investment Banking, que 
já se posicionou entre os principais 
bancos de investimentos do país tanto 
em operações de dívida quanto emis-

são de ações e fusões e aquisições. 
 
“Somos um banco de investimentos 

jovem e inovador, hoje somos o nº 1 em 
transações do agronegócio, fizemos as 
primeiras privatizações de grandes clu-
bes do futebol e iremos sempre, pauta-
dos pela excelência, buscar novos ca-
minhos e horizontes para as empresas 
brasileiras”, diz Pedro Mesquita, head 
do XP Investment Banking. “Agora, com 
o XP Banco de Atacado poderemos atu-
ar de forma ainda mais conjunta, faci-
litando a jornada dos nossos clientes 
pessoas jurídicas em todas as etapas”, 
completa o executivo. 

 
“Vamos construir sinergias para 

entregar soluções customizadas para 
cada cliente. A gente quer fazer com 
que o cliente sinta que a XP é a casa 
dele, que entendemos o seu negócio 
e a sua vida como ninguém e estamos 
prontos para ajudá-lo no que for pre-
ciso para ele cresça e prospere”, refor-
ça Rafael Furlanetti, sócio e head de 
Relacionamento Institucional. 

 
Ao todo, cerca de 570 profissio-

nais atuarão de forma integrada no 
XP Banco de Atacado.
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Endividamento freia a busca dos 
pequenos negócios por empréstimos
Pesquisa destaca que 59% dos empresários desse segmento têm mais de um terço 
dos custos mensais comprometidos com dívidas e empréstimos

Os donos de pequenos negócios es-
tão mais cautelosos quando o assunto é 
crédito. A proporção de microempreen-
dedores individuais, micro e pequenas 
empresas que procuram empréstimos 
praticamente se manteve estável, em 
torno de 50%, desde meados do ano 
passado. É o que aponta a 14ª Pesquisa 
“Impacto da Pandemia de Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, realizada pelo 
Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). O levantamento foi conduzido 
de forma on-line, de 24 de abril a 2 de 
maio de 2022. 

A pesquisa também mostrou que 
2021 foi o ano em que os empresários 
mais solicitaram empréstimos, chegan-
do a 43% do total – entre as micro e pe-
quenas empresas, a porcentagem bateu 
os 49%; já entre os microempreendedo-
res individuais, ficou em 37%. Ao todo, 
a pesquisa colheu dados de 13,1 mil pe-
quenos negócios de 26 estados e do DF. 

O coordenador de Acesso a Crédi-
to e Investimentos do Sebrae Nacional, 
Giovanni Beviláqua, acredita que essa 
estagnação na busca por empréstimos 
pode ser explicada por dois fatores. De 
acordo com ele, o primeiro está relacio-
nado ao elevado endividamento das em-
presas, que além de estarem mais cuida-
dosas ao procurar novo crédito, também 
enfrentam mais dificuldades para com-
provar às instituições financeiras sua 
capacidade de pagamento. O segundo 
fator deve-se aos impactos da alta dos 
juros, que torna os novos empréstimos 
mais caros do que eram no ano passado, 
inibindo a busca por novas operações. 

Bevilaqua ressalta que, de toda for-
ma, a decisão de tomar crédito necessita 
de planejamento. “Todo crédito corres-
ponde a uma dívida que deve ser paga 
em algum momento no futuro. Portanto, 
a decisão de tomar crédito deve ser mui-

to bem avaliada e planejada pelos em-
preendedores, isso vale em todas as oca-
siões e, principalmente, em um cenário 
atual com altas taxas de juros e que pode 
se manter pelos próximos meses. A ex-
pectativa é que a Selic, a taxa básica da 
economia, deva permanecer no patamar 
de dois dígitos até o fim do ano”, alerta. 

Segundo a pesquisa, a maioria dos 
pequenos negócios (59%) tem mais de 
um terço dos custos mensais comprome-
tidos com dívidas e empréstimos. Entre 
as MPE, esse índice é de 48% e, entre os 
MEI, é ainda maior: 67%. O especialista 
do Sebrae Nacional afirma que os per-
centuais são altos e requerem atenção 
dos empresários, pois podem impedir 
que as empresas realizem investimentos 
e equilibrem os seus fluxos de caixa para 
uma retomada mais vigorosa das ativida-
des, principalmente em um cenário de 
elevação de custos com a atual inflação. 

“Os empresários devem se voltar 
para um controle mais atento de sua 
gestão financeira e análise dos custos. 
Precisam ficar atentos às possibilida-
des de renegociações de dívidas que 

estão surgindo, uma vez que esse alto 
grau de endividamento não é bom para 
todas as partes, inclusive para as insti-
tuições financeiras, pois quanto maior 
o endividamento, maior é o risco de 
inadimplência”, ressalta Bevilaqua.
DRIBLANDO A CRISE 

A 14ª Pesquisa de Impacto também 
mostrou que a situação dos pequenos 
negócios ainda não voltou ao pata-
mar de 2019, período pré-pandemia. 
Apesar da retomada das atividades, as 
perdas de faturamento estão em 23%. 
De acordo com Bevilaqua, é hora de os 
empreendedores fazerem uma análise 
cuidadosa e criteriosa da gestão finan-
ceira da empresa para saber onde po-
dem atuar, sobretudo quanto ao fluxo 
de caixa, controle de estoque e identi-
ficação de dívidas.

"Há algumas frentes em que ele 
pode atuar. Uma é a receita, como rea-
lizar alguma campanha de liquidação 
de estoques, aumentar a divulgação de 
seus produtos e serviços, ampliando a 
sua base de clientes ou aumentando a 
fidelidade dos clientes atuais etc. A ou-
tra são as despesas, identificando se é 
possível reduzir algum custo e analisar 
as possibilidades de negociação de dívi-
das, buscando conhecer outras opções 
de ofertantes de crédito e serviços fi-
nanceiros”, recomenda. 

Segundo Bevilaqua, há hoje no Bra-
sil uma grande quantidade de institui-
ções financeiras, para além dos bancos 
tradicionais, com atuação mais próxima 
dos pequenos negócios e que podem ser 
uma opção importante para os empre-
sários. “Por último, reforço a orientação 
para que os empreendedores não hesi-
tem em buscar toda a orientação e o au-
xílio que possam obter. O Sebrae possui 
muitas formas de fazer isso”, frisa.
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Insolvência das empresas deve voltar 
a subir em 2022 e 2023
Após queda do índice durante o período mais crítico da pandemia, 
Allianz Trade prevê aumento global de 10% em 2022 e 14% em 2023

A guerra na Ucrânia e os novos 
bloqueios na China têm prejudicado 
significativamente o equilíbrio das 
empresas ao redor do mundo.  Além 
disso, após o período mais crítico da 
pandemia, os governos estão deixan-
do de oferecer o suporte que evitou 
que a inadimplência das empresas 
aumentasse rapidamente em 2020 e 
2021. Com isso, as insolvências glo-
bais devem retornar a níveis simila-
res ao período pré-pandemia: 10% 
em 2022 e 14% em 2023, de acordo 
com análise do time de economistas 
da Allianz Trade, empresa líder mun-
dial em seguro de crédito.

AGENTES QUE PODEM ATRASAR  
O AUMENTO DAS INSOLVÊNCIAS

As companhias mais uma vez en-
frentam diversas contrariedades na 
economia global. Tanto em relação a 
longas interrupções da cadeia de su-
primentos e gargalos de transporte 
até altos custos de insumos e escas-

sez, principalmente de energia, com-
modities e mão-de-obra.  Somam-se 
a isso os elevados custos de financia-
mento à medida que o aumento glo-
bal da inflação restringe o poder mo-
netário. No entanto, a Allianz Trade 
identificou três sinais-chave que po-
dem minimizar o aumento da inadim-
plência das empresas. São eles:

CAIXA DAS EMPRESAS

O saldo total das empresas lista-
das no relatório foi 30% maior no iní-
cio de 2022 do que em 2019 em nível 
global.

INDICADOR DE FRAGILIDADE  
DAS EMPRESAS

Os dados proprietários da Allianz 
Trade mostram também que o nú-
mero de empresas frágeis (ou seja, 
aquelas que podem ficar inadimplen-
tes nos próximos quatro anos, com 
base na rentabilidade, capitalização e 

cobertura de juros a partir de 2021) 
permaneceu controlado na Europa, 
particularmente na Itália (que saiu do 
patamar de 11%, em 2020, e foi para 
7%, em 2021) e na França (que foi de 
15% para 12%).

REPASSE DO AUMENTO DE  
CUSTOS PARA O PREÇO FINAL

Finalmente, a temporada de lu-
cros do primeiro trimestre de 2022 
confirmou que as empresas listadas 
têm conseguido repassar os altos cus-
tos de produção para o preço final.

"Esses fatores sugerem que a 
economia global deve ser capaz de 
evitar um grande aumento de insol-
vências – pelo menos no curto prazo. 
No entanto, as empresas terão que 
estar atentas: a normalização das in-
solvências globais já começou. Para 
alguns países, recuperar os números 
de 2019 levará alguns anos, mas vol-
tamos a um alto nível de risco de não 
pagamento, tanto global quanto local-
mente", explica Clarisse Kopff, CEO da 
Allianz Trade.

PELA PRIMEIRA VEZ DESDE 
2019, AS INSOLVÊNCIAS 
GLOBAIS RETOMARÃO OS NÍVEIS 
REGULARES EM 2022 E 2023

A Allianz Trade identificou ainda 
os pontos de fragilidade que podem 
resultar no aumento a níveis normais 
de insolvência em 2022 e 2023. Em 
primeiro lugar, em 2021, as exigên-
cias de capital de giro aumentaram 
particularmente na Ásia (+2 dias), 
Europa Central e Oriental (+2 dias) 
e América Latina (+2 dias), e para 
setores como equipamentos domésti-
cos (+8 dias), eletrônicos (+3 dias) e 
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equipamentos de máquinas (+2 dias). 
Além disso, a Zona do Euro registrou 
um aviso de deterioração de sua rela-
ção dívida/PIB NFC (+5,2pp em com-
paração com +3,5pp para os EUA). 
Por fim, o contexto internacional atu-
al provocou um declínio no poder real 
de compra dos consumidores, o que 
pode criar outro risco negativo para 
as empresas na forma de desacelera-
ção da demanda.

Em resposta a isso, os governos 
da França, Alemanha e Itália já esten-
deram os programas de desemprego 
existentes e introduziram novas for-
mas de empréstimos garantidos pelo 
Estado, com possibilidade de novas 
medidas serem adotadas enquanto a 
crise durar. Nesse cenário, a Allianz 
Trade espera que as insolvências glo-
bais de negócios aumentem +10% 
em 2022 e +14% em 2023 (após 
-12% em 2021).

"Pela primeira vez desde 2019, 
esperamos que as insolvências glo-
bais voltem a subir em 2022 e 2023, 
aproximando-se de seus níveis pré-
-pandemia.  Na França e na Alema-
nha, as insolvências aumentarão em 
2022 e 2023 (+15% e +33%, +4% e 
+10%, respectivamente), mas o nú-
mero de casos permanecerá artificial-
mente baixo devido a fortes medidas 
de apoio estatal, o que pode atrasar a 
normalização das insolvências de ne-
gócios mais uma vez", explica Maxime 
Lemerle, Chefe de Pesquisa de Insol-
vência da Allianz Trade.

UM EM CADA TRÊS PAÍSES 
RETORNARÁ AOS SEUS NÍVEIS  
PRÉ-PANDÊMICOS DE 
INSOLVÊNCIAS EM 2022 

Nos EUA (+8% em 2022 e +23% 
em 2023), as empresas devem se 
beneficiar dos fundos acumulados 
desde a pandemia, ajudada pelo Pro-
grama de Proteção a Contracheques 
sendo massivamente transformado 
em subsídios e a recuperação dos 
lucros.  A China também deve ser ca-
paz de manter as insolvências em xe-

que (+1% em 2022, +1% em 2023), 
graças a um ponto de partida baixo 
e apesar de uma recuperação das 
dificuldades para as empresas mais 
expostas ao comércio internacional.  
Nesses países, o número de insolvên-
cias não voltará aos níveis pré-pande-
mia em 2022 nem em 2023.

"Nesta fase, esperamos que um 
em cada três países retorne aos seus 
níveis pré-pandêmicos de insolvên-
cias em 2022, e um em cada dois paí-
ses em 2023. A Europa Ocidental, em 
particular, verá uma tendência diver-
gente: No Reino Unido e na Espanha, 
o número de insolvências ultrapassa-
rá os níveis de 2019 até o final deste 
ano, enquanto na Itália, Portugal e pa-
íses nórdicos, a normalização acon-
tecerá apenas em 2023", acrescenta 
Ana Boata, chefe de pesquisa econô-
mica da Allianz Trade.

BRASIL DEVE VIVER VOLTA DO 
FECHAMENTO DE EMPRESAS

Até agora o Brasil conseguiu evi-
tar a onda de insolvências que se te-
mia devido ao surto de Covid-19. Em 
2021, o Brasil registrou uma queda 
notável nas insolvências (-6%), es-
tendendo a queda maciça já regis-
trada em 2020 (-28%). Pelo segundo 
ano consecutivo, todos os tipos de 
empresas contribuíram para esta ten-
dência descendente, com uma dimi-
nuição de -12% das insolvências de 
pequenas empresas (948 casos), uma 
diminuição de -20% das insolvências 
de médias empresas (268 casos) e 
uma queda de -33% nas insolvências 
de grandes empresas (129 casos) ao 
combinar falências e deferidas recu-
perações judiciais. A única exceção 
no upside veio das recuperações judi-
ciais concedidas (+32%, 617 casos). 
No geral, o Brasil encerrou 2021 com 
1.962 casos, ou seja, o menor número 
anual desde 2015.

 
Os primeiros números de 2022 

já apontavam outro baixo nível de 
insolvências, com 450 processos re-
presentando um número trimestral 

quase estável em relação ao mesmo 
período de 2021 (453 processos) e 
2020 (460 processos). No entanto, 
sabemos que no Brasil, assim como 
em muitos outros países, os núme-
ros da insolvência foram parcialmen-
te artificiais nos últimos dois anos e 
influenciados por diversos fatores, 
como o apoio estatal, o fechamento 
de tribunais, a paralisação sanitária 
e econômica. Ainda esperamos uma 
espécie de normalização no núme-
ro de insolvências e os atuais ventos 
contrários resultantes da guerra na 
Ucrânia e os novos bloqueios nas 
maiores e economicamente mais im-
portantes cidades chinesas para levar 
a alguma aceleração no número de 
insolvências durante a segunda meta-
de do ano. Nesse cenário de linha de 
base, o Brasil poderia encerrar 2022 
com 2.260 insolvências (ou seja, um 
aumento de +15%) com alto risco de 
atingir 2.600 casos em 2023 (+15%).

A Allianz Trade é líder global 
em seguros de crédito comercial e 
reconhecida especialista nas áreas 
de garantia, cobranças, crédito co-
mercial estruturado e risco político. 
Nossa rede de inteligência proprietá-
ria analisa mudanças diárias em +80 
milhões de solvência corporativa. Da-
mos às companhias a confiança para 
negociar garantindo seus pagamen-
tos. Compensamos sua empresa em 
caso de inadimplência, mas o mais 
importante, ajudamos você a evitar 
dívidas inadimplentes em primeiro 
lugar. Sempre que fornecemos segu-
ro de crédito comercial ou outras so-
luções financeiras, nossa prioridade 
é a proteção preditiva. Mas, quando o 
inesperado chega, nossa classificação 
de crédito AA significa que temos os 
recursos, apoiados pela Allianz para 
fornecer compensação para man-
ter seu negócio. Com sede em Paris, 
a Allianz Trade está presente em 
52 países com 5,5 mil funcionários.  
Em 2021, nosso volume de negócios 
consolidado foi de € 2,9 bilhões e as 
transações comerciais globais segu-
radas representaram € 931 bilhões 
em exposição.
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Atualmente em análise pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços da Câmara dos 
Deputados, o PL 815/2022 de 
autoria do deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ) introduz a recupera-
ção judicial e extrajudicial às 
sociedades cooperativas, in-
cluindo as rurais. 

A única opção para as coope-
rativas que se encontram em 
dificuldade financeira, pre-
sentemente, é a automática 
dissolução e liquidação reque-
rida pelos seus associados. 

“As cooperativas terão, pelo 
menos, a possibilidade de 
dar continuidade a suas ati-
vidades e manter coopera-
dos e funcionários. Hoje, as 

cooperativas em dificuldade 
financeira fecham as portas 
e pagam os credores com o 
crédito da venda de ativos”, 
diz o professor e advogado 
Luis Fernando Guerrero, do 
escritório Lobo de Rizzo Ad-
vogados, que atua em arbitra-
gem e medição, recuperação 
judicial e contencioso.

“Nós temos uma lei recente 
para empresas, a Lei de Recu-
peração (14.112/20), e ainda 
não temos uma legislação 
específica para os produto-
res rurais. Se a PL 815/2022 
for aprovada, beneficiará, em 
muito, a reorganização das 
cooperativas”, acrescenta. 
 
Caso aprovado, o PL 815/2022 
valerá para as cooperativas re-

gistradas na OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) 
que, em seu levantamento 
mais recente, de 2020, apon-
tou que havia 4.868 afiliadas 
no país, com mais de 17 mil 
cooperados (40% mulheres) 
e gerando 455.095 empre-
gos diretos. As de agronegó-
cio predominam, seguidas de 
transporte, crédito (não será 
contemplada pela PL) e Saúde. 

O 815/2022 será analisado 
em caráter conclusivo pelas 
comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços e da 
CCJ (Constituição e Justiça e 
de Cidadania). Ou seja, caso 
aprovado pelas duas comis-
sões, o projeto de lei seguirá 
para aprovação do Senado.

LUIS FERNANDO GUERRERO

Advogado, doutor 
em Direito 
Processual pela USP 
e especializado em 
solução de conflitos. 
Professor e sócio do 
escritório Lobo de 
Rizzo Advogados, 
atua em arbitragem e 
medição, recuperação 
judicial e contencioso. 

Cooperativas terão direito à 
recuperação judicial e extrajudicial 
se aprovado o PL 815/2022
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Mudança no creditamento de tributos 
nos EUA traz temor de bitributação
Novas regras podem afetar sobretudo empresas americanas 
que operam no Brasil

Com as novas regras de credi-
tamento tributário nos EUA – que 
afetam principalmente os setores de 
serviços e tecnologia importados da-
quele país – as empresas que traba-
lham com esse tipo de negócio temem 
sofrer dupla tributação.

A nova regra entrou em vigor 
nos EUA em dezembro de 2021, 
com a publicação da TD 9969, do 
Departamento do Tesouro Ameri-
cano. Ficou definido que apenas 
países com legislação tributária 
semelhante à dos Estados Unidos 
poderiam ter direito a crédito. Isso 
impacta o aproveitamento de cré-
dito que existia entre o Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre 
remessas do Brasil para o exterior e 
o equivalente ao imposto de renda 
norte-americano.

Afeta as multinacionais, mas, indi-
retamente, qualquer empresa poderá 
sofrer impacto, inclusive aquelas que 
importam produtos que tenham cone-
xão com o mercado americano”, anali-
sa a advogada Yasmin Hosaka, do De-
partamento Tributário da Andersen 
Ballão Advocacia. Outras áreas que 
podem ser afetadas são a prestação de 
serviços empresariais, como licencia-
mento, propaganda, serviços financei-
ros, gerenciais e de consultoria.

Para a advogada, uma possível 
solução seria o avanço das negocia-
ções por um acordo que evite a dupla 
tributação entre o Brasil e os EUA. 
“Outra opção seria o alinhamento dos 
parâmetros de tributação e regras de 
preço de transferência do Brasil com 
as diretrizes da Organização para Co-
operação e Desenvolvimento Econô-

mico (OCDE), o que inclusive já está 
em debate pelo governo, uma vez que 
é um critério para o Brasil ingressar 
na entidade”, sugere a profissional. 
No entanto, ambas são medidas que 
demandam procedimentos demora-
dos. “Entendemos que seriam trata-
tivas que envolvem diversas questões 
político-econômicas e diplomáticas, 
não sendo resoluções de curto prazo”, 
pondera.

 
Andersen Ballão Advocacia – 

Fundado em 1979, o escritório atua 
na prestação de serviços jurídicos 
nas áreas do Direito Empresarial e 
Comercial Internacional. Também 
possui sólida experiência em outros 
segmentos incluindo o Direito Tri-
butário, Trabalhista, Societário, Adu-
aneiro, Ambiental, Arbitragem, Con-
tencioso, Marítimo e Portuário.



M U N D O  E M P R E S A R I A L 4 1JUNHO 2022
MERCADOCOMUMEDIÇÃO 305

Grupo Atrio reúne diretores e 
conselheiros do IBEF-Minas Gerais

Em um coquetel descontraído ocor-
rido no dia 26 de junho na sua sede, à 
Rua Cristóvão Colombo 485, em Belo 
Horizonte - MG, a pau-
ta principal foi a apre-
sentação da Plataforma 
de Negócios do grupo, 
através da Atrio Corpo-
rate, que é responsável 
pela intermediação de 
operações de Crédito, 
Financiamentos, Cam-
bio, Seguros, emissão de 
dívidas e M&A, voltado para as pessoas 
jurídicas. 

Atualmente, essa plataforma pos-

sui cerca de 18 parceiros entre bancos 
e fintechs de crédito, entre os quais 
o Banco XP, XP Asset e outros. O des-

taque foi a apresentação da estrutu-
ração de fundos ilíquidos, tais como: 
FIDC(Fundo de Investimento em Di-

reitos Creditórios) e Fundos Imobili-
ários proprietários, FIPs e Fundos de 
Infra Estrutura.

A equipe da Atrio 
Investimentos possui 
uma estrutura robusta 
de produtos financei-
ros e profissionais com 
larga experiência em 
Corporate Banking e 
Assessoria de Investi-
mentos com cerca de 
R$1,2 bilhões sob cus-

tódia e 3.000 clientes ativos. A seguir 
fotos da direção da Atrio e do IBEF-
-Minas Gerais.
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O comércio de Minas Gerais está 
otimista com o retorno das festas 
juninas após dois anos de hiato devi-
do à pandemia. Segundo a pesquisa 
"Expectativas do Comércio Varejista 
- Festa Junina 2022", desenvolvida 
pelo setor de Estudos Econômicos da 
Federação do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo de Minas Gerais (Fe-
comércio MG). 55,3% das empresas 
do comércio varejista de produtos ali-
mentícios investiram ou pretendem 
investir em produtos para o período. 
O movimento nas empresas tende a 
ser maior na segunda quinzena do 
mês de junho, quando são comemo-
rados os dias de São João (24) e São 
Pedro (29).

 
Entre os produtos que devem 

ter aumento de vendas no período, 
destacam-se canjica, amendoim e do-
ces, que são mencionados por 72,4%, 
70,3% e 44,1% dos participantes da 
pesquisa, respectivamente. Artigos 
de decoração, milho de pipoca e car-
nes também aparecem no radar dos 
empresários que fazem investimen-
tos específicos para o período.

 
“Devido à ausência das festas no 

nosso calendário cultural nos últimos 
anos, existe uma demanda reprimida 
pelas comidas típicas do período e 
pelos serviços ligados à alimentação 
e ao turismo. Dessa forma, com a vol-
ta das festividades, as pessoas estão 
com grandes expectativas para po-
derem participar das comemorações 
deste ano. O que resulta em oportuni-
dades importantes para aquecimento 

das vendas do comércio”, analisa a 
economista da Fecomércio MG, Ga-
briela Martins.

 
Segundo o levantamento, 51% 

das empresas do comércio varejista 
de gêneros alimentícios são afeta-
das, de forma positiva, pelo perí-
odo de festa junina. Já 73,3% dos 
hipermercados e supermercados e 
65,1% das que atuam com produtos 
de padaria, laticínios, doces, balas e 
semelhantes afirmam serem impac-
tadas pelas comemorações. Lojas de 
bebidas, minimercados, mercearias, 
armazéns hortifrutigranjeiros, açou-

gues e peixarias também devem sen-
tir os efeitos.

 
A pesquisa foi realizada entre os 

dias 17 e 25 de maio de 2022. Foram 
avaliadas 386 empresas, sendo pelo 
menos 38 em cada região de plane-
jamento. Entre as empresas que são 
impactadas pelo período no estado, 
aproximadamente, 79% acreditam 
que as vendas este ano serão melho-
res que as do ano passado. Abranda-
mento da pandemia e expressividade 
da data foram os principais motivos 
apontados para a expectativa por 
esse resultado.

Festas juninas: Empresários do comércio 
mineiro se movimentam para aproveitar 
as oportunidades
55,3% das empresas do comércio varejista de produtos alimentícios 
realizaram investimentos específicos para o período
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Levantamento da BigCorpData do 
ano passado mostrou que cerca de 45 
milhões de pessoas veem a internet 
como algo inacessível graças a algum 
tipo de deficiência. Ainda carente de 
leis que regulam o tema, as empresas 
praticamente se adéquam a acessibili-
dade se quiserem. 

Pensando na inclusão, a empresa 
de recrutamento e seleção, RH NOS-
SA, desenvolveu ainda no ano passado 
um novo site e já trouxe a tradução por 
libras para atender ao público surdo-
-mudo em que o analfabetismo atinge 
patamares próximos aos 80% segundo 
a WFD (Federação Mundial dos Surdos, 
na sigla em inglês).

Agora, buscando a inclusão de to-
das as pessoas com algum tipo de limi-
tação de acesso, a empresa lança uma 
nova funcionalidade. Com ela qualquer 
pessoa pode ter acesso ao conteúdo de 
maneira fácil, bastante escolher funcio-
nalidades como aumento do tamanho 
da fonte, troca de cores, leitura do con-
teúdo entre outras funcionalidades.

Para Katlyn Suonski, Coordenadora 
de Marketing da RH NOSSA, a acessi-
bilidade é uma premissa da empresa: 
"sempre trabalhamos buscando a inte-
gração de todas as pessoas, encontrando 
o candidato certo para a empresa certa, 
então, não estaríamos atendendo essa 
premissa em plenitude se deixássemos 
de fora os candidatos com algum tipo de 
dificuldade de acesso" pontua a diretora.

A ferramenta desenvolvida pela 
empresa Purple-Lens é um plugin in-
teligente que permite que as páginas 
da RH NOSSA se tornem acessíveis, por 
tecnologia assistiva para pessoas com 
visão prejudicada, daltonismo, epilep-
sia, dificuldades motoras e muito mais. 

NOVIDADE ATÉ PARA QUEM  
NÃO TEM DEFICIÊNCIA

A acessibilidade na web também 
pode ser benéfica para pessoas sem de-
ficiência. Para pessoas que usam telefo-
nes celulares, dispositivos inteligentes 
com telas pequenas e diferentes modos 
de entrada, a novidade é muito útil.

Idosos podem ter limitações e 
mudanças de habilidades devido ao 
quadro natural de envelhecimento 
também conseguem ter acesso ao con-
teúdo - além de qualquer pessoa com 
uma deficiência temporária, como um 
braço quebrado.

E mais: pessoas que podem estar 
usando um dispositivo sob luz solar 
intensa ou que não podem ouvir áudio 
por qualquer motivo ou quem estiver 
tentando acessar a web com uma cone-
xão de internet lenta também ganham 
com a novidade.

TECNOLOGIA ISRAELENSE PELA 
PRIMEIRA VEZ NO BRASIL

O Purple Lens foi lançado pela pri-
meira vez no mercado israelense em 
2019 e, desde então, atendeu muitos 
clientes internacionais com a RH NOS-
SA sendo a primeira empresa brasileira 
a contar com a tecnologia.

 
De acordo com Menashe Shani, 

CEO da Purple Lens, a empresa foi cria-
da para tornar a internet acessível a to-
dos, ajudando a criar um mundo onde 
os sites sejam amigáveis para todos, in-
dependentemente de suas habilidades:

“Nossa criação inicial foi motivada 
por uma experiência pessoal revelado-
ra. Em 2018, o meu sócio Shlomi teve 
câncer e seu processo de recuperação 
incluiu uma perda de habilidade moto-
ra, o que significava que ele não podia 
usar um mouse. Então ele se tornou 
completamente dependente de outras 
pessoas se quisesse usar qualquer site”.

A dor e a frustração que ele sentiu 
durante esse tempo inspiraram a mis-
são da Purple Lens - para que todos 
possam ter a oportunidade de viver a 
mesma vida que aqueles ao seu redor.

Deficientes visuais podem usar tecnologia 
para entrar em sites
Purple-Lens: site usa tecnologia israelense e se torna 100% acessível
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Empresa fundada por brasileiros  
faz sua primeira fusão nos EUA
AG Immigration e Alexandre Law Firm se unem para fortalecer atuação na área de 
serviços imigratórios; meta é levar cada vez mais imigrantes para os Estados Unidos

A AG Immigration – escritório de 
advocacia imigratória criada por bra-
sileiros nos EUA – anuncia a fusão com 
a Alexandre Law Firm (ALF). As duas 
empresas têm como sócio o advogado 
Felipe Alexandre, que nasceu no Brasil 
e mudou-se ainda criança para os EUA. 

Com a fusão, o novo escritório – que 
manterá o nome de AG Immigration – 
passará a ter 70 funcionários espalha-
dos por escritórios em Irvine, Orlando, 
Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Wa-
shington D.C., Houston e São Francisco.

“A união das duas empresas nos 
permite oferecer serviços mais comple-
tos aos clientes, expandir nossa área de 
atuação geográfica e ganhar competiti-
vidade”, afirma o empresário Rodrigo 
Costa, CEO da AG Immigration.

Nascido em Minas Gerais, Costa 
conheceu o advogado Felipe Alexandre 
quando precisou de ajuda jurídica para 
entrar nos EUA. A relação profissio-
nal transformou-se em amizade e, em 
2018, os dois se uniram para criar a AG.

Formado pela Universidade de In-
diana, Alexandre já tinha seu próprio 
escritório de advocacia, a Alexandre 
Law Firm, focada no público chinês que 
busca asilo nos EUA. A AG, por sua vez, 

sempre foi especializada em Green Car-
ds de trabalho – os chamados vistos EB.

“A fusão dos dois escritórios per-
mitirá unir a expertise jurídica da ALF 
em casos humanitários com o profundo 
conhecimento da AG em Green Cards e 
vistos de trabalho”, avalia Alexandre. 

A AG Immigration projeta para 
2022 um faturamento de US$ 20 mi-
lhões (R$ 100 milhões). Um dos prin-
cipais projetos da companhia está 
levando mais de mil dentistas brasilei-
ros para trabalhar nos EUA, em razão 
da alta demanda norte-americana por 
esse tipo de mão de obra.

“A forte escassez de mão de obra 
nos EUA, em praticamente todas as 
áreas da economia, faz com que este 
movimento da fusão dos dois escri-
tórios seja necessário e importante. 
Cada vez mais, temos sido procurados 
por empresas americanas querendo 
contratar trabalhadores estrangeiros, 
principalmente em áreas como saúde, 
tecnologia, programação, engenharia e 
aviação”, explica Rodrigo.

Atualmente, a taxa de desemprego 
dos EUA é de 3,6% - uma das menores 
dos últimos 50 anos. Mesmo assim, as 
empresas do país têm 11,4 milhões de 

vagas abertas, segundo os dados mais 
recentes do Departamento de Traba-
lho. Isto significa que mesmo que a taxa 
de desemprego fosse de 0%, as com-
panhias ainda precisariam de cerca de 
5,5 milhões de trabalhadores. “O jeito é 
contratar imigrantes”, diz Costa.

Em 2021, a AG Immigration teve 
crescimento substancial no faturamen-
to em relação ao ano anterior. Houve 
procura principalmente pelos vistos 
EB-1A e EB-2 NIW, destinados a pro-
fissionais com habilidades extraordiná-
rias, que estejam no topo de suas áreas 
ou com graus acadêmicos avançados 
(mestrado, doutorado, pós-doutorado), 
já indicando um movimento de fuga de 
cérebros do Brasil para a América.

Antes representando quase a tota-
lidade de clientes da AG, os brasileiros 
hoje respondem por cerca de 70% da 
clientela do escritório. Com a fusão, a 
expectativa é de que esta participação 
seja diluída, dada a forte relação da ALF 
com a comunidade chinesa nos EUA.

Fundada em 2018, a AG Immigra-
tion possui hoje escritórios em Irvi-
ne, Orlando, Nova York, Los Angeles, 
Las Vegas, Washington D.C., Houston 
e São Francisco. Em 2022, realizou a 
sua primeira fusão.
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O Sicoob Central Crediminas com-
pletou 34 anos de muitas conquistas no 
dia 21 de junho último, aliando tradição 
e inovação. A confiança nos canais digi-
tais vem crescendo ano a ano, tanto que 
as transações financeiras digitais no 
Sicoob Sistema Crediminas chegaram a 
52% do total em 2021. “Foi a primeira 
vez que as transações digitais supera-
ram as físicas. De fato, é um número que 
vinha crescendo com a digitalização, 
com o ingresso das novas tecnologias, e 
que ganhou impulso ainda maior com 
a pandemia. Afinal, as pessoas querem 
facilidade, agilidade e segurança. E o 
Sicoob está atento às necessidades dos 
nossos associados, que tanto no digital 
como no físico contam com atendimen-
to de qualidade”, ressalta o Presidente 
do Conselho de Administração do Si-
coob Sistema Crediminas, João Batista 
Bartoli de Noronha. 

 
O executivo faz um balanço positivo 

da atuação da Central, que junto às suas 
73 cooperativas singulares filiadas, um 
Fundo Garantidor de Depósitos (Sicoob 
FGD) e uma Administradora e Corretora 
de Seguros (Sicoob Minaseg), compõem 
o Sicoob Sistema Crediminas. “Temos 
muitos motivos para celebrar. Afinal, 
tivemos crescimento em todas as variá-
veis econômicas no primeiro trimestre 
deste ano na comparação com igual pe-
ríodo de 2021”, diz. E um dos vários mo-
tivos para comemorar é a expansão no 
número de cooperados do Sistema Cre-
diminas que registrou incremento 17% 
no primeiro trimestre de 2022 frente 
igual período do ano anterior, totalizan-
do 1,04 milhão de associados.

 
“O crescimento da associação mos-

tra que as pessoas, sejam elas físicas, 
jurídicas ou produtores rurais, estão 
conhecendo mais o cooperativismo 
de crédito e suas diversas vantagens, 
como o atendimento mais humaniza-

do e as taxas mais atrativas. Em todo 
o país, já somos mais de 6 milhões de 
cooperados. Vale ressaltar que o obje-
tivo principal de uma cooperativa não 
é o lucro e sim propiciar a cada asso-
ciado o acesso a produtos e serviços ao 
menor custo possível, levando desen-
volvimento econômico e social para as 
regiões onde atua”, observa Noronha.  
Ele ressalta que, além da opção digital, 
as cooperativas do Sistema Credimi-
nas oferecem a opção do atendimento 
físico em 723 agências, sendo o Sicoob 
atualmente a instituição financeira 
com maior rede em todo o estado. 

 

O executivo explica que os asso-
ciados contam ainda com a devolu-
ção de sobras (resultado) ao final de 
cada exercício, proporcionalmente à 
sua fidelidade operacional durante 
o ano. As sobras são equivalentes ao 
lucro em empresas não-cooperativas 
e esse valor pode ser reinvestido na 
cooperativa, aplicado em ações para 
promoção social e até mesmo reverti-
do aos cooperados. “Cada associado é 
dono da sua cooperativa. Assim, nada 
mais justo do que compartilhar com 
ele o resultado”, frisa.

 Um outro diferencial no Sistema 
é seu ganho social. Os cooperados 
deixaram de gastar em 2021 R$ 3,2 
milhões em juros, tarifas e taxas só de 
fazerem negócios com as cooperati-
vas que fazem parte do Sicoob Central 
Crediminas. O valor médio por coope-
rado foi de R$ 3.461.

 
VARIÁVEIS ECONÔMICAS

No que se refere aos ativos totais, 
o Sistema Crediminas chega a repre-
sentar quase 7% de todo o Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo. Nos 
três primeiros meses de 2022, o Siste-
ma registrou crescimento de 40% nas 
operações de crédito, num total de 
R$ 17,81 bilhões. Nesse intervalo, os 
depósitos somaram R$ 19,02 bilhões, 
valor 18% maior que o verificado no 
primeiro trimestre de 2021.

 
O patrimônio líquido chegou a R$ 

4,46 bilhões, 20% superior ao obtido 
nos três primeiros meses de 2021. Os 
ativos também tiveram expansão no 
primeiro trimestre de 2022. A alta 
foi de 24% frente o mesmo intervalo 
do ano anterior, totalizando R$ 29,19 
bilhões.

 
RAIO-X SICOOB SISTEMA 
CREDIMINAS

Cooperativa Central: 
Sicoob Central Crediminas
Período: 1º trimestre de 2022
Cooperativas singulares filiadas: 73
Pontos de atendimento: 723 
Associados:  1,04 milhão
Patrimônio Líquido: R$ 4,46 bilhões 
Ativo total: R$ 29, 19 bilhões 
Operações de crédito: R$ 17,81 bilhões
Depósitos: R$ 19,02 bilhões
Rendas de serviços: R$ 191,66 milhões

Sicoob Central Crediminas completa 34 anos 
e une expertise de mercado e modernidade
Instituição registrou crescimento em todas as variáveis econômicas no primeiro trimestre de 2022
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Susep divulga Síntese Mensal 
com dados do setor
Setor apresentou crescimento de 16,6% nos quatro primeiros meses do ano

A Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) divulgou no dia 20 
de junho último o relatório Síntese 
Mensal, com dados do setor de se-
guros referentes ao mês de abril de 
2022. O relatório, elaborado a partir 
de informações enviadas pelas em-
presas supervisionadas, mostra o 
desempenho do mercado de seguros, 
previdência e capitalização nos pri-
meiros quatro meses do ano e é um 
importante documento de análise das 
movimentações realizadas pelo setor.

Em abril, o setor supervisionado 

arrecadou R$ 108,4 bilhões, o que 
representa um crescimento de 16,6% 
em relação ao mesmo período de 
2021. Como acontece desde o início 
da pandemia, os seguros de pesso-
as vêm apresentando crescimento 
expressivo, com destaque para os 
seguros de vida. No primeiro quadri-
mestre do ano, este segmento atingiu 
o montante de R$ 8,28 bilhões. O va-
lor corresponde a um crescimento de 
17%, em relação ao ano passado.

Além desses destaques, a Sínte-
se Mensal analisa, ainda, o mercado 

como um todo, apresentando dados 
segregados de Pessoas, Danos e Pre-
vidência. “Os estudos presentes no 
relatório divulgado mensalmente pela 
Susep são resultado do árduo traba-
lho técnico empenhado pela Susep”, 
conta o superintendente da Autarquia, 
Alexandre Camillo. Segundo ele, o 
documento contribui para esclarecer 
os reflexos que o atual momento eco-
nômico nacional produz no mercado. 
“Desta forma, podemos definir rumos 
mais assertivos para fomentar o de-
senvolvimento do setor de seguros 
brasileiro”, afirma Camillo.
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Em 1990, durante o go-
verno Newton Cardoso, o 
Estado de Minas Gerais foi 
considerado a 2ª maior eco-
nomia estadual brasileira e 
esse fato foi devidamente 
divulgado no ano seguinte 
pela revista Veja, através 
de reportagem baseada em 
dados da FGV – Fundação 
Getúlio Varga, aqui parcial-
mente reproduzida.

O BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A., instituição que 
tive a honra de presidir 
está completando, em se-
tembro deste ano, sessenta 
anos de fundação. Lançado 
há 33 anos, o estudo inti-
tulado “Economia Minei-
ra 1989 – Diagnóstico e 
Perspectivas”, cinco volu-
mes em sete (Síntese e Pro-
postas; Indústria – Novos 
Desafios, Estudos Setoriais; 
Agropecuária – Visão Glo-
bal, Regionalização da Pro-
dução; Mineração; Energia 
e Transporte; Aspectos e 

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

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

É preciso reposicionar a economia 
de Minas Gerais  para um novo 
ciclo de desenvolvimento 
e de competitividade

B D M G  6 0  A N O S



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 4 9JUNHO 2022
MERCADOCOMUMEDIÇÃO 305

regionais) – contendo mais 
de mil páginas reunidas em 
uma coleção com 10 mil 
exemplares impressos, foi 
oficialmente divulgado em 
agosto de 1989 pelo BDMG 
e serviu como base e funda-
mento a vários programas 
econômicos de candidatos 
à presidência da República 
durante à campanha para a 
eleição verificada no final 
do referido ano. A maioria 
deles, inclusive, participa-
ram do Ciclo de Palestras 
intitulado “A Sucessão Pre-
sidencial e os Desafios do 
Desenvolvimento”, ocorri-
dos na sede do banco.

A realização de novo es-
tudo sobre a realidade eco-
nômica estadual, brasileira 
e internacional, foi anuncia-
da por mim durante a mi-
nha posse na presidência da 
instituição em abril do ano 
anterior, competindo-me, 
por consequência, o coman-
do dos seus trabalhos e a 
definição de seus rumos. 

Considerado na opor-
tunidade o “Novo Diagnós-
tico da Economia Mineira”, 
teve este relevante estudo 
supervisionado pelo eco-
nomista Paulo Eduardo 
Rocha Brant, cabendo a sua 
coordenação ao economis-
ta Iran Almeida Pordeus e 
contou com a contribuição 
de dezenas de competentes 
técnicos do próprio banco, 
além da colaboração de 
várias expressões da so-
ciedade e de diversas áre-
as técnicas e, em especial, 
especialistas renoados em 
economia. 

 
Na sua apresentação, 

foram enumerados vários 
conceitos, cabendo desta-
car, entre inúmeros outros, 

alguns particularmente im-
portantes para a compreen-
são da realidade da ocasião 
e que ainda são, em boa me-
dida, pouco compreendidos 
nos dias atuais. 

A SEGUIR, ALGUMAS 
DESSAS CONSIDERAÇÕES:

• As questões de natureza 
ideológica tornam-se se-
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cundárias diante da im-
portância de se retomar 
o crescimento econômico 
vigoroso e atingir o de-
senvolvimento;

• Não há, mesmo na atuali-
dade, mais lugar para os 
bancos de desenvolvimen-
to clássicos, meramente 
repassadores de recursos 
oficiais. Torna-se neces-
sário transformá-los em 
instituições financeiras 

que compatibilizem fo-
mento com rentabilidade, 
ação indutora e catalisa-
dora sobre a economia 
com eficiência e eficácia 
empresarial, que concilie, 
enfim, duas dimensões 
aparentemente contra-
ditórias, mas absoluta-
mente complementares: 
a dimensão bancária e a 
dimensão fomentista;

• Requer o BDMG buscar 

resgatar o seu papel fun-
damental, precípuo e pri-
meiro de agente de trans-
formação da economia 
de Minas Gerais, não se 
sugerindo uma volta ao 
passado, mas inspirando-
-se nele;

• Quatro premissas, na 
apresentação inicial dos 
trabalhos, foram esta-
belecidas e continuam 
consideradas como es-

senciais, mesmo nos dias 
atuais:

a) - O futuro da econo-
mia de Minas – e da eco-
nomia do Brasil – deve 
ser buscado a partir de 
um enfoque “voltado 
para fora”, aberto ao ex-
terior. É na sua inserção 
no contexto nacional e 
internacional que se en-
contrarão os caminhos 
corretos para o desen-
volvimento da economia 
estadual. Dir-se-á tratar 
de buscar uma nova mi-
neiridade, não ensimes-
mada, mas extrovertida, 
transparente, permeável, 
aberta, posto que ainda 
discreta e recatada;

b) - A visão que se descor-
tina para o futuro próxi-
mo pode ser considerada 
otimista e que caminha-
remos rumo ao nosso 
habitar natural, o habitat 
do desenvolvimento e das 
transformações econômi-
cas e sociais. No entanto, 
não significa acreditar na 
automaticidade da supe-
ração dos problemas, mas, 
ao contrário, ter convicção 
de que, mais do que nun-
ca, requer-se da Socieda-
de e do Governo posturas 
novas, criativas e ousadas.

c) - A aposta que se impõe 
fazer é no desenvolvimen-
to do Estado e do País e na 
possibilidade de conciliar-
-se o crescimento vigoro-
so e a modernização da 
economia, com a justiça 
social e democracia.

Entre os vários elemen-
tos destacados no estudo 
e que compõem a vasta 
dimensão dos seus assun-
tos analisados e tratados, 
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a seguir são apresentados 
alguns destaques especiais. 
Eles constituem, ainda na 
atualidade, autênticas fon-
tes inspiradoras a novas 
tomadas de decisão e de 
reversão ao grave quadro 
também agora manifestado:

a) – A premissa de que 
a trilha do País no futu-

ro há de ser identificada 
e associada como a tri-
lha da modernidade: do 
crescimento econômico 
vigoroso – sustentando 
e sustentável – sintoniza-
do com as grandes e cada 
vez maiores transforma-
ções que se verificam na 
economia internacional, 
e voltado para a minimi-

zação dos problemas so-
ciais; da democracia, ple-
na e efetiva, onde a real 
participação de todos os 
segmentos da Sociedade, 
nas decisões políticas do 
País, não se traduza ape-
nas na mera defesa de in-
teresses corporativistas 
ou no populismo incon-
sequente, mas que possa 

sintetizar as suas aspira-
ções maiores, transfor-
mando-as em ações factí-
veis, na direção firme do 
progresso;

b) – Minas Gerais não 
pode imaginar-se isolada 
e desconectada do País 
e do Mundo. Apesar de 
sua importância relati-
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va e de suas dimensões 
econômicas, compatíveis 
com as de inúmeros es-
tados nacionais, deve-se 
vislumbrar o seu futuro 
inserido no contexto na-
cional e internacional. Se 
esta realidade já era váli-
da no passado, continua 
absolutamente essencial 
no presente. Em outras 

palavras, não se trata 
de conceber a economia 
estadual autônoma e au-
tossuficiente, mas inte-
grada de maneira lúcida 
e compatível com as suas 
potencialidades, no sis-
tema econômico brasilei-
ro e mundial;

c) – Já apontadas à época, 

continuam imprescindí-
veis ações de âmbito es-
trutural que reposicio-
nem a economia estadual 
e nacional no contexto 
de uma nova divisão in-
ternacional do trabalho. 
A percepção e o entendi-
mento desses processos, 
muito ainda em curso e 
em processo de consoli-

dação, são vitais para o 
correto e lúcido enqua-
dramento da economia 
brasileira no quadro in-
ternacional, que se confi-
gura como determinador 
deste novo milênio;

d) – É necessário que 
Minas se reconcilie com 
a mineração, aceitando a 
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realidade de suas monta-
nhas e fomentando o seu 
desfrute. A riqueza do 
subsolo do estado, ainda 
subavaliada e pouco co-
nhecida, principalmente 
se se considerar a sua lo-
calização privilegiada, é 
enorme alavanca poten-
cial ao processo de de-
senvolvimento mineiro 

no futuro próximo. Im-
põe-se, pois ao Governo 
a tarefa de agir incisiva-
mente no apoio ao setor, 
principalmente no que 
tange ao melhor conheci-
mento das virtualidades 
minerais do estado;

e) – É crucial para o enfre-
tamento dos problemas 

sociais do Estado a dispo-
nibilidade de instituições 
com fôlego técnico-geren-
cial para implementar de 
forma eficiente e eficaz 
as políticas concebidas. 
É preciso rejuvenescer 
as organizações, como 
objetivos sociais, da ad-
ministração direta e indi-
reta, avaliar seus desem-

penhos e, se necessário, 
reestruturá-las;

f) – A macroeconomia 
de Minas é, fundamen-
talmente, a macroecono-
mia do País. Em outras 
palavras, o comporta-
mento de variáveis tais 
como o nível global de 
investimentos, o nível de 
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agregado do emprego e 
a taxa de crescimento do 
PIB é, em grande medi-
da, definido em relação 
ao País como um todo, 
mesmo porque a políti-
ca econômica estadual 
dispõe de poucos instru-
mentos capazes de in-
fluenciar decisivamente 
a sua direção;

g) - A decolagem da eco-
nomia mineira, rumo a 
um novo ciclo de desen-
volvimento, exige tam-
bém que a economia do 
País reingresse na rota 
do crescimento firme e 
sustentado. As perspec-
tivas para a economia 
de Minas dependem, em 
grande parte, das pers-

pectivas que se vislum-
bram para a economia 
nacional.

h) - Por fim, um alerta: 
“Minas é o Estado-Síntese 
do País. Daqui deve ecoar, 
neste momento em que 
o País está apreensivo 
pelas suas dificuldades 
momentâneas e por isto 

impossibilitado de en-
xergar o futuro que tem 
em suas mãos, um grito 
de esperança e fé. Mas, 
também, deve ressoar um 
clamor pela adoção de 
atitudes novas, corajosas 
e criativas por parte da 
Sociedade e do Governo, 
único caminho para que o 
sonho se torne real”.
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Em doze dos 21 anos 
deste século XXI a variação 
do PIB – Produto Inter-
no Bruto de Minas Gerais 
teve desempenho pior do 
que a média nacional. Isto 
significa, literalmente, que 
a economia estadual cres-
ceu menos do que a média 
dos estados brasileiros no 
período.

De acordo com dados 
do IBGE – Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
e da FJP – Fundação João 
Pinheiros (alguns deles re-
lativos aos anos de 2020 e 
2021 ainda considerados 
preliminares) - durante o 
período de 2001 a 2021, 
enquanto O PIB brasileiro 
contabilizou uma expansão 

acumulada de 49,67%, o 
de Minas Gerais aumentou 
39,12% - o que significa 
afirmar que a economia do 
estado situou-se na 3ª pior 
posição em relação ao de-
sempenho da economia bra-
sileira no período, ficando à 
frente apenas dos estados do 
Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul.

Já nos três anos iniciais 
do governo Romeu Zema 
– 2019 a 2021, a econo-
mia de Minas Gerais não 
conseguiu se desvencilhar 
do aprisionamento ao já 
histórico crescimento infe-
rior à média nacional deste 
século XXI pois, enquanto 
o PIB brasileiro registrou 
um aumento acumulado de 
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1,79%, o do estado ficou 
restrito a uma expansão de 
0,80% no mesmo período.

De acordo com estudos 
também preliminares, o PIB 
de Minas Gerais em 2021 
totalizou R$ 805,5 bilhões 
– equivalente a US$ 149,30 
bilhões. O número foi apre-
sentado pela Fundação João 

Pinheiro, responsável pelo 
cálculo oficial do Produto 
Interno Bruto do estado, 
durante coletiva à impren-
sa, no dia 16 de março úl-
timo. Do valor total, 61,6% 
são atribuídos aos serviços; 
30,1%, à indústria; e 8,3%, 
à agropecuária. As informa-
ções são parte do Informa-
tivo FJP – Contas Regionais 

– PIB MG – 4º trimestre de 
2021, disponível no site da 
instituição. 

De acordo com a ins-
tituição, durante o último 
trimestre de 2021, o PIB de 
Minas Gerais teve resultado 
0,4% acima do mesmo perí-
odo de 2019, antes da pan-
demia e, apesar da evolução 

desfavorável da economia 
no segundo semestre do ano 
passado, o desempenho re-
lativamente positivo no se-
gundo trimestre contribuiu 
para que o volume do PIB 
estadual crescesse 5,1% em 
2021 em relação a 2020. 

“No estado, ao longo 
do ano, a variação positiva 
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do índice de volume do PIB 
ocorreu, praticamente, no 
segundo trimestre (1,2%), 
tendo em vista que, no pri-
meiro trimestre, a econo-
mia expandiu apenas 0,1% 
e que houve retração de 
-0,4% no nível de atividade 
produtiva no terceiro tri-
mestre e de -0,7% no quar-
to trimestre de 2021“, ex-
plica o pesquisador da FJP 
Raimundo Leal. Já no Brasil, 
como observa o também 
pesquisador da FJP, Thiago 
Almeida, “houve crescimen-

to econômico constatado 
na série com ajuste sazonal 
no primeiro e no último tri-
mestre de 2021 de, respec-
tivamente, 1,4% e 0,5%, e 
retração -0,3% no segundo 
e de -0,1% no terceiro tri-
mestre do ano”.

SETORES

O crescimento da econo-
mia estadual em 2021 foi pu-
xado pela variação positiva 
no volume de Valor Adiciona-
do Bruto (VAB) da indústria 

(9,2%) e dos serviços (4,1%). 
A extração mineral foi a ativi-
dade que apresentou a maior 
expansão no acumulado do 
ano (15,0%), seguida pela 
construção civil, que regis-
trou crescimento de 12,0% 
em nível estadual.

A indústria de trans-
formação mineira foi outro 
segmento que conseguiu 
compensar as perdas no 
seu nível de atividade, ob-
servadas principalmente 
no segundo trimestre de 

2020, tendo encerrado 
2021 com uma expansão 
de 9,4% no volume de VAB 
em relação a 2020. A ati-
vidade de energia e sane-
amento, por sua vez, apre-
sentou queda de 6,7% no 
volume de VAB em Minas 
Gerais em 2021 comparati-
vamente a 2020.

 
Nos serviços, a recupe-

ração no volume de trans-
porte ao longo de 2021 
(8,8%) foi um dos desta-

Ano Minas Gerais Brasil
2001 -0,12 1,39
2002 3,73 3,05
2003 2,13 1,14
2004 5,89 5,76
2005 4,02 3,20
2006 3,91 3,96
2007 5,53 6,07
2008 4,68 5,10
2009 -3,92 -0,13
2010 9,08 7,53
2011 2,48 3,97
2012 3,33 1,92
2013 0,47 3,00
2014 -0,70 0,50
2015 -4,26 -3,55
2016 -2,00 -3,27
2017 1,66 1,32
2018 1,33 1,78
2019 -0,01 1,22
2020 -4,05 -3,88
2021 5,05 4,62

MINAS GERAIS X BRASIL 
– TAXA ANUAL 
DE CRESCIMENTO  
DO PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO - 
2011/2021 - Em %

*Anos em que a economia de MG teve 
desempenho pior do que a brasileira

Os dados de 2020 e 2021 são 
preliminares. Fonte: IBGE/FJP

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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ques setoriais, apesar do re-
sultado negativo observado 
em Minas Gerais no quarto 
trimestre do ano (-3,5%).  

O agrupamento “outros 

serviços”, que representa 
mais de um terço do VAB 
estadual, também se recu-
perou das perdas ocorridas 
em 2020: registrou cresci-
mento de 7,1% na econo-

mia mineira em 2021. No 
comércio, a expansão foi 
de 5,5% em comparação a 
2020 e, na administração 
pública, a expansão regis-
trada para 2021 foi de 1,4%. 

“Prejudicada pelas es-
tiagens prolongadas ao 
longo de 2021 e por geadas 
em algumas regiões do es-
tado, a atividade agropecu-
ária teve retração de 8,4% 
em Minas Gerais. Apesar do 
resultado anual negativo, o 
nível de atividade do setor 
no estado aumentou 8,6% 
na comparação do quarto 
trimestre de 2021 com o 
trimestre imediatamente 
anterior”, pontua Almeida. 

COMPOSIÇÃO

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

Agropecuária:  8,3%
Indústria:  30,1%
Serviços:  61,6%

MINAS GERAIS -
COMPOSIÇÃO SETORIAL
DO PIB 

Agropecuária: -8,4%
Indústria: 9,2%

- Extrativa Mineral: 15,0%
- Construção: 12,0%
- Transformação: 9,4%

Serviços: 4,1%

MINAS GERAIS - 
DESEMPENHO SETORIAL  
EM RELAÇÃO AO  
PIB TOTAL - 2021
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Ano População em habitantes Crescimento%

2001 18.402.608 1,235%

2002 18.620.721 1,185%

2003 18.832.431 1,137%

2004 19.037.702 1,090%

2005 19.236.503 1,044%

2006 19.428.834 1,010%

2007 19.614.742 0,957%

2008 19.794.278 0,915%

2009 19.967.560 0,875%

2010 20.134.742 0,837%

2011 20.294.485 0,793%

2012 20.446.840 0,751%

2013 20.593.356 0,717%

2014 20.734.097 0,683%

2015 20.869.101 0,651%

2016 20.997.560 0,616%

2017 21.119.536 0,581%

2018 21.235.870 0,551%

2019 21.346.492 0,521%

2020 21.451.356 0,491%

2021 21.551.428 0,467%

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
2001/2021

Fonte: IBGE/Elaboração:MinasPart Desenvolvimento

Ano PIB Total Crescimento da População PIB Per Capita

2011 2,48 0,79 1,68

2012 3,33 0,75 2,56

2013 0,47 0,72 -0,25

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

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

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

2017 1,66 0,58  1,07

2018 1,33 0,55  0,78

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

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

2021* 5,05 0,47 4,56

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

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

Ano Minas Gerais Brasil MG/Brasil-%

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

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

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

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

2011 239.042 20.294.485 11.778,60

2012 226.302 20.446.840 11.067,80

2013 225.938 20.593.356 10.971,40

2014 219.463 20.734.097 10.584,60

2015 155.584 20.869.101 7.455,20

2016 156.432 20.997.560 7.450,00

2017 180.570 21.119.536 8.550,00

2018 168.224 21.235.870 7.921,69

2019 165.181 21.346.492 7.589,01

2020* 130.175 21.451.356 5.825,46

2021* 149.300 21.551.428 6.927,60

MINAS GERAIS – RENDA PER CAPITA 
2011/2021

*Estimativa - Fonte: IBGE/Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Governo  Taxa de Desempenho real do PIB – Em %

Antonio Anastasia/Alberto Coelho -0,95

Eduardo Azeredo -0,39

Romeu Zema  -0,32

Aécio Neves: 1 e 2 -0,16

Itamar Franco  -0,10

Fernando Pimentel* +0,11

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

*Tanto o PIB brasileiro quanto o mineiro tiveram desempenho acumulado negativo durante o período 2015 a 2018.  No entanto, a queda do PIB de Minas 
registrou retração menos acentuada do que a economia brasileira. Fonte: IBGE/FJP-Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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PIB de Minas Gerais registra expansão  
de 0,7% no primeiro trimestre de 2022 
- inferior à média nacional de 1,0%  
de crescimento no período

O produto interno bruto 
(PIB) de Minas Gerais apre-
sentou expansão de 0,7% no 
primeiro trimestre de 2022 
em relação aos três meses 
anteriores, ficando 1,1% 
acima do nível do quarto 
trimestre de 2019 (período 
pré-pandemia). Os dados fo-
ram apresentados pela Fun-
dação João Pinheiro (FJP) no 
dia 15 de junho último.

De acordo com a FJP a 
análise dos valores observa-
dos para a variação real do 
produto agregado na série 
com ajuste sazonal ao longo 
dos últimos trimestres per-
mite concluir que, no caso 
brasileiro, houve variação 
positiva nas três últimas 
divulgações, de 0,1% no 
terceiro trimestre de 2021, 
0,7% no quarto trimestre do 
mesmo ano e de 1,0% no pri-
meiro trimestre de 2022. Já 
em Minas Gerais, após dois 
trimestres consecutivos com 
resultados desfavoráveis, o 
terceiro (-0,5%) e o quarto 
(-0,6%) trimestre do ano 
passado, o índice de volume 
do PIB apresentou expansão 
de 0,7% no primeiro trimes-
tre de 2022 em relação aos 
três meses imediatamente 
anteriores (Gráfico 1).

Embora positivo, após 
dois trimestres consecutivos 
com resultados desfavorá-
veis, o terceiro (-0,5%) e o 
quarto (-0,6%) trimestre 
do ano passado, o índice de 

volume do PIB no primeiro 
trimestre de 2022 foi 4,1% 
inferior ao valor registrado 
no primeiro trimestre de 
2014 (período com o valor 
mais alto da série dessazo-
nalizada de Minas Gerais).

“Numa perspectiva de 
longo prazo, é preciso dei-
xar claro para todos que a 
recuperação do crescimen-

to, iniciada em 2017 e inter-
rompida pela pandemia, foi 
muito fraca e insuficiente 
sequer para restabelecer o 
nível de atividade prevale-
cente em 2014, oito anos 
atrás”, destaca o pesquisa-
dor Raimundo Sousa, da FJP.

No caso brasileiro, hou-
ve variação positiva nas 
três últimas divulgações, 

de 0,1% no terceiro trimes-
tre de 2021, 0,7% no quar-
to trimestre do mesmo ano, 
e de 1,0% no primeiro tri-
mestre de 2022. Com o re-
sultado observado no pri-
meiro trimestre de 2022, 
o PIB nacional ficou 1,6% 
acima do patamar do quar-
to trimestre de 2019 (perí-
odo pré-pandemia) e 1,7% 
abaixo do ponto mais alto 
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da atividade econômica do 
país, registrado no primei-
ro trimestre de 2014.

Setores – A explicação 
para o crescimento da ativi-
dade econômica observada 
no cenário nacional e esta-
dual no primeiro trimestre 
de 2022 reside, sobretudo, 
no comportamento favorá-
vel em termos da evolução 
do índice de volume do Va-
lor Adicionado Bruto (VAB) 
da atividade de energia e sa-
neamento e, principalmente, 
das atividades de serviços 
(algumas presenciais) e que 
tiveram demanda repri-
mida durante a pandemia 
(como serviços prestados 
às famílias e de alojamento e 
alimentação), mas que apre-
sentaram uma retomada no 
início de 2022. Adicional-
mente, diferentemente do 
Brasil, a atividade agropecu-
ária apresentou acréscimo 
no volume de valor agrega-
do em Minas Gerais e con-
tribuiu para expansão eco-
nômica observada em nível 
estadual na análise da série 
com ajuste sazonal.

A atividade de energia e 
saneamento em Minas Ge-
rais apresentou crescimento 
de 5,3% no volume de VAB 
no primeiro trimestre de 
2022 comparativamente ao 
trimestre imediatamente 
anterior, após dois resulta-
dos trimestrais consecutivos 
apresentando variação ne-
gativa na série com ajuste sa-
zonal. Esse aumento se deve 
à evolução favorável no con-
sumo de energia elétrica co-
mercial e, principalmente, à 
recuperação do nível útil dos 
principais reservatórios das 
usinas hidrelétricas presen-
tes no território mineiro, em 
razão do volume de chuvas 
ocorrido no início de 2022, e 

que culminou no acréscimo 
na geração de eletricidade. 
De fato, o volume total de 
energia elétrica gerada no 
estado no primeiro trimestre 
de 2022 foi 34,7% maior do 
que o observado no quarto 
trimestre de 2021 e 19,2% 
superior quando se compara 
com o primeiro trimestre do 
ano passado, conforme da-
dos do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS).

Na agropecuária, o re-
sultado em Minas Gerais no 
primeiro trimestre de 2022 
foi destoante do observado 
em âmbito nacional. En-
quanto no estado a ativida-
de apresentou crescimento 
no volume de VAB de 4,6% 
no trimestre de referência 
em relação aos três meses 
imediatamente anteriores, 
no Brasil, ao contrário, hou-
ve retração de 0,9% na mes-
ma ótica de comparação.

Dado o peso que as ati-
vidades terciárias possuem 
na economia mineira e bra-
sileira, pode-se dizer que a 

expansão no nível produtivo 
dos serviços foi determinan-
te para ampliação do índice 
de volume do PIB nesses 
territórios no primeiro tri-
mestre de 2022 na análise 
da série com ajuste sazonal.

Em Minas Gerais, por 
exemplo, a atividade de co-
mércio apresentou expansão 
no volume de VAB de 1,9% 
em relação ao trimestre an-
terior. Esse resultado é corro-
borado pelo aumento da dis-
tribuição de energia elétrica 
direcionada para as ativida-
des comerciais entre janeiro 
e março de 2022 em nível es-
tadual. De acordo com a Pes-
quisa Mensal do Comércio 
(PMC) do IBGE, os aumentos 
mais relevantes no volume 
de vendas em Minas Gerais 
no primeiro trimestre de 
2022 em relação ao quarto 
trimestre de 2021 foram ob-
servados nos seguintes seg-
mentos: artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos; de 
livros, jornais, revistas e pa-
pelaria; e de combustíveis e 

lubrificantes (em consonân-
cia com o avanço observado 
nos serviços de transporte). 
No Brasil, o volume associa-
do às margens de comércio 
cresceu 1,6% na mesma base 
de comparação (primeiro tri-
mestre de 2022 em relação 
ao último trimestre de 2021).

Valores correntes – O 
PIB de Minas Gerais no pri-
meiro trimestre de 2022 foi 
estimado em R$ 207,9 bi-
lhões e representou 9,24% 
do PIB nacional no trimestre 
de referência. Desse valor, R$ 
24,9 bilhões dizem respeito 
aos impostos indiretos líqui-
dos de subsídios e R$ 183,0 
bilhões referem-se ao Valor 
Adicionado Bruto (VAB). 

No estado, quanto à 
composição setorial relati-
va ao primeiro trimestre de 
2022, o VAB agropecuário 
foi responsável por R$ 18,4 
bilhões (10,1% do total); 
o da indústria, por R$ 48,7 
bilhões (26,6% do total); e 
o dos serviços, por R$ 115,9 
bilhões (63,3% do total).
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1995 A 1998
EDUARDO AZEREDO
EM %

1999 A 2002
ITAMAR FRANCO
EM %

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

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

2003 A 2006
AÉCIO NEVES I - EM %

2007 A 2010
AÉCIO NEVES II - EM %

2003 A 2010
AÉCIO NEVES I E II - EM %

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

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

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

Minas Gerais 
Variação 
do PIB por 
governo
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2011 A 2014
ANTONIO ANASTASIA/
ALBERTO PINTO COELHO 
EM %

2015 A 2018
FERNANDO 
PIMENTEL
EM %

2018 A 2019
ROMEU  
ZEMA*
EM %

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

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

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

Fonte: IBGE/FJP – Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Posição Estado Valor Variação em relação ao 
   ano anterior* – em %

01 São Paulo 241,79 12

02 Minas Gerais 105,28 20

03 Rio de Janeiro 91,27 36

04 Rio Grande do Sul 70,55 12

05 Paraná 53,51 17

06 Bahia 50,55 19

07 Goiás 34,50 18

08 Santa Catarina 33,99 15

09 Distrito Federal 30,50 15

BRASIL - RANKING ESTADUAL DA RECEITA 
CORRENTE TOTAL – 2021 - EM R$ BILHÕES

*Em valores nominais. Fonte: STN/Ministério da Economia
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Os estados da região 
Sudeste seguem entre os 
mais competitivos do país, 
de acordo com a edição de 
2021 do Ranking de Com-
petitividade dos Estados, 
elaborado pelo Centro de 
Liderança Pública em par-
ceria com a Tendências 
Consultoria. Desde 2015, o 
Estado de São Paulo segue 
em primeiro lugar geral no 
ranking. Apesar do bom 
desempenho da região no 
Ranking Geral, dois dos 
quatro Estados do Sudeste 
perderam posições neste 
ano: Minas Gerais, que caiu 
de 7º para o 8º lugar, e Rio 
de Janeiro, que foi o que 
mais perdeu posições neste 
ano, saindo do 11º para o 
17º lugar do ranking. 

Na décima edição con-
secutiva do Ranking de 
Competitividade dos Es-
tados, a avaliação das 27 
unidades federativas foi 
ampliada de 73 para 86 
indicadores, distribuídos 
em dez pilares temáticos 
considerados fundamentais 
para a promoção da com-
petitividade e melhoria da 
gestão pública dos estados 
brasileiros: Infraestrutura, 
Sustentabilidade Social, Se-
gurança Pública, Educação, 
Solidez Fiscal, Eficiência da 
Máquina Pública, Capital 
Humano, Sustentabilida-
de Ambiental, Potencial de 
Mercado e Inovação. 

Além disso, o levanta-
mento deste ano conta com 
novas camadas adaptadas 

aos parâmetros ESG e ODS, 
e também com dados dos 
países membros da OCDE 
- Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico. Desta forma, se 
mede o tamanho do desafio 
dos estados sob a ótica inter-
nacional buscando-se tam-
bém boas práticas que pos-
sam ser aplicadas ao Brasil. 

O desempenho dos es-
tados da Região Sudeste: 

SÃO PAULO

O Estado mais rico do 
país se manteve como o mais 
competitivo, e conseguiu 
ainda subir duas posições no 
pilar de Eficiência da Máqui-
na Pública, passando a ser o 
terceiro melhor Estado nes-
te pilar. Além disso, o Estado 

Em 2021 Minas Gerais foi considerado 
o 8º estado mais competitivo
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foi o mais bem colocado nos 
pilares de Infraestrutura e 
Educação e ficou em segun-
do lugar nos pilares de Ino-
vação, Sustentabilidade Am-
biental e Segurança Pública. 

Na outra ponta, o Estado 
caiu sete posições no pilar 
de Capital Humano, ficando 
na 11ª posição neste pilar. 
Também no pilar de Solidez 
Fiscal, o estado teve queda 
de 6 posições, passando a 
ocupar a 18ª posição, sendo 
este último o pilar no qual 
São Paulo possui seu maior 
desafio. 

ESPÍRITO SANTO

Depois de São Paulo, é o 
Estado da região mais bem 
avaliado e se manteve como 
o quinto mais competitivo 
do país, mesma posição do 
ano passado. Em relação ao 
ano passado, o Estado me-
lhorou duas posições no pi-
lar de Eficiência da Máquina 
Pública alcançando a 1ª po-
sição nesse pilar. O Estado 
também se manteve em pri-
meiro lugar no pilar de So-
lidez Fiscal e subiu uma po-
sição no pilar de Segurança 
Pública (14ª colocação). 

No pilar Infraestrutura, 
o Espírito Santo também 
subiu uma colocação em 
relação ao ano passado, pas-
sando a figurar na quarta 
posição. Por outro lado, o 
Estado caiu uma posição no 
pilar Educação, passando a 
ser o oitavo neste quesito. 
Também caiu quatro posi-
ções no pilar de Capital Hu-
mano (18ª colocação). Por 
fim, ocupa a última posição 
no pilar de Potencial de Mer-
cado, tendo caído quatro po-
sições no comparativo das 
edições de 2020 e 2021. 

MINAS GERAIS

Presença constante 
entre os dez mais compe-
titivos desde o início do 
Ranking, Minas Gerais caiu 
uma posição neste ano e 
passou a ser o oitavo mais 
competitivo do país. Con-
tribuiu para a piora do 
Estado a queda de quatro 
posições no pilar de Capital 
Humano (20ª colocação), 
de uma posição no pilar de 
Segurança Pública (8ª colo-
cação) e de uma posição no 
pilar de Eficiência da Má-
quina Pública (7ª coloca-
ção). Por outro lado, o esta-
do teve bom desempenho 
em pilares como Educação 
(3ª posição), Sustentabili-
dade Ambiental (5ª posi-
ção), Inovação (6ª posição) 
e Sustentabilidade Social 
(6ª posição). 

Por outro lado, o estado 
possui desafios em pilares 
como Infraestrutura (17ª 
colocação), Potencial de 
Mercado (19ª colocação), 
Capital Humano (20ª colo-
cação) e Solidez Fiscal (24ª 
colocação). 

RIO DE JANEIRO

Único estado da re-
gião que não está entre os 
dez mais competitivos do 
país, o Rio de Janeiro caiu 
seis posições no ranking 
em comparação com o ano 
passado e ficou no 17º lu-

gar. Pesou para a piora o 
fato de o Estado ter perdi-
do cinco posições em Efici-
ência da Máquina Pública 
e cinco em Infraestrutura 
passando a ser o 14º do 
país nestes dois pilares. O 
Estado também caiu uma 
posição no pilar de Solidez 
Fiscal, e agora é o pior ava-
liado do país neste pilar. 

Também caiu três posi-
ções no pilar de Segurança 
Pública, e passou a figurar 
como o penúltimo Estado 
do país neste pilar, ficando 
à frente apenas de Roraima. 

 SP MG ES RJ

2018 1º 6º 8º 13º

2019 1º 8º 6º 10º

2020 1º 7º 5º 11º

2021 1º 8º 5º 17º

O DESEMPENHO DOS ESTADOS DO SUDESTE 
DESDE 2018: 
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Apesar da piora em deter-
minados pilares, o Estado 
conseguiu melhorar quatro 
posições no pilar de Poten-
cial de Mercado e agora é o 
18º colocado neste lugar. De 
modo geral, o estado desta-
ca-se nos pilares de Capital 
Humano (2º colocado), Ino-
vação (8º colocado) e Sus-
tentabilidade Ambiental (8º 
colocado). 

RESULTADOS 
ESG E ODS

 
Lançado pela primeira 

vez pelo CLP e pela Seall, 
startup de gestão estra-
tégica de impacto socio-

ambiental e econômico, o 
Ranking de Sustentabilida-
de dos Estados é uma adap-
tação do Ranking de Com-
petitividade dos Estados a 
partir dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentá-
vel e suas 169 metas (ONU, 
2015), bem como critérios 
ESG (environmental, social 
and governance) chance-
lados pela União Europeia 
(EU, 2020) para valoriza-
ção das boas práticas am-
bientais, sociais e econômi-
cas dos Estados. 

Na camada ESG, os 86 
indicadores de competi-
tividade foram reclassi-

ficados segundo os três 
pilares ESG: Ambiental, 
Social e Governança. Por 
se tratar de uma análise 
multidimensional, a soma 
do número de indicadores 
pertencentes a cada eixo é 
maior que 86, já que cada 
indicador pode ser con-
templado em mais de uma 
perspectiva ESG. 

O estado de São Pau-
lo se destaca em relação 
às outras unidades fede-
rativas, recebendo a nota 
100,0 no ranking geral ESG 
em função de sua liderança 
nos três eixos avaliados (E, 
S, G); Minas Gerais com a 

nota 60,8 e Espírito Santo 
com 60,4, aparecem na 5ª 
e 6ª colocação, respecti-
vamente. O Rio de Janeiro 
ocupa o 11º lugar com a 
nota 40,4. 

Na camada ODS, há um 
forte apelo para que ações 
sejam desenvolvidas por 
todos os países - desen-
volvidos e em desenvolvi-
mento. Para Tadeu Barros, 
diretor geral do CLP, “Os 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável são glo-
bais, mas a realização de 
cada um deles depende da 
nossa capacidade de torná-
-los realidade no país, na 
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região, no estado ou até 
mesmo no município em 
que vivemos”. 

São Paulo se destaca 
como o estado com maior 
pontuação média em ODS 
(89,3), os demais estados 
da região sudeste ficam em: 
5º Espírito Santo (69,2), 7º 
Minas Gerais (61,7) e 12º 
Rio de Janeiro (46,5). Os 
dois rankings de sustenta-
bilidade - ODS e ESG - são 
independentes entre si. 
Cada um deles traz uma 
abordagem e, por conse-
quência, uma contribuição 
diferente para os governos 
e organizações. 

A competitividade de 
um Estado está diretamen-

te ligada à capacidade de 
ação dos seus líderes públi-
cos. O ranking veio oferecer 
as bases para a construção 
do legado de competitivi-
dade para aqueles gover-
nos que assim desejam 
fazer.

O Ranking de Compe-
titividade dos Estados tem 
como objetivo principal 
alcançar um entendimen-
to mais profundo e abran-
gente das 27 unidades da 
federação, trazendo para 
o público uma ferramen-
ta simples e objetiva para 
pautar a atuação dos líde-
res públicos brasileiros na 
melhoria da competitivida-
de e da gestão pública dos 
seus Estados. 

Ao mesmo tempo, o 
Ranking de Competitivi-
dade dos Estados pode 
representar também uma 
ferramenta bastante útil 
para o setor privado balizar 
decisões de investimentos 
produtivos, ao estabelecer 
critérios de atratividade 
em bases relativas entre 
os Estados, de acordo com 
as especificidades de cada 
projeto de investimento. 

Para definir a estrutura, 
composição e a metodolo-
gia de cálculo do Ranking 
de Competitividade dos Es-
tados, foi empreendido um 
amplo estudo da literatura 
acadêmica especializada, 
bem como da experiência 
nacional e internacional na 

confecção de rankings de 
competitividade. 

DESTAQUES DE 2021 

Nesta edição do 
Ranking de Competitivida-
de dos Estados, merecem 
destaque positivo Piauí e 
Amazonas, por terem sido 
os que mais ganharam po-
sições em relação à edição 
de 2020.

O Piauí ganhou 6 po-
sições no Ranking Geral, 
passando da 26ª para 20ª 
colocação. O Estado subiu 
14 posições no pilar de 
Solidez Fiscal, 10 posições 
no de Capital Humano e 
6 no de Potencial de Mer-
cado. Houve, ainda, ganho 
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de 3 colocações no pilar de 
Sustentabilidade Social, e 1 
posição nos de Segurança 
Pública, Educação e Sus-
tentabilidade Ambiental. 

No pilar de Solidez Fis-
cal, o PI subiu 14 posições, 
passando da 23ª para 9ª 
colocação, com melhoras 
relativas nos indicadores 
de Resultado Primário 
(+25 posições), Gasto com 
Pessoal (+22), Poupança 
Corrente (+20), Solvência 
Fiscal (+5), Índice de Li-
quidez (+2) e Taxa de In-
vestimentos (+1). No pilar 
de Capital Humano, o Es-
tado subiu 10 posições em 
relação à edição de 2020, 
passando da 24ª para 14ª 
colocação, com destaque 
para o desempenho no in-
dicador de Produtividade 
do Trabalho (+4 posições). 
No pilar de Potencial de 
Mercado, o Piauí subiu 6 
posições, passando da 21ª 
para 15ª colocação, com 
melhora relativa no indica-
dor de Taxa de Crescimento 
(+2 posições). 

O Amazonas ganhou 3 
posições, passando da 14ª 
para 11ª colocação. O Es-
tado subiu 7 posições no 
pilar de Sustentabilidade 
Ambiental, e 3 posições nos 
de Eficiência da Máquina 
Pública e Potencial de Mer-
cado. Houve, ainda, ganho 
de 1 colocação no pilar de 
Inovação. 

No pilar de Sustenta-
bilidade Ambiental, o AM 
subiu 7 posições, passando 
da 19ª para 12ª colocação, 
com melhoras relativas 
nos indicadores de Emis-
sões de CO2 (+2 posições) 
e Tratamento de Esgoto 
(+1). No pilar de Eficiência 
da Máquina Pública, o Es-

tado subiu 3 posições em 
relação à edição de 2020, 
passando da 8ª para 5ª 
colocação, com destaque 
para o desempenho nos 
indicadores de Custo do 
Executivo/PIB e Oferta de 
Serviços Públicos Digitais 
(+4 posições cada), Custo 
do Legislativo/PIB (+2), 
e Custo do Judiciário/PIB 
e Índice de Transparên-
cia (+1 cada). No pilar de 
Potencial de Mercado, o 
Amazonas também subiu 
3 posições, passando da 4ª 
para 1ª colocação, com me-
lhora relativa no indicador 
de Taxa de Crescimento (+4 
posições).

São Paulo segue líder 
no Ranking Geral, ocupan-
do a 1ª colocação nos pi-
lares de Infraestrutura e 
Educação, bem como a 2ª 
posição nos de Segurança 
Pública, Sustentabilidade 
Ambiental e Inovação. Nes-
ta edição, o Estado exibiu 
melhora relativa no pilar 
de Eficiência da Máqui-
na Pública (+2 posições). 
Contudo, houve piora nos 
pilares de Sustentabilidade 
Social e Inovação (-1 po-
sição cada), Solidez Fiscal 
(-6), Capital Humano (-7) e 
Potencial de Mercado (-2). 

Santa Catarina per-
manece na 2ª posição do 
Ranking Geral, ocupando 
a 1ª colocação nos pilares 
de Sustentabilidade Social 
e Segurança Pública, bem 
como a 2ª colocação nos 
de Educação e Eficiência da 
Máquina Pública. O Estado 
ganhou posições no pilar 
de Sustentabilidade Am-
biental (+4), porém perdeu 
colocações nos pilares de 
Infraestrutura e Eficiência 
da Máquina Pública (-1 po-

sição cada), Solidez Fiscal 
(-3), Capital Humano (-10) 
e Potencial de Mercado 
(-2). 

O Distrito Federal se-
gue na 3ª colocação do 
Ranking Geral, ocupando a 
1ª posição no pilar de Ca-
pital Humano, e a 2ª nos 
de Infraestrutura e Sus-
tentabilidade Social. O DF 
exibiu melhora relativa nos 
pilares de Infraestrutura e 
Sustentabilidade Social (+1 
posição cada), e Solidez 
Fiscal (+3). Todavia, houve 
piora nos pilares de 17 

Eficiência da Máquina 
Pública (-3), Sustentabili-
dade Ambiental (-2), Po-
tencial de Mercado (-4) e 
Inovação (-1). 

Na extremidade oposta, 
Roraima atingiu a última 
colocação do Ranking Ge-
ral, ao reduzir 2 posições 
em comparação à edição de 
2020. O Estado exibiu piora 
relativa nos pilares de In-
fraestrutura, Solidez Fiscal, 
Capital Humano e Inovação 
(-2 posições cada), Educa-
ção e Potencial de Mercado 
(-1 cada), e Sustentabilida-
de Ambiental (-13). Contu-
do, houve melhora no pilar 
de Sustentabilidade Social 
(+3 posições). 

O Acre saiu da última 
colocação no Ranking de 
2020 para a penúltima co-
locação nesta edição, após 
três anos consecutivos na 
27ª posição. O Estado per-
deu colocações nos pilares 
de Sustentabilidade Social 
e Educação (-2 posições), 
Solidez Fiscal (-6) e Po-
tencial de Mercado (-3). 
Entretanto, o Acre ganhou 
colocações nos pilares de 

Segurança Pública (+9), 
Capital Humano (+1), Efici-
ência da Máquina Pública, 
Sustentabilidade Ambien-
tal e Inovação (+2 cada). 

O Pará caiu da 24ª 
colocação no Ranking de 
2020 para a 25ª colocação 
nesta edição. O Estado exi-
biu piora relativa nos pila-
res de Segurança Pública 
e Eficiência da Máquina 
Pública (-2 posições cada). 
Todavia, houve melhora 
nos pilares de Educação 
(+1), e Sustentabilidade 
Ambiental e Potencial de 
Mercado (+3 cada).

O Ranking de Competi-
tividades dos Estados é rea-
lizado há dez anos pelo CLP 
(Centro de Liderança Públi-
ca). Na edição 2021, as 27 
unidades federativas foram 
avaliadas a partir de 86 in-
dicadores, distribuídos em 
dez pilares temáticos con-
siderados fundamentais 
para a promoção da com-
petitividade e melhoria da 
gestão pública dos estados 
brasileiros: Infraestrutura, 
Sustentabilidade Social, Se-
gurança Pública, Educação, 
Solidez Fiscal, Eficiência da 
Máquina Pública, Capital 
Humano, Sustentabilidade 
Ambiental, Potencial de 
Mercado e Inovação. 

O CLP (Centro de Lide-
rança Pública) é uma or-
ganização suprapartidária 
que busca engajar a socie-
dade e desenvolver líderes 
públicos para enfrentar os 
problemas mais urgentes 
do Brasil. Há 12 anos, de-
fende um Estado Demo-
crático de Direito eficiente 
no uso de seus recursos e 
constituído sobre princí-
pios republicanos.
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A Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG) aprovou, em 2º 
turno, o Projeto de Lei (PL) 
3.711/22, de autoria do 
deputado Hely Tarquínio. 
O PL autoriza o Poder Exe-
cutivo a celebrar Contrato 
de Confissão e Refinancia-
mento de Dívidas com a 
União, amparado pelo que 
determina a Lei Comple-
mentar Federal (LC) 178, 
de maio de 2017, em seu 
artigo 23.

De acordo com os eco-
nomistas Eulália Alvaren-
ga e Paulo Feitosa, “o PL 
tem sido saudado como 
estando mais de acordo 
com as tradições políticas 
de altivez e soberania que 
são característica de nosso 

Estado, e uma alternativa à 
adesão compulsória ao Re-
gime de Recuperação Fis-
cal (RRF), instituído pela 
Lei Complementar 159, de 
maio de 2017.

Ambos acrescentam 
que “para enquadrar-se no 
estipulado no artigo 23 da 
LC 178/21, o estado deve 
admitir desistir de toda e 
qualquer ação judicial que 
tenha dado origem à situ-
ação presente. Além disso, 
o PL autoriza que o Estado 
assine um contrato de re-
conhecimento de dívida, 
a partir do qual mesmo 
dívidas de origem espúria 
e indevida (como a capita-
lização de juros compostos 
– anatocismo; ou a discus-
são da inconstitucionali-

dade da cobrança de ou 
juros entre entes da fede-
ração), sejam aceitos e não 
possam mais ser discuti-
dos em qualquer instância. 
Ou seja, o estado assume 
o risco de assumir dívidas 
que não contratou e abrir 
mão de direitos, em última 
análise, da sociedade civil 
mineira”.

De outro lado e de acor-
do com declarações de 8 
de junho, o governador 
Romeu Zema (Novo) vol-
tou a comentar sobre o um 
eventual “rombo” que a não 
adesão ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF) pode 
causar aos cofres públicos 
estaduais.

Segundo informações 

divulgadas pelo próprio 
governo mineiro, por meio 
da Agência Minas, sem 
aderir ao programa fede-
ral, Minas terá de pagar 
R$ 4,8 bilhões à União no 
segundo semestre deste 
ano, em decorrência das 
parcelas de empréstimo e 
juros vencíveis durante o 
respectivo período.

O Executivo argumen-
ta que a opção de seguir 
apenas o artigo 23 da Lei 
Complementar, como de-
terminou a Assembleia Le-
gislativa, leva a um desem-
bolso 433% maior do que o 
que seria gasto, caso o Es-
tado aderisse ao Regime de 
Recuperação que, segundo 
os seus cálculos seria de R$ 
900 milhões.

Minas Gerais: Lei Complementar 23 
ou Regime de Recuperação Fiscal?
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A diferença, diz o go-
verno, “pode comprometer 
todo o planejamento feito 
pelo Poder Executivo, e é 
resultado da decisão, no 
Legislativo, de seguir, por 
ora, somente o artigo 23 da 
Lei Complementar 178”.

“Vamos retomar o 
pagamento das parcelas 
mensais com o governo fe-
deral. Isso vai envolver um 
desembolso anual vultoso. 
Somente neste ano, R$ 4,8 
bilhões de julho a dezem-
bro”, disse Romeu Zema, 
durante evento de assina-
tura do protocolo de inten-
ções para a criação do pro-
grama “Juntos por Minas”. 

 

Conforme comentou o 
governo estadual, a dívida 
pública de Minas Gerais era 
de R$ 152,15 bilhões em 31 
de dezembro de 2021, dos 
quais R$ 141,58 bilhões 
(93%) referem-se a dívidas 
com a União e com institui-

ções financeiras (nacionais 
e internacionais) que têm a 
União como garantidora.

Aprovada no final do 
mês de maio pela Assem-
bleia Legislativa, a adesão 
ao artigo 23 prevê o refi-
nanciamento em 360 meses 
(30 anos) dos R$ 30,4 bi-
lhões não pagos desde 2018 
em função das liminares 
obtidas juntos ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). A 
exigência para a adesão é 
que Minas Gerais desista 
espontaneamente de todas 
as liminares. O governo 
mineiro ainda não se ma-
nifestou sobre a sanção ou 
não da decisão tomada pela 
Assembleia Legislativa.

Além do parcelamento 
dos valores suspensos, a 
adesão ao artigo 23 pre-
vê o retorno imediato do 
pagamento integral das 
parcelas, o que represen-
taria quase R$ 5 bilhões 
de impacto no caixa do 

Tesouro Estadual - apenas 
durante o 2º semestre de 
2022.  Cabe destacar que o 
governo Romeu Zema vem 
se beneficiando, desde que 
tomou posse, por não efe-
tuar qualquer pagamento 
do serviço da dívida públi-
ca mineira com a União e, 
também, relativamente a 
todas as obrigações que a 
mesma se configura como 
garantidora dos emprés-
timos e financiamento – 
inclusive do exterior com 
organismos bilaterais.

Ao aderir ao artigo 23, 
o Estado se livra da exigên-
cia da quitação dos encar-
gos referentes à inadim-
plência pela suspensão dos 
pagamentos, e o total de R$ 
8,7 bilhões em juros e mul-
tas fica, automaticamente, 
perdoado. Esse perdão dos 
encargos também é previs-
to na adesão ao RRF e, so-
bre esse assunto, o governo 
mineiro não se pronunciou 
a respeito.

Ainda, de acordo com 
informações da Agência 
Minas, o secretário de Es-
tado de Fazenda, Gustavo 
Barbosa, alertou que ade-
são apenas ao artigo 23 não 
é suficiente, tendo em vista 
que equacionar a dívida 
pública estadual continua a 
ser o maior desafio do go-
verno mineiro.

 “Para que o Estado te-
nha capacidade de manter a 
sua organização do fluxo de 
caixa sem o risco de perder 
as conquistas alcançadas 
recentemente, como, por 
exemplo, o salário integral 
e em dia dos servidores, en-
tendo que a adesão ao Regi-
me de Recuperação Fiscal 
é primordial. Para efeito de 
comparação em outro perí-
odo, com o RRF, pagaríamos 
R$ 2,7 bilhões em 2023. 
Com a adesão somente ao 
artigo 23, o pagamento para 
o ano que vem sobre para 
R$ 10,9 bilhões. A diferença 
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é gritante e preocupante”, 
concluiu o secretário.

O secretário da Fazenda 
de Minas nem o governador 
Romeu Zema, porém, não 
comentaram a respeito dos 
benefícios da adesão ao ar-
tigo 23 – que entre vários, 
vale citar a desnecessidade 

de se privatizar as lucra-
tivas empresas estaduais 
CEMIG, COPASA e CODEM-
GE – além de impor outras 
decisões restritivas já de 
imediato, bem como, a de 
ter de se subordinar a um 
Comitê Gestor das Finanças 
Públicas de Minas, capita-
neado e com poderes totais 

do governo federal para 
decidir e impor ao Estado 
quaisquer de suas decisões, 
sem direito a qualquer con-

testação - o que, em última 
análise, pode resultar no 
mais completo desrespeito 
à Constituição vigente.

Ano R$ bilhões Variação em relação ao 
  ano anterior – em %

2015 107,39 -

2016 113,26 5,5

2017 108,98 -3,8  

2018 113,84 4,5

2019 130,47 14,6

2020 140,88 8,0

2021 152,15 8.0

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
CONSOLIDADA – EM VALORES CORRENTES – 31/DEZ

PRINCIPAIS DESTAQUES – 31.12.2021 
EM R$ MILHÕES

Fonte: SEF Minas Gerais

CONTAS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

Receitas realizadas 128.995,50
Despesas realizadas  128.891,90
Superávit  103,60

RECEITAS CORRENTES
- Impostos, Taxas 74.436,46

ICMS  57.659,87
IPVA  6.008,01
ITCD  1.254,27
Imposto de Renda 5.307,57
Taxas  4.206,74

- Contribuições 4.716,27
- Receitas Patrimoniais 4.928,05
- Transferências Correntes 19.584,02
- Operações de Crédito 3.991,60
- Demais Receitas 3.787,01

Receita Corrente Total 106.727,14

DESPESAS CORRENTES 98.490,24
- Pessoal  52.573,26
- Juros da Dívida 7.046,27
- Transferências aos Municípios 19.702,58
- Investimentos 4.083,56
- Amortizações da Dívida 3.554,72
- Demais Despesas 16.656,36

Receita Corrente Líquida 82.453,58
Despesa Bruta com Pessoal 57.679,25   
Despesa Líquida com Pessoal 47.020,85  
Déficit Previdenciário 9.949,42
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As despesas com os 
servidores do Executivo 
referentes ao último qua-
drimestre de 2021 supe-
raram tanto o limite de 
alerta quanto o limite pru-
dencial da LRF

O Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais 
(TCE) alertou o governo 
Romeu Zema (Novo) para 
o descumprimento dos li-
mites impostos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF) às despesas com pes-
soal. O aviso foi aprovado 
pelo plenário, por unani-
midade, em sessão ordiná-
ria realizada no dia 23 de 
março último. O parecer 

foi baseado em relatório de 
gestão fiscal da dívida con-
solidada líquida e da despe-
sa de pessoal apresentado 
por Zema referente ao últi-
mo quadrimestre de 2021.

Os gastos com pessoal 
do Estado correspondem a 
48,69% da receita corrente 
líquida. O percentual está 
próximo de exceder o li-
mite máximo imposto pela 
LRF, que é 49%. Ao passo 
que a receita corrente lí-
quida de Minas foi de R$ 
82.406.410.356, as despesas 
de pessoal chegaram a R$ 
40.125.369.668. O índice de 
48,69% está acima tanto do 
limite de alerta, de 44,10%, 

quanto do limite prudencial, 
de 46,55%, fixados pela LRF.

De acordo com a pró-
pria LRF, a despesa total 
com pessoal não pode ultra-
passar 60% da receita cor-
rente líquida dos Estados. 
Porém, deste percentual, o 
limite de despesas com pes-
soal exclusivamente para o 
Executivo é de apenas 49%. 
O restante é dividido em 3% 
para o Legislativo – Assem-
bleia e Tribunal de Contas –, 
6% para o Judiciário e 2% 
para o Ministério Público.

Em relação ao assunto, o 
Palácio Tiradentes afirmou 
que o alerta emitido pelo 
TCE reforça o que o governo 

de Minas tem reiterado. “A 
situação fiscal do Estado é 
bastante delicada. Todavia, o 
PL de recomposição de per-
das inflacionárias enviado à 
ALMG no dia 11 de março úl-
timo foi elaborado de manei-
ra consciente, feito com res-
ponsabilidade fiscal e dentro 
dos limites legais - ou seja, da 
forma como a atual gestão do 
Governo de Minas tem atua-
do”, aponta o Executivo.

Como superou o limite 
prudencial, o governo de Mi-
nas não pode conceder “van-
tagem, aumento, reajuste ou 
adequação da remuneração 
a qualquer título” ao funcio-
nalismo, conforme a LRF. O 

Um alerta do TCE-MG ao governo Zema 
para gastos excedentes com pessoal
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argumento é utilizado por 
Zema para propor apenas 
10,06% de recomposição 
aos servidores públicos es-
taduais, já que o percentual 
corresponde ao Índice Na-
cional de Preço ao Consu-
midor Amplo (IPCA) acu-

mulado em 2021, ou seja, 
configuraria apenas uma 
revisão nos vencimentos de 
acordo com as perdas infla-
cionárias.

Inclusive, o governo 
de Minas encaminhou à 

Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) uma 
proposta para a abertura 
de crédito suplementar 
de, aproximadamente, R$ 
4,8 bilhões no orçamento 
de 2022. De acordo com o 
Palácio Tiradentes, o proje-

to de lei de suplementação 
orçamentária “é decor-
rente do projeto de lei de 
recomposição salarial dos 
servidores estaduais, em 
tramitação, e está de acor-
do com o que preconiza e 
autoriza a LRF”.
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Zema sanciona artigo 23 da Lei Federal 
Complementar 178 e ainda insiste na adesão 
do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal

Entrevista dos secretários com participação em vídeo, do governador

O governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema san-
cionou, no dia 20 de junho, 
o projeto de lei estadual 
que permite ao estado ade-
rir ao artigo 23 da Lei Com-
plementar Federal 178, 
de 2021, o que possibilita 
renegociar cerca de R$ 31 
bilhões em dívidas com a 
União. A medida, aprovada 
pela Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG), 
por meio do Projeto de Lei 
(PL) 3.711, de 2022, foi 
considerada um passo ini-
cial pelo governador, que 
defende a necessidade de 
adesão ao Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) 
para equilibrar as contas 
do Estado, a médio e longo 
prazos, sem comprometer 
a prestação de serviços. 
A adesão ao artigo 23 em 

conjunto com o RRF redu-
ziria os desembolsos para 
quitar a dívida com a União 
em R$ 12 bilhões entre 
2022 e 2023.

O projeto de lei que 
trata da adesão ao RRF 
(PL1.202/2019) está na 
ALMG desde 2019, mas ain-
da não foi levado para vota-
ção no plenário.

Alega o governador Ro-
meu Zema, ao sancionar o 
artigo 23, que a nova lei é 
interessante para o Esta-
do, mas não será a solução 
para as dívidas com o go-
verno federal. Segundo ele, 
“esse é o primeiro passo, 
mas insuficiente para re-
solver o problema de caixa 
do Estado. É uma solução 
parcial, mas necessária, 

porque, a qualquer mo-
mento, as liminares obtidas 
junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) podem cair. 
Sem elas teríamos que qui-
tar R$ 31 bilhões não pagos 
desde junho de 2018, além 
de mais de R$ 9 bilhões em 
juros e multas”, explicou 
Zema. Cabe destacar, no 
entanto, que o governador 
Zema assumiu o governo 
em 1º de janeiro de 2019 e, 
portanto, a parcela mais ex-
pressiva dos R$ 31 bilhões 
em inadimplência junto à 
União ocorreu durante o 
seu mandato

Com a adesão ao artigo 
23, o Governo de Minas fica 
isento de pagar cerca de R$ 
9 bilhões em juros e mul-
tas, podendo parcelar, ade-
mais, os R$ 31 bilhões em 

360 vezes. No entanto, fica 
dispensado de privatizar 
as suas empresas estatais, 
principalmente a Cemig, 
Copasa ou a Codemig. De 
outro lado, com ao artigo 
23, Minas Gerais é obriga-
do a suspender as ações de 
não pagamento das dívidas 
e, desta forma, o governo 
precisará pagar R$ 4,83 
bilhões ainda durante o 
exercício de 2022. Para o 
próximo ano, 2023, o pa-
gamento subiria para R$ 
10,9 bilhões, valor que será 
pago até 2031. Vale ressal-
tar, de outro lado que, com 
a Selic em 13,25% ao ano, 
apenas a título de juros 
incidindo sob o montante 
de uma dívida de R$ 140 
bilhões, o estado passará 
a ter um dispêndio mensal 
na ordem R$ 1,5 bilhão.

Marco Evangelista / Imprensa MG
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 Medida aprovada pela ALMG permite renegociação de dívidas com a União

Segundo Zema, a apro-
vação do projeto para ade-
são ao Regime de Recupe-
ração Fiscal é essencial para 
o Estado e iria permitir uma 
melhor equalização dos 
pagamentos. Além disso, o 
governador explicou que 
aderindo ao Regime de Re-
cuperação Fiscal, o governo 
pagaria, entre 2022 e 2023, 
R$ 12 bilhões a menos.

Caso o Estado aderisse 
ao artigo 23 e também ao 
Regime de Recuperação 
Fiscal, em 2022, Minas te-
ria que pagar ao governo 
federal R$ 900 milhões e 
não os R$ 4,8 bilhões a se-
rem pagos somente com 
a adesão ao artigo 23. Em 
2023, o pagamento seria 
de R$ 2,7 bilhões e não os 
R$ 10,9 bilhões previstos 
somente com o artigo 23. 
As parcelas aumentariam 
gradativamente ano a ano 
até chegar a 2031 ao valor 
de R$ 13,8 bilhões.

“Temos uma gestão de 
gastos muito responsável, 
mas corremos o risco de 
inviabilizar o futuro dos 
21 milhões de mineiros e 
mineiras. A adesão ao RRF 
é que vai possibilitar a ma-
nutenção dos serviços pri-
mordiais para a população, 
como funcionamento dos 
postos de saúde, hospitais, 
segurança e escolas. É uma 
diferença de mais de R$ 
12 bilhões em dois anos. É 
uma situação muito com-
plexa”, disse Zema. 

‘RISCO DE INSOLVÊNCIA’

O principal argumento 
do governo Zema para a tra-
mitação em regime de ur-
gência do projeto de lei que 
autoriza o Estado a aderir 

ao Regime de Recuperação 
Fiscal é a ameaça de que-
da das liminares no STF, já 
que estão condicionadas à 
adesão do Estado ao RRF, 
uma vez que o STF lhe inti-
mou sobre a necessidade de 
ações concretas do Estado 
para a adesão ao regime.

A iminência da queda da 
liminar coloca o Estado sob 
o risco de insolvência fiscal, 
uma vez que, caso isso ocor-
ra, o Executivo estadual te-
ria que desembolsar R$ 31 
bilhões em um único paga-
mento. Essa situação com-
prometeria inclusive a ma-
nutenção da prestação de 
serviços de saúde, educação 
e segurança”, alega. 

O secretário de Estado 
da Fazenda, Gustavo Bar-
bosa, reforçou o posicio-
namento do governador. 
“Somente o artigo 23 não é 
suficiente para equacionar 
a dívida do Estado. O Regi-
me de Recuperação Fiscal 
continua necessário para 

não termos um desequilí-
brio das contas no médio e 
longo prazo”, explicou. 

Acrescentou o gover-
nador Zema que o projeto 
para adesão ao RRF está 
parado na ALMG desde 
2019. “Em 2019, há mais 
de três anos, enviamos um 
projeto à ALMG pedindo 
autorização para adesão 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal. O objetivo é nego-
ciar com a União uma for-
ma melhor de equacionar 
o pagamento da dívida. Até 
hoje, por não ter entendido 
a proposta ou por medo de 
ser aprovada se colocada 
em pauta, o presidente da 
ALMG não levou, sequer, 
o projeto a plenário para 
votação. Os deputados de 
Minas nem mesmo tiveram 
a chance de opinar”.

Montante pode quitar a 
folha da Educação

A secretária de Estado 
de Planejamento e Gestão, 
Luísa Barreto, mostrou o 

que é possível ser custeado 
com os R$ 10,9 bilhões que 
serão destinados para o pa-
gamento da dívida em 2023.

Segundo ela, com o va-
lor é possível pagar 100% 
da folha de pessoal da Se-
cretaria de Educação por 
um ano, restando ainda 
cerca de R$ 1 bilhão. O re-
curso também seria sufi-
ciente para financiar 75% 
de todas as despesas que 
Minas Gerais executa com 
Manutenção e Desenvolvi-
mento do ensino.

Os R$ 10,9 bilhões cor-
respondem a um ‘ano e 
quatro meses de todas as 
despesas que o Estado de 
Minas Gerais tem com ações 
e serviços públicos de Saúde, 
inclusive a folha de pessoal e 
manutenção dos hospitais.

Com o montante, o Go-
verno de Minas consegue 
pagar toda a folha dos ór-
gãos da segurança pública, 
com sobra de R$ 1,5 bilhão.

Gil Leonardi/Secom MG
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O REGIME DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL - 
RRF

De acordo com o Bole-
tim de Finanças dos Entes 
Subnacionais elaborado 
e divulgado pelo Tesouro 
Nacional em agosto do ano 
passado - desde feverei-
ro de 2018, Minas Gerais 
conta com liminares que 
suspendem a execução de 
contragarantias, por parte 
da União, no caso de não 
pagamento de operações 
de crédito do Estado. O 
Estado esteve assim, por-
tanto, usufruindo anteci-
padamente de parte dos 
benefícios do RRF-Regime 
de Recuperação Fiscal.

Minas Gerais atende 
cumulativamente os três re-
quisitos de habilitação pre-
vistos no art. 3º da LC 159, 
de 2017, estando, portanto, 
elegível ao Novo RRF. Nesse 
contexto, o Estado poderia 
assinar o contrato previsto 
no art. 9°-A da LC 159, de 
2017, que suspende por até 
12 meses o pagamento de 
suas dívidas com a União 
e daquelas com o sistema 
financeiro garantidas pela 
União, durante o período de 
elaboração do PRF.

Destaca o Boletim do 
Tesouro Nacional que o 
processo de adesão tam-
bém sofreu alterações im-
portantes. Destaca-se o fato 
de que o Estado poderá usu-
fruir ao longo do processo 
de elaboração do Pedido de 
Recuperação Fiscal - PRF 
suspensão do pagamento 
do serviço da dívida por até 
12 meses.

Dessa forma, Estados em 
desequilíbrio não precisarão 

esperar a adesão para usu-
fruir deste benefício, o que 
minimiza a necessidade de 
buscar a antecipação desse 
benefício na justiça, o que foi 
a opção de diversos Estados 
desde 2017 (AP, GO, MG, RN 
e RS). Os passivos referentes 
aos valores inadimplidos 
em decorrência desses pro-
cessos judiciais podem ser 
refinanciados por meio do 
dispositivo previsto no art. 
23 da LC nº 178, de 2021, 
que prevê um pagamento ao 
longo de 30 anos.

Em relação ao conteú-
do do pedido de adesão ao 
RRF, mantém-se a necessi-
dade de o Plano equilibrar 
as contas do Estado. Das 
leis e atos normativos que 
devem fazer parte do Plano 
de Recuperação Fiscal do 
Estado, conforme inova-
ção feita pela LC nº 178, de 
2021, destacam-se a inclu-
são do estabelecimento de 
uma limitação das despe-
sas primárias que vigore ao 
longo da duração do RRF e 
a substituição da exigência 
de privatização pela exi-
gência de alienação total 
ou parcial de ativos do Es-
tado. A segunda alteração 
é especialmente relevante, 
visto que o atendimento à 
exigência de privatização 
constituía entrave para o 
andamento do processo de 
adesão nos Estados.

Outra significativa alte-
ração foi o aumento do pe-
ríodo máximo de vigência 
do Regime, originalmente 
de três anos extensíveis 
por mais três anos, para 
até nove anos. Na nova 
versão, o benefício da sus-
pensão de pagamento do 
serviço da dívida não será 
integral por três anos com 

decréscimo linear a partir 
do primeiro exercício de 
prorrogação, mas diminui-
rá linearmente até o encer-
ramento do Regime desde 
o primeiro ano.

Com o Regime em vigor, 
o Novo RRF prevê mecanis-
mos que dão ao Estado flexi-
bilidade tanto na implemen-
tação das medidas do Plano 
como na observação das ve-
dações à adoção de medidas 
que possam agravar a situa-
ção de desequilíbrio.

As vedações têm o ob-
jetivo principal de conter 
a expansão das despesas 
obrigatórias e proibir a 
adoção de medidas que 
acarretem a redução das re-
ceitas. Assim, são vedados, 
por exemplo, os reajustes 
remuneratórios, a contra-
tação de novos servidores, 
a realização de concursos 
públicos e a concessão de 
benefícios fiscais. Essas ve-
dações, no entanto, não são 
absolutas, visto que podem 
ser ressalvadas caso o Esta-
do as tenha incluído no PRF 
e a trajetória de equilíbrio 
permaneça. Inclusões e al-
terações do Plano poderão 
ser feitas periodicamente.

Ademais, como forma de 
melhorar o acompanhamen-
to da execução do Plano de 
Recuperação, a LC nº 178, de 
2021, introduziu obrigações, 
cujo não cumprimento le-
vam o Estado à condição de 
inadimplência com as obri-
gações do Plano. Para os Es-
tados inadimplentes, foram 
estabelecidas algumas pu-
nições, como a proibição de 
incluir ressalvas às vedações 
e a aceleração da redução do 
benefício de suspensão do 
pagamento da dívida. Nos 

moldes anteriores, interpre-
tava-se que a não implemen-
tação das medidas de ajuste 
e o descumprimento das 
metas e compromissos acor-
dados uma única vez levaria 
à extinção do Regime, o que 
poderia ser desproporcional 
a depender da infração. Por 
sua vez, o Novo RRF só é ex-
tinto caso o Estado descum-
pra suas obrigações por duas 
avaliações consecutivas.

Até o momento, os Esta-
dos do Amapá, Goiás e Rio 
de Janeiro realizaram pedi-
do para aderir ao Novo RRF.

No entanto, embora 
elegível ao Novo RRF, o 
Estado de Minas Gerais re-
quereu junto ao STF a ma-
nutenção da suspensão de 
pagamento do serviço da 
dívida, sob alegação de que 
remanescem pendências 
na regulamentação federal 
para adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal. Sobre 
este ponto, cabe esclarecer 
que, com a publicação do 
Decreto nº 10.681, de 2021, 
que regulamentou as altera-
ções propostas pela LC 178, 
de 2021, e da Portaria do 
Ministério da Economia nº 
4.578, de 2021, que regu-
lamentou os requisitos de 
adesão, inexistem omissões 
normativas para a adesão 
do Estado ao NRRF.

Além, disso, com a pu-
blicação da Portaria STN Nº 
931, de 2021, o processo de 
elaboração do PRF também 
se encontra normatizado. 
Assim, a STN entende que o 
Estado de Minas Gerais po-
deria obter a suspensão do 
pagamento da dívida por via 
administrativa, não havendo 
razão para a continuidade 
do litígio judicial.
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Juros no Brasil pousando em Marte
Copom eleva Selic em 50 pontos e indica que ciclo de aperto terá continuidade 

Em reunião de política monetária 
realizada no dia 15 de junho último, 
o Copom elevou a sua taxa básica de 
juros, a Selic, em 50 pontos-base, para 
13,25% ao ano. 

De acordo com a LCA Consultores 
Econômico, “a decisão, novamente 
unânime, veio em linha com a nossa 
expectativa e com a expectativa larga-
mente predominante nos mercados”. 

No comunicado da decisão, o Co-
pom avaliou que o ambiente externo 
continuou a se deteriorar, com piora 
nas expectativas de crescimento glo-
bal em meio a "fortes e persistentes 
pressões inflacionárias"; mas afirmou 
que a atividade econômica doméstica 
vem crescendo "acima do que era es-
perado pelo Comitê". Já a inflação "se-
guiu surpreendendo negativamente" 
na avaliação do Copom. 

Com isso, as projeções do Banco 
Central para a inflação novamente sofre-
ram revisões para cima. Mas a autorida-
de alertou que as "projeções do cenário 
de referência não incorporam o impacto 
das medidas tributárias sobre preços de 
combustíveis, energia elétrica e teleco-
municações que estão em tramitação". 

De acordo com a LCA, “não obs-
tante, o Copom indicou que, em sua 
avaliação, ‘as medidas tributárias em 
tramitação reduzem sensivelmente a 
inflação no ano corrente, embora ele-
vem, em menor magnitude, a inflação 
no horizonte relevante de política mo-
netária’ - em linha com nossa avaliação.

As medidas tributárias recentes, 
bem como as várias iniciativas pontu-
ais de estímulo que vem sendo adota-
das desde o final do ano passado, leva-
ram o Copom a incluir, no comunicado 
desta reunião, a adoção de "políticas 
fiscais que impliquem sustentação 
da demanda agregada" como fator 

adicional de incerteza. O comunicado 
também reiterou que "a incerteza em 
torno das suas premissas e projeções 
atualmente é maior do que o usual", e 
acrescentou que esta incerteza "cres-
ceu desde a última reunião". 

Já no trecho prospectivo do co-
municado, o Copom reiterou que con-
tinua a avaliar como "apropriado que 
o ciclo de aperto monetário continue 
avançando significativamente em ter-
ritório ainda mais contracionista"; 
e sinalizou que, para a próxima reu-

nião, "antevê um novo ajuste, de igual 
ou menor magnitude". 

Ou seja, o Copom ainda não deu por 
encerrado o ciclo de aperto monetário; e 
deverá elevar a Selic em ao menos mais 
25 pontos-base, para 13,5% ao ano, na 
reunião de 03 de agosto. A possibilidade 
de que o ciclo de aperto seja estendido 
ainda mais permanece relevante. Aguar-
daremos a ata desta reunião, que será 
publicada na próxima 3ª-feira (dia 21), 
para concluir a revisão da nossa curva 
projetada para a taxa básica de juros”. 
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Brasil lidera com folga o Ranking 
Mundial de Juros Reais

Com a nova taxa básica da econo-
mia (Selic), de 13,25%, o Brasil man-
tém a liderança do ranking de juros 
reais (descontada a inflação) de acor-
do com estudo elaborado pela Infinity 
Asset Management, que com base nos 
juros reais de 40 países.

De acordo com a Infinity, a lide-
rança brasileira, conquistada na reu-
nião do Comitê de Política Monetária 
(Copom), em maio, está se consoli-
dando. Conforme o ranking elabora-
do pelo economista-chefe da Infinity, 
Jason Vieira, considerando a inflação 
projetada para os próximos 12 meses, 
de 5,32%, os juros reais brasileiros 
passaram para 8,10% ao ano com a 
nova Selic.

“Continua a pressão da inflação 
global, a qual se acelerou na maioria 
das medidas, dadas as ainda contí-
nuas pressões e choques de oferta 
ao atacado e aceleração de demanda, 
em vista ao processo de reabertura 
de diversas localidades, convertendo 
a maioria das taxas em terreno nega-
tivo”, destacou Vieira. “Aos 0,5% de 
alta, o Brasil reforça a 1ª colocação 
no ranking mundial de juros reais, 
ganhando o pódio desde a penúltima 
reunião e acima de México, Colômbia, 
Chile e Indonésia, com uma combina-
ção de inflação projetada para os pró-
ximos 12 meses”, acrescentou.

Os Estados Unidos, que também 
aumentaram a taxa básica em 0,75% 

no mesmo dia em que ocorreu a de-
cisão brasileira, ficaram na 25º colo-
cação, com juros reais anuais negati-
vos de 3,07% ao ano. A média de juro 
real da listagem da Infinity ficou em 
-1,70% ao ano e a Argentina, que li-
dera a listagem de juros nominais, 
com taxa básica anual de 49%, ficou 
na lanterna do ranking, com juro real 
de -14,16% ao ano.

No rol dos juros nominais, o Brasil 
ficou na terceira colocação, atrás ape-
nas de Argentina e da Turquia, com 
taxa de juros básica de 14% ao ano. 
Na lanterna, ficou a Suíça, com juros 
nominais de -0,75% ao ano.

Fonte: Correio Braziliense
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Em reunião do comitê de política 
monetária (FOMC) realizada nesta 
4ª-feira, dia 15, o banco central dos 
EUA (FED) decidiu elevar a sua taxa 
básica de juros em 75 pontos-base, 
para o intervalo de 1,5% a 1,75% ao 
ano. A decisão não foi unânime, pois 
a presidente do escritório regional do 
FED de Kansas City, Esther L. George, 
votou por um aumento menor, de 50 
pontos-base. 

 
Para a LCA Consultores Econô-

micos, no comunicado de política 
monetária o FED parece deixar claro 
que o seu balanço de riscos está subs-
tancialmente inclinado para o lado da 
inflação. No documento, a autoridade 
avalia que a atividade econômica ga-
nhou fôlego, num contexto em que o 
mercado de trabalho continua a se 
fortalecer. Ao lado disso, o trecho em 
que o Comitê antecipava um retorno 
da inflação para o objetivo de 2% foi 
suprimido do comunicado - e, em seu 
lugar, o FED introduziu um trecho 
afirmando estar "fortemente com-
prometido" em trazer a inflação para 
o objetivo de 2%. 

As projeções oficiais sofreram 
ajustes significativos. A mediana 
das projeções dos diretores do FED 
para a inflação se elevou, sobretu-
do para o curto prazo, ao passo que 
as medianas das projeções para o 
crescimento do PIB e para a taxa de 
desemprego pioraram. Mais impor-
tante, a mediana das projeções para 
a evolução da taxa básica de juros 
deslocou-se significativamente para 
cima (Gráfico 1) - passando a indicar 
que a política monetária avançará 
para terreno claramente mais restri-

FED intensifica ritmo de elevação de 
juros e sinaliza com avanço da política 
monetária para terreno claramente 
mais restritivo até o final de 2024 
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tivo, no qual deverá permanecer até 
o final de 2024”. 

Acrescenta a LCA que, à luz da 
decisão do FOMC e do comunicado 
de política monetária, a nossa curva 
projetada para a taxa básica do FED 
será revista para cima nas próximas 
semanas. Com a política monetária 
mais restritiva, ajustes para baixo em 
nossas projeções para o crescimento 
do PIB dos EUA - que já se encontram 
abaixo da mediana das projeções de 
mercado (e próximas às estimativas 
recém-revisadas do FED) - poderão 
se fazer necessários. 

Selic a 13,25%: Fim do aperto monetário 
no Brasil está próximo?
Copom e FED aumentam novamente taxa básica de juros para conter 
a inflação; os impactos nos investimentos

O Banco Central (BC) anunciou 
um novo aumento na taxa Selic, desta 
vez em meio ponto percentual, che-
gando na casa dos 13,25% ao ano. 
Mesmo com uma ligeira desacelera-
ção em maio, a preocupação com a 
inflação permanece, assim como a 
guerra no leste europeu e o retorno 
(mais uma vez) de medidas restriti-
vas na China por conta da pandemia, 
são fatores que fazem o mercado re-
ver suas projeções até o fim de 2023.

O boletim parcial do Relatório 
Focus divulgado no início de junho 
(06/06), revelou que as expectati-
vas do mercado para a Selic perma-
neceram estáveis no fim de 2022, a 
13,25%. Já para 2023, as projeções 
subiram de 9,25% para 9,75% ao ano. 
A publicação regular do relatório está 
sendo afetada há meses por conta de 
uma greve conduzida pelos servido-
res do BC.

“A inflação no mundo está em rit-
mo maior do que o esperado. Na últi-

ma reunião do FED, havia a expecta-
tiva que os impactos do aumento nas 
taxas de juros seriam suficientes para 
arrefecer a inflação, porém, na sema-
na passada, com a publicação do CPI, 
o indicador de variação nos preços 
dos Estados Unidos, ficou claro que 
isso não aconteceu e que medidas 
mais rigorosas deveriam ser toma-
das. Por essa razão, não acharia estra-
nho a taxa de juros no Brasil atingir 
patamares próximos de 15% no fim 
do ano, e as bolsas no mundo sofren-
do com fortes quedas”, explica Lucas 
Sharau, assessor de investimentos na 
iHUB Investimentos.

Para tomar a decisão de subir ou 
descer os juros, além de indicadores 
de atividade econômica, fluxo cam-
bial, emprego e a evolução do Produto 
Interno Bruto (PIB), o Comitê de Po-
lítica Monetária (COPOM) utiliza-se 
principalmente do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), o principal 
indicador que a diretoria do Banco Cen-
tral utiliza para sua tomada de decisão. 

Em maio, segundo o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), o IPCA medido foi de 0,47%, 
considerado o menor resultado des-
de abril de 2021, quando o IPCA ficou 
em 0,31% no mês. Ainda em maio, o 
percentual também ficou abaixo da 
estimativa do mercado financeiro, 
que esperava uma variação de 0,6% 
dos preços no mês.

Contudo, um dado que preocupa 
economistas e especialistas no mer-
cado é o índice acumulado dos últi-
mos 12 meses, que ainda está na casa 
de 11,73%, contra uma meta de 3,5% 
prevista para o final do ano de 2022.

 
RENDA FIXA RENDE MAIS  
DE 1% AO MÊS

A Selic é a taxa que o Banco Cen-
tral utiliza para remunerar o investi-
dor em seu principal título de inves-
timento: o Tesouro Selic. Também 
conhecido por LFT (antiga Letra Fi-
nanceira do Tesouro), é a principal 
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opção para o investidor que busca re-
serva de liquidez, além de ser o inves-
timento com maior grau de segurança 
no país.

Na sequência, os investimentos 
que também são favorecidos pagam 
taxas de juros bancárias, o CDI, por 
exemplo, por ser uma taxa praticada 
pelos bancos privados muito próxima 
da Selic.

Além do Tesouro Direto, o espe-
cialista da iHUB, Lucas Sharau, cita 
mais cinco opções de investimentos 
que, atreladas ao CDI, estão rendendo 
mais após a recente alta da Selic:

1. CDBs – Certificado  
de Depósito Bancário

2. LCI – Letra de Crédito 
Imobiliário:

3. LCA – Letra de Crédit 
o do Agronegócio

4. LC - Letra de Câmbio
5. Fundos de investimento 

Referenciados DI
 

FED AGRESSIVO E NOVAS  
ALTAS DE JUROS NOS EUA

O aperto monetário nos Estados 
Unidos ganhou novos contornos neste 
mês de junho. No dia 11 de junho últi-
mo, foi divulgado o CPI - Índice de Pre-
ços ao Consumidor -, referente a maio, 
e o aumento de 1% nos preços mos-
trou que os Estados Unidos estão com 
dificuldades para controlar a inflação. 

Por conta deste dado, o merca-
do começa a especular que o Fede-
ral Reserve (FED) precisará realizar 
medidas mais agressivas no controle 
da inflação. Para isso, é possível que 
ocorram mais aumentos e com im-
pactos maiores nos juros para as pró-
ximas reuniões do FED.

Essa expectativa fez com que o 
mercado se antecipasse à decisão do 
órgão e precificasse na curva de juros 
norte-americana uma alta de 0,75%, 
afetando todos os títulos do merca-
do. Caso a expectativa do mercado se 

confirme, os juros nos EUA podem ul-
trapassar os 3% ainda em 2022.

“O fato dos juros nos EUA esta-
rem subindo faz com que uma grande 
quantidade de dinheiro vá em busca 
da segurança que o Tesouro America-
no pode oferecer em rentabilidades 
mais atrativas, sobrando um pouco 
menos de dinheiro para posições 
mais especulativas como no Brasil e 
outros países emergentes”, comenta.

Ainda segundo o especialista, os 
gestores que lidam com grandes for-
tunas precisam rebalancear o que 
é mais importante neste momento: 
manter a segurança da existência de 
seu portfólio e equilibrar os mais di-
versos aspectos de rentabilidade com 
manutenção do poder de compra e di-
versificação com coerência, junto das 
principais expectativas do mercado. 

Fato que torna esse trabalho ain-
da mais difícil no momento, uma vez 
que um dos principais elementos nes-
ta tomada de decisão é a previsibili-
dade que o mercado transmite para 
seus integrantes.

 
COMO FICA A B3 NESTE CENÁRIO?

Em menos de cinco meses, a bolsa 
brasileira já ultrapassou os 120 mil 

pontos e agora está na “beira” dos 
100 mil pontos, ou seja, a volatilidade 
é uma constante no momento.

“A bolsa brasileira é composta na 
sua maior parte por commodities, 
mas também possui em sua compo-
sição outros segmentos, cada um em 
seu momento, temos ainda perspecti-
vas positivas de crescimento para in-
vestimentos mais longos do que seis 
meses a um ano”, afirma Sharau.

No próprio segmento de commo-
dities, segundo o especialista, existem 
resquícios dos impactos da pande-
mia, e os preços de algumas empre-
sas ainda podem estar descontados 
em relação aos preços considerados 
“justos” por suas ações.

Além disso, Lucas Sharau explica 
que a eleição no Brasil, por mais que 
esteja precificada pelo mercado, ain-
da pode causar impactos na bolsa e 
na economia nacional, principalmen-
te com o cenário de recessão global 
ganhando força nas últimas semanas.

A iHUB Investimentos é uma em-
presa especializada em assessoria de 
investimentos credenciada pela XP 
Investimentos. Possui mais de 3,5 mil 
clientes, somando mais de R$1 bilhão 
em valores investidos sob custódia.
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Juros em alta deixam cenário ainda mais 
desafiador para a compra de imóveis

Um dos fundadores 
da UBlink

ROGÉRIO SANTOS 

A elevação de 0,5% da taxa 
básica de juros (Selic), para 
13,25%, divulgada pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom), 
no dia 15 de junho último, tor-
na o cenário mais desafiador 
para a compra de imóveis re-
sidenciais. Foi a décima-pri-
meira alta consecutiva da Selic, 
e há sinalizações de que outro 
aumento deve ser anunciado, 
em agosto, pelo Copom.

Em linhas gerais, o aumento gra-
dual da Selic de 2% – patamar 
de janeiro do ano passado – para 
13% fez com que 4 milhões de 
famílias deixassem de ter renda 
qualificada para acessar o finan-
ciamento habitacional, segundo 
estimativa do coordenador do 
curso de Mercado Imobiliário da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Alberto Ajzental.

A projeção considerou que o 
custo efetivo total (CET) do fi-
nanciamento imobiliário sobe 
1 ponto percentual a cada 2,3 
pontos percentuais de alta da 
Selic e teve como base a busca 
de 80% de crédito para a com-
pra de unidade de dois dormi-
tórios com valor de R$ 250 mil.

Sabemos que a correção das 
taxas dos bancos que oferecem 
financiamento imobiliário com 
recursos da poupança não é 
automática e proporcional a 
cada variação da Selic, até por-
que as instituições monitoram 
o comportamento dos bancos 
concorrentes pelos clientes.

De qualquer forma, os rumos 
da taxa básica de juros do país, 
são o principal norte dos bancos 
para definirem os custos a serem 
cobrados. Isso indica que, com 
esse novo aumento, menos gen-
te conseguirá enquadrar a par-
cela do crédito na fatia máxima 
de 30% da renda exigida para a 
liberação do financiamento.

O raciocínio vale, principal-
mente, para compradores da 
classe média. A baixa renda é 
atendida pelo programa habi-
tacional Casa Verde e Amarela, 
com regras próprias de juros e 
subsídios, enquanto o público 
de alto padrão depende me-
nos de financiamento por ter 
mais recursos próprios para 
aquisição de imóveis.

Juros maiores significam tam-
bém incremento do valor total 
a ser pago pela unidade finan-
ciada. Conforme o perfil do com-
prador, taxas elevadas resultam 
na opção de deixar os recursos 
disponíveis em aplicações finan-
ceiras e continuar morando de 
aluguel. Na prática, podem levar 
à postergação do momento de o 

comprador apostar na seguran-
ça que investir em tijolo oferece.

Nesse contexto, a demanda por 
aluguel tende a crescer ainda 
mais. Em maio, as buscas por 
locação de imóveis residenciais 
da plataforma da UBlink cresce-
ram 14 vezes mais do que a pro-
cura por unidades para compra. 
Com mais liquidez, o tempo mé-
dio de disponibilidade das uni-
dades para aluguel tem caído 
na nossa plataforma.

Do lado da oferta, porém, ob-
servamos o movimento inver-
so. Na nossa base, há mais en-
trada de unidades residenciais 
para venda do que para aluguel.

Nossas décadas de experiên-
cia no setor imobiliário nos 
mostram que, de acordo com 
o cenário macroeconômico, 
a demanda tende a ser maior 
pela compra ou pelo aluguel de 
imóveis. Com atuação nas duas 
pontas, a UBlink foi criada para 
oferecer a melhor experiência 
aos clientes em qualquer mo-
mento do ciclo imobiliário em 
que o país estiver.
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“Desde os primórdios de meu Go-
verno, e dando cabal cumprimento ao 
conteúdo doutrinário de minha cam-
panha eleitoral, lancei-me com desas-
sombro na tarefa ingente de executar 
as metas que prometi. Ataquei, sem 
perda de um momento, o nosso gran-
de inimigo — o subdesenvolvimen-
to — em todas as frentes de batalha, 
quer promovendo a industrialização 
progressiva e abrindo novos rumos e 
mercados para a produção nacional, 
hoje apresentando níveis e índices 
impressionantes como o atestam, por 
exemplo, as indústrias petrolífera e 
automobilística; quer determinando a 
utilização, tão larga quanto possível, 
dos recursos naturais, desejando res-
saltar o ofuscante aproveitamento que 
conseguimos do potencial energético 
do país — Furnas, Três Marias e tantas 
outras realizações aí estão para provar 
aos céticos o quanto pode a inabalável 
vontade de um povo que acredita em si 
mesmo; quer estimulando a mecaniza-
ção e o aperfeiçoamento das técnicas 
agrícolas, ao lado da racionalização e 
diversificação das atividades produto-
ras agropecuárias; quer desbravando 
as vastíssimas áreas, ainda sem efetiva 
ocupação, com o audaz plano das ro-
dovias de integração nacional, do qual 

as ligações Belém-Brasília, Brasília-
-Fortaleza e Brasília-Acre são as es-
meraldas mais preciosas descobertas 
pelo esforço bandeirante dos pioneiros 
do século vinte; quer reequipando e 
expandindo os sistemas ferroviários e 
a Rede Portuária do país, numa luta 
constante contra o obsoleto e o precá-
rio, agravado pelo inenarrável acúmu-
lo de erros do passado.

Na cúpula dos empreendimentos 
em que arrojou meu Governo para 
acelerar, em bases sólidas o desenvol-
vimento da Nação, Brasília se situa 
como a “meta síntese”, a meta símbolo, 
a realidade tangível que, rebelando-se 
contra a assimetria desagregadora, 
veio consagrar um conceito irreversí-
vel de equilíbrio político, econômico e 
social de transcendente benefício para 
a nossa Pátria. Por outro lado, a busca 
da supremacia universal foi irresistivel-
mente arrastada em direção do objeti-
vo de conquistar, para a esfera de um 
dos dois blocos em choque, a massa de 
povos que constituem as nações ditas 
subdesenvolvidas, englobando setenta 
por cento dos habitantes da terra. Es-
ses povos, perseguindo a afirmação de 
sua autonomia econômica e política, 
vacilantes no rumo a seguir, sentem-se 

tomados de perplexidade diante das op-
ções que lhes são oferecidas.

Enquanto as nações capitalistas 
procuram demonstrar a superioridade 
do regime democrático, do sistema da 
livre empresa e da ordem baseada no 
respeito à dignidade humana, muitas 
vezes se esquecem de que essa mensa-
gem está mais ao alcance dos países 
avançados e cultos do que das nações 
subdesenvolvidas e iletradas. O nacio-
nalismo, como revolução de um povo 
por meio do aproveitamento de todos 
os seus recursos naturais, a industria-
lização rápida e a elevação dos níveis 
de vida das camadas menos favoreci-
das, constitui a linguagem mais inte-
ligível para todas as populações em 
processo de desenvolvimento”.

JK: Atacando o grande inimigo chamado 
subdesenvolvimento

Trecho do discurso proferido 
durante solenidade de recebimento 

do título de Doutor Honoris 
Causa da Faculdade de Direito da 

Universidade de Goiás, Goiânia – GO 
– 18 de dezembro de 1960 – Texto 

extraído da Coletânea de 3 livros – 
2.336 páginas intitulada JK : Profeta 

do Desenvolvimento – Exemplos e 
Lições ao Brasil do Século XXI, de 

autoria de Carlos Alberto Teixeira 
de Oliveira/MercadoComum
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Festival de besteira 
assola o país

PAULO CESAR DE OLIVEIRA 

Seria cômico, não fosse trágico, 
o momento político brasileiro. 
Os mais vividos hão de lembrar 
dos “pastelões” de duplas ge-
niais do cinema, como o Gordo 
e o Magro”, quando, invaria-
velmente, havia uma briga em 
que tortas e outras guloseimas 
eram atiradas no 
rosto dos adversá-
rios, exatamente 
como se vê agora 
nas declarações 
grosseiras e ras-
teiras dos políti-
cos contra seus 
adversários. Uma 
briga que vai re-
crudescendo na 
medida em que se 
aproxima o dia do 
cidadão ir às ur-
nas. São falas des-
conexas de quem 
não tem o que 
falar ao eleitor e 
que precisa ficar 
bem com “chefe”, 
ou seja, o candi-
dato a um cargo 
maior que pode 
ser o puxador de 
voto de seu grupo. 

Tem sido assus-
tador assistir o 
comportamento 
de alguns parlamentares que 
chegam a desrespeitar o man-
dato que receberam nas urnas 
com suas posturas e declara-
ções. O exemplo maior talvez 
seja o deputado mineiro, ex 
tucano hoje filiado ao PL, que 
não se acanhou ao propor que 

o Congresso se torne revisor 
das decisões do Supremo Tri-
bunal Federal, com poderes 
para anular decisões que não 
tenham sido definidas com 
unanimidade no órgão máxi-
mo do Poder Judiciário. Uma 
proposta claramente dedicada 

a agradar a Bolsonaro, e que 
faz corar frade de pedra, tal o 
seu despropósito e inconstitu-
cionalidade. 

É vergonhoso, cruel mesmo, 
assistir-se o desvario de mi-
nistros, auxiliares menores, 

parlamentares agindo em de-
fesa de propostas, como a de 
redução do ICMS sobre com-
bustíveis, como se estivessem 
sobre o palanque eleitoral. E 
é exatamente o que fazem. Ti-
veram todo um mandato para 
propor e defender medidas 

que julgam urgen-
tes, justas e neces-
sárias ao país. Não 
o fizeram. Se atiram 
agora à luta em de-
fesa de medidas que 
julgam populares 
e com potencial de 
voto, sem se impor-
tarem com as suas 
consequências. 

São medidas que 
defenderão até a 
morte, ou melhor, 
até as eleições. De-
pois, bom, depois é 
depois. É tal a falta 
de pudor de nos-
sos políticos que 
talvez seja o caso 
de alguém mais 
sensato apresentar 
projeto proibindo 
a apresentação de 
propostas, inclusi-
ve de realização de 
CPI, em ano eleito-
ral. Para não dize-

rem que estão cerceando a 
liberdade do Legislativo, po-
deriam acertar que medidas 
eleitoreiras só entrariam em 
vigor se aprovadas, em ano 
eleitoral, por unanimidade. 
Concordam senhores parla-
mentares? 

Jornalista e 
diretor-geral da 
revista Viver Brasil



P O L Í T I C A8 8 JUNHO 2022
MERCADOCOMUM EDIÇÃO 305

Uma oportunidade que 
vamos perder

Advogado. Ex-
deputado federal 
e ex-ministro da 
Previdência

ROBERTO BRANT

Períodos eleitorais sempre fo-
ram aqui e em toda a parte tem-
pos de agitação e de acirramento 
de ânimos. Passadas as eleições 
e verificados os resultados, no 
entanto, a regra geral sempre 
tem sido a volta à normalidade 
e às rotinas da vida, mesmo aqui 
na tumultuada América Latina. 
Esta regra tem deixado de pre-
valecer em alguns de nossos 
vizinhos, numa antecipação do 
que pode perfeitamente acon-
tecer também conosco. Um dos 
enigmas da história do nosso 
continente é a frequência como 
os ciclos de liberdade e tirania, 
crescimento e estagnação, har-
monia e conflitos, ocorrem ao 
mesmo tempo em vários de nos-
sos países. Sem percebermos, 
muitas coisas indicam que com-
partilhamos um mesmo destino, 
mesmo a contragosto.

Algumas eleições no continente 
permanecem inconclusas. É o 
caso do Peru, onde a antipolítica 
levou à Presidência um perso-
nagem exótico e despreparado, 
sem planos nem maioria para 
governar, cujo único projeto 
é evitar seu impedimento e 
conservar-se no poder. No Chile 
um jovem ex-revolucionário de 
esquerda, com um discurso sen-
sato, prevaleceu sobre a política 
tradicional. Seu governo, contu-
do, está pendente da confirma-
ção, por meio de um plebiscito, 
de uma nova Constituição que, 
se entrar em vigor, tornará o 
país ingovernável para sempre, 
qualquer que seja o Presidente.

Neste momento a Colômbia, o 
mais estável dos países do con-

tinente até agora, viu a popula-
ção rejeitar os partidos que tra-
dicionalmente a governavam, 
para levar ao segundo turno 
um ex-guerrilheiro e um velho 
empresário, populista de direi-
ta, cuja única proposta para o 
país é drenar o pântano da po-
lítica. Todos conhecemos o que 
resulta destas proclamações. 
Afinal tivemos Jânio Quadros 
e Fernando Collor. Quando as 
sociedades se desesperam elas 
votam apenas com raiva, com 
o fígado e não com o cérebro, 
mesmo sabendo que pagarão 
sozinhas pelos seus erros.

 Como em quase todos os nossos 
vizinhos, as nossas instituições 
de política democrática há tem-
pos deixaram de funcionar em 
proveito da maioria da popula-
ção. Os partidos políticos não re-
presentam nada nem ninguém. 
São agências com interesses 
predominantemente privados, 
embora financiadas com abun-
dantes recursos públicos. No 
Parlamento, as maiorias sem 
alma e sem ideias vivem da cap-
tura do orçamento público e não 
mantém a mínima conexão com 
a sociedade, salvo exceções cada 
vez menores.  Neste ambiente a 
disputa eleitoral vai se resumir 
a uma competição entre perso-
nalidades e o resultado eleito-
ral não vai trazer normalidade, 
harmonia ou novos rumos para 
o país, apenas o congelamento 
dos conflitos e da intolerância.

As eleições brasileiras se anun-
ciam como as mais conflituosas 
de toda a nossa vida democrá-
tica, servindo não para arbitrar 

civilizadamente nossas diferen-
ças, mas, ao contrário, para alar-
gar o fosso que tem separado as 
pessoas na política. Em alguns 
aspectos estamos retrocedendo 
aos tempos mais sombrios da 
nossa história política, quando a 
própria existência do estado de-
mocrático com razão volta a ser 
posta em dúvida. A mediocrida-
de das lideranças em atividade 
criou um vácuo na esfera política, 
onde passaram a se movimentar 
atores indesejados, como os mi-
litares e os juízes, cuja presença 
aprofunda os conflitos e atrofia 
ainda mais as instituições da 
soberania popular, sem nenhum 
proveito para o país. 

 Se as pesquisas de opinião es-
tiverem corretas e se o julga-
mento político dos brasileiros 
não se modificar, ficará patente 
que nosso país não apenas está 
abdicando de um futuro melhor 
e diferente, como também está 
se desinteressando de resolver 
os imensos passivos que vi-
mos acumulando em todos os 
campos, como a estagnação da 
economia, o empobrecimento 
progressivo da população, a au-
sência do Estado na segurança 
das pessoas e na proteção do 
meio ambiente, a degradação 
da infraestrutura.

A grande ironia é que as atu-
ais mudanças que estão ocor-
rendo no mundo abrem neste 
momento uma janela de opor-
tunidades para o Brasil que po-
deria mudar nosso destino, se 
ao menos houvesse a esperan-
ça de que as eleições dariam ao 
país um Governo.
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Lula diz que concluir BR-381 deve ser 
prioridade no Vale do Aço

Durante entrevista concedida no 
dia 8 de junho, para a rádio Itatiaia Vale 
do Aço de Timóteo (MG), o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que 
obras de infraestrutura como a conclu-
são da duplicação da BR-381 no trecho 
entre Belo Horizonte e Governador Va-
ladares devem ser priorizadas no Vale 
do Aço. Ele também falou que é um 
admirador de Minas Gerais e do que o 
estado já fez pelo Brasil.

“No meu governo, a gente concluiu 
a duplicação da BR-381 de São Paulo 
a Belo Horizonte. A Dilma começou a 
fazer de Belo Horizonte a Governador 
Valadares, mas logo depois veio o golpe 
e a obra ficou paralisada. Também fize-
mos o contorno rodoviário da BR-381 
em Ipatinga, que foi inaugurado pelo 
saudoso companheiro José de Alencar 
em Ipatinga. Isso tirou o trânsito das ci-
dades de Timóteo e Coronel Fabriciano, 
foi um investimento que na época cus-
tou mais de R$ 60 milhões. Eu estou di-
zendo isso porque nós precisamos ter-
minar esse trecho da rodovia BR-381. É 
uma estrada essencial”, afirmou.

Lula também destacou que tem 
uma ligação emocional forte com Mi-
nas Gerais e admiração por vários as-
pectos da cultura e do povo do estado.

“Tenho um carinho muito grande 
por Minas Gerais. Eu não sei se em 
algum momento da história um presi-
dente visitou tanto Minas como eu, es-
tive muitas vezes em todas as regiões 
de Minas Gerais. Sou um admirador do 
que o estado fez pelo Brasil, pela luta 
pela independência, admirador da 
cozinha mineira e do jeito dos minei-
ros de fazer política. O que eu gosto é 
que o mineiro sempre tenta encontrar 
uma solução pacífica, esse jeito de fa-
zer política me agrada”, concluiu.

Para o ex-presidente, o fato de 
pesquisas, mesmo após os desman-
dos e mentiras da Lava Jato, mostra-
rem um desempenho forte de seu 
nome em Minas mostra a força das 
realizações que foram feitas no esta-
do durante seu governo.

“Nós fizemos pelo povo. Se pegar 

Minas Gerais, nós tiramos 1,4 milhão 
de pessoas da extrema pobreza, fize-
mos três novas universidades federais, 
saímos de 23 para 65 escolas técnicas 
federais, uma em Ipatinga, 1.566 mé-
dicos no Mais Médicos em 510 municí-
pios, 318 mil famílias no Luz Para To-
dos, 729 obras do PAC 1 e 2 concluídas 
em Minas Gerais, 231 obras que esta-
vam com 90% concluídas”, listou ele.

Lula disse também que no estado, 
um dos mais importantes colégios elei-
torais no país, a aliança com o PSD do 
ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre 
Kalil, pode ser essencial. “Tenho certeza 
que podemos ter um bom resultado em 
Minas, tanto eu quanto o Kalil, é uma 
chapa muito forte”, ressaltou.

Questionado pelos entrevista-
dores sobre como poderia auxiliar a 
região em relação a um de seus prin-
cipais produtos, o aço, e em especial 
na relação com a China, que vende o 
mesmo produto, Lula afirmou que 
pensa em uma indústria siderúrgica 
com maior valor agregado como for-
ma de incentivar o desenvolvimento.

“O aço é importante para Minas, 
para o Brasil e para o mundo. Eu tive 
brigas com a Vale porque achava que 
a empresa não deveria exportar só 
minério, mas produtos terminados, 
deveria ter mais usina para vender 
mais aço pronto para o mundo e não 
apenas para a China. Não fizeram a 
siderurgia que devia ser feita. Eu fui 
a Marabá lançar a pedra fundamental 
de uma siderúrgica e ela não acon-
teceu. Precisamos fazer com que as 
nossas usinas produzam mais valor 
agregado, mais tipos diferentes de pe-
ças. Quando fomos fazer a Transnor-
destina eu descobri que o Brasil não 
fazia mais dormente, tinha que im-
portar trilhos, a gente não tinha mais 
fábrica, é uma vergonha”, relatou.
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Lula: É preciso recuperar o Brasil 
e vencer a fome
Em ato em Minas, ex-presidente diz que estado é poderoso e não pode ficar de cabeça baixa

Em ato público de pré-lançamento 
da candidatura do ex-prefeito de Belo 
Horizonte Alexandre Kalil ao governo 
de Minas Gerais ocorrido em Uberlân-
dia-MG., no dia 15 de junho último, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
afirmou que, quando a candidatura 
for oficializada, terá orgulho de viajar 
Minas em apoio a Kalil, para que ele 
faça as transformações que o Estado 
precisa. “Minas Gerais não pode ficar 
de cabeça baixa. Minas Gerais é um 
estado muito grande, um estado muito 
poderoso, e eu acho que esse homem 
vai fazer com Minas Gerais o que ele 
fez com o Atlético, fazer com que Mi-
nas Gerais seja um dos estados mais 
poderosos desse país’.

Na cerimônia, que contou com a 
presença do ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, de políticos 
mineiros e do senador Randolfe Ro-
drigues (AM) e do deputado Marcelo 
Ramos (AM), o ex-presidente disse ser 
preciso recuperar o Brasil e vencer a 
fome. “A minha guerra é contra a fome, 
que envolve 54 milhões de almas nesse 
país, e como é que nós vamos vencer 
essa guerra? É tentando ter o mínimo 
de inteligência. Eu aprendi dentro de 
uma fábrica que é preciso fazer com 
que as pessoas mais humildes ganhem 
um pouco mais e as pessoas um pouco 
mais ricas ganhem um pouco menos. 
É repartir o pão para que todo mun-
do tenha o direito de comer um peda-
ço desse pão. É assim que diz a nossa 
Constituição, é assim que diz a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos 
e é assim que está escrito na bíblia e é 
por isso que jesus cristo morreu para 
nos salvar. A tentativa de fazer com que 
as coisas fossem repartidas para todos”.

Lula afirmou que o Brasil hoje está 
bem pior do que era quando ele assu-
miu o primeiro mandato em 2003 e 

que tem orgulho de passar para a his-
tória como o presidente que mais fez 
universidades e escolas técnicas, de ter 
gerado 22 milhões de empregos com 
carteira assinada, de aumentado o sa-
lário mínimo em 74%, de ter destinado 
51 milhões de hectares de terra à refor-
ma agrária e de ter criado o PAA para 
comprar comida de pequenos pro-
dutores para dar de graça para quem 
precisava. “Se não fossem vocês, eu não 
teria feito. Foram vocês que confiaram, 
foram vocês que acreditaram”.

POBRE NO ORÇAMENTO

Lula afirmou que o Brasil tem jeito e 
que o caminho passa pela inclusão dos 
pobres nos orçamentos da prefeitura, 
do Estado e da União. “As pessoas que-
rem levantar de manhã e tomar café, to-
mar café com leite, pão com manteiga, 
se tiver uma goiabada cascão aqui de 
Minas, melhor ainda. A gente quer ter o 
direito de comer frango com quiabo no 
domingo. A gente precisa acabar com 
a mania de achar que pobre não gosta 
de coisa boa. A gente quer comer bem, 
a gente quer se vestir bem. Os nossos 
aposentados têm que ter direito de ter 
remédio de graça. Minha Casa Minha 
vida é uma obrigação do Estado garan-

tir o direito de moradia.

DRONE

Em referência ao episódio que 
aconteceu na tarde no local do evento, 
antes do ato começar, o ex-presidente 
opinou que uma pessoa que coloca um 
drone para jogar sujeira em homens, 
mulheres e crianças não pode ser um 
ser humano normal. “Esse cidadão não 
é da turma do Tiradentes, é da turma 
do Silvério dos Reis, ele é da turma dos 
traidores. Esse cidadão não é da turma 
do Tancredo, esse cidadão é daqueles 
da turma daqueles que deram o golpe 
em 64. Vocês podem ficar certo que 
um cidadão desse não merece o nos-
so respeito, mas nós não vamos tratá-
-los como eles nos tratam, porque nós 
somos civilizados, nós acreditamos 
na recuperação do ser humano”, disse 
acrescentando também que a atitude 
não condiz com a índole do mineiro 
que que tem como qualidade a tranqui-
lidade e o gesto da bondade na política.

O pré-candidato ao governo de 
Minas, Alexandre Kalil, pediu descul-
pas ao presidente pelo ocorrido disse 
que a caneta do poder será entregue a 
quem tem coração e olhar humano e 
não para os desumanos que negam a 
ciência e amam a cloroquina, a desu-
manidade e a fome. “Vamos entregar a 
caneta para quem governa com amor, 
com caridade e com consciência”.

O ex-governador Geraldo Alckmin 
elogiou a gestão de Kalil à frente da pre-
feitura de Belo Horizonte e disse que a 
parceria entre o ex-prefeito e Lula sig-
nificará avanços para Minas. Alckmin 
lembrou do legado de Lula e disse que o 
Brasil avançou com Lula, enquanto hoje 
enfrenta empobrecimento e tem um 
presidente que só sabe passear de moto 
e jet ski e não sabe cuidar da sociedade.

Ricardo Stuckert
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Four Seasons anuncia hotel em Veneza: 
rede de luxo expande presença na Itália 
com o icônico Hotel Danieli
Com localização privilegiada próximo ao Grande Canal, Four Seasons aumenta 
portfólio de propriedades históricas em projeto ao lado do Gruppo Statuto

O Four Seasons Hotels and Resorts, 
empresa líder em hotelaria de luxo, e o 
Gruppo Statuto, um dos principais do 
setor hoteleiro da Itália, anunciam que 
Four Seasons irá assumir a adminis-
tração do histórico Hotel Danieli. Uma 
cuidadosa reforma transformará a 
propriedade no Hotel Danieli, Venezia, 
A Four Seasons Hotel, com conclusão 
prevista para 2025.

O hotel está em localização privi-
legiada na região de Riva degli Schia-
voni, próximo ao Grande Canal e à 
Piazza San Marco. Três prédios his-
tóricos, conectados por pontes, com-
põem a propriedade: o Palazzo Dan-
dolo do século 14 e duas construções 
do século 19 – o Palazzo Casa Nuova 
e o Palazzo Danieli Excelsior. A arqui-

tetura gótica veneziana está presente 
em todos os detalhes, além de obras 
de arte e antiguidades que fazem par-
te do patrimônio local.

“A Itália é um dos destinos favoritos 
do viajante de luxo e um dos nossos 
focos de desenvolvimento, com reno-
vações estratégicas e novos projetos in-
críveis, muitos deles ao lado do Gruppo 
Statuto, nosso parceiro de longa data”, 
destaca Bart Carnahan, Presidente de 
Desenvolvimento de Negócios Globais 
e Gerenciamento de Portfólio do Four 
Seasons. “Com o Hotel Danieli, comple-
mentamos nosso portfólio italiano com 
mais uma propriedade histórica, que 
honra o legado local e eleva a experiên-
cia no destino com o serviço excepcio-
nal do Four Seasons”.

Veneza é um marco para o turismo 
global, celebrada pela arte, cultura e ar-
quitetura. A geografia única da cidade 
também é uma atração à parte, constru-
ída em um arquipélago de centenas de 
ilhas, algumas das quais são Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Os viajantes ex-
ploram a cidade pela água ou a pé, com 
atrações extraordinárias a cada esquina.

“O Hotel Danieli é um marco em 
Veneza, e estamos certos de que nos-
sa parceria com o Four Seasons irá 
permitir escrever o próximo capítulo 
de sua rica história, mantendo o alto 
padrão de qualidade e excelência pelo 
qual o hotel já é reconhecido”, afirma 
Giuseppe Statuto, proprietário do 
Gruppo Statuto. “Já temos uma par-
ceria de sucesso ao lado do Four Sea-
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sons nos hotéis em Milão e Taormina, 
e o Hotel Danieli irá complementar 
nossa oferta de experiências inigua-
láveis na Itália”, complementa Statuto.

O Hotel Danieli já é considerado 
um dos mais luxuosos de Veneza, com 
localização privilegiada no coração da 
cidade. Os hóspedes estão a uma cur-
ta caminhada de diversas atrações, 
como as butiques da Piazza San Mar-
co e a basílica de São Marcos.

A experiência imersiva dos hós-
pedes começa já na chegada, com 
traslado de barco no Grande Canal. As 
acomodações têm vista para o canal 
e para a baía de Veneza, um atrativo 
presente também nos restaurantes e 
bares do hotel. Áreas para eventos e 
reuniões complementam a oferta.

O hotel passará por um extenso pro-
jeto de renovação antes de ser reinaugu-
rado como Four Seasons. O renomado 
designer Pierre-Yves Rochon ficará à 
frente dos interiores. Ele também assi-
nou outras renovações em propriedades 
históricas do Four Seasons na Europa, 
incluindo os hotéis em Florença, Paris, 
Cap-Ferrat e Megève. Durante o perío-
do de renovação, o hotel permanecerá 
aberto com alguns serviços disponíveis 
e será operado pelo Gruppo Statuto sob 
o nome The Hotel Danieli, Venezia.

Em 2025, o Hotel Danieli, Venezia, 
A Four Seasons Hotel passa a integrar 
a crescente coleção de propriedades do 
Four Seasons na Itália, incluindo Four 
Seasons Hotel Milano, que recentemen-
te passou por uma extensa renovação 
das áreas comuns; Four Seasons Hotel 
Firenze; San Domenico Palace, Taormi-
na, A Four Seasons Hotel; e um projeto 
de resort em andamento em Puglia. 

O Gruppo Statuto é proprietário e 
desenvolve projetos de hotelaria de luxo 
nos principais mercados. A atuação do 
Grupo também inclui empreendimen-
tos residenciais e comerciais de alto pa-
drão, tanto em Roma como em Milão. O 
Gruppo Statuto possui alguns dos mais 
emblemáticos hotéis 5 estrelas de luxo 
da Itália, entre eles, o conhecido Four Se-

asons Hotel Milano; San Domenico Pa-
lace, Taormina, A Four Seasons Hotel; o 
icônico Hotel Danieli em Veneza, que em 
breve passará por uma importante re-
forma antes de reabrir como hotel Four 
Seasons; o Mandarin Oriental Milano e 
o Porto Cervo, que está em desenvolvi-
mento; e outros projetos hoteleiros em 
desenvolvimento nos centros das cida-
des de Roma e Milão.

Fundado em 1961, Four Seasons 
Hotels and Resorts se dedica a aper-
feiçoar a experiência de viagens por 
meio de inovação contínua e os mais 
altos padrões da hotelaria. Operando 
atualmente 124 hotéis e resorts e 50 
propriedades residenciais em 47 paí-
ses, e com mais de 50 projetos em de-
senvolvimento, Four Seasons aparece 
com frequência entre os melhores ho-
téis e as mais prestigiadas marcas em 
votações de leitores, resenhas de via-
jantes e os principais prêmios do setor. 

PROPRIEDADES HISTÓRICAS  
DO FOUR SEASONS

O portfólio de propriedades úni-
cas e arquitetonicamente importan-
tes inclui edifícios cujas origens vão 
do século 14 ao começo do século 19.

• Four Seasons Hotel Casa Medina Bo-
gotá, projetado em 1946 por Santia-
go Medina Mejia, traz os vitrais ca-
racterísticos do renomado arquiteto 
no exterior do prédio.

• Four Seasons Hotel Firenze, que cui-
dadosamente adaptou dois palácios 
renascentistas ao longo de dez anos 
para receber a propriedade em um 
idílico jardim de 4,5 hectares.

• Four Seasons Hotel Gresham Palace, 
um marco da Art Nouveau na sur-
preendente cidade de Budapeste.

• Four Seasons Hotel Istanbul at Sul-
tanahmet, que ocupa uma centená-
ria prisão em estilo neoclássico.

• Four Seasons Hotel Istanbul at the 
Bosphorus, que transformou um pa-
lácio otomano do século 19.  

• Four Seasons Hotel George V, Paris, 
um lendário prédio de oito andares 

construído em 1928.

• Four Seasons Hotel Prague, compos-
to por diversos edifícios de períodos 
históricos diferentes.

• Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hotel, o hotel palaciano 
mais lendário da Côte d’Azur, origi-
nalmente inaugurado em 1908.

• Four Seasons Hotel at The Surf Club, 
o antigo clube que recebeu perso-
nalidades como Elizabeth Taylor e 
Frank Sinatra, foi inaugurado no 
Ano Novo de 1930 e reaberto como 
Four Seasons em 2017.

• Four Seasons Hotel London at Ten 
Trinity Square, que já foi sede da 
Port of London Authority, tem sua 
fachada protegida como patrimônio 
da cidade e vista para o rio Tâmisa.

• Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens, o icônico Astir Palace, no 
sul de Atenas, é o primeiro Four Se-
asons na Grécia. 

• Twenty Grosvenor Square, A Four Sea-
sons Residence, antiga sede das Forças 
Navais Americanas na Europa, passou 
a abrigar as primeiras residências in-
dependentes do Four Seasons.

• Four Seasons Hotel and Private Re-
sidences Madrid, que agrega sete 
construções históricas no coração 
da capital espanhola.

• San Domenico Palace, Taormina, A 
Four Seasons Hotel, composto por 
um antigo convento dominicano do 
século 14 e pelo Grand Hotel Wing, 
em estilo liberty italiano, incorpora-
do em1896.

• Four Seasons Hotel New Orleans, 
inaugurado em um marco moder-
nista finalizado em 1968 e reconhe-
cido pelo National Register of Histo-
ric Places desde 2014.

• Four Seasons Hotel des Bergues 
Geneva, uma histórica construção 
neoclássica, originalmente inaugu-
rada em 1894.

• Four Seasons Hotel Milano, um con-
vento do século 15 cuidadosamente 
reformado para abrigar o hotel.
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Barcelos – Minho

PAULO QUEIROGA

Estar em Portugal é voltar ao 
nosso passado, às raízes da 
nossa cultura. A novidade da 
paisagem se mistura com o 
familiar e o antigo nos remete 
às nossas cidades coloniais, 
mas com a exuberância e a so-
lidez da arquitetura europeia.

Barcelos, pequena jóia me-
dieval na região do Minho – 
Portugal reflete a verdadeira 
alma deste povo apaixonado 
pela sua história.

Barcelos é uma cidade anti-
ga, plantada em uma região 
com vestígios arqueológicos 
da Pré-História. Mas ela co-
meçou sua história quando D. 
Dinis, em 1298, para premiar 
o seu mordomo-mor João 
Afonso, o tornou conde e lhe 
doou o povoado.

Não há como não se encan-
tar. Tudo ali respira a Idade 
Média europeia. Catedrais, 

muralhas, praças, torres e 
ruelas, a cidade é um verda-
deiro museu ao ar livre. Foi lá 
onde nasceu o lendário galo 
de barro, símbolo nacional e 
expressão maior do artesana-
to português. 

Famosa pelo artesanato, a feira 
semanal é uma atração espe-
cial em Barcelos. Lá se compra 
quase de tudo - todo gênero 
de artesanato de bordados, 
rendas e cestos de palha, além 
de roupas, livros, bijouterias, 
joias, comidas prontas e semi-
prontas. Uma festa internacio-
nal, multicolorida e uma hos-
pitalidade da comunidade que 
nos sensibiliza.

A lenda do galo português
A Lenda do Galo surgiu com 
a história de um galego que 
passava por Barcelos na sua 
peregrinação para Santiago 
de Compostela. Condenado a 
enforcamento por um crime 

que não havia cometido, ele 
pediu para se apresentar ao 
Juiz e provar sua inocência. 
O juiz, à mesa do jantar, onde 
havia galo assado, ouviu do 
viajante que lhe era tão certa 
sua inocência, que o galo as-
sado, que ali estava, cantaria 
para prová-la. 

O juiz e os convidados zomba-
ram dele e o encaminharam 
para a forca. Na hora exata 
da execução, o galo cantou e 
o juiz ordenou que corressem 
ao paço da forca para salvar o 
viajante.

O galego salvo voltou depois 
à vila e esculpiu o Cruzeiro 
do Senhor do Galo, que hoje 
está no Museu Arqueológico 
de Barcelos.

Inclua Barcelos em seu ro-
teiro a Portugal. Ficará para 
sempre em suas boas memó-
rias das Terras Lusitanas.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br

Destino obrigatório para um roteiro em Portugal.
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Covid 19 - Estudo inédito revela que 
para cada R$ 1 investido em vacinas 
durante a pandemia, gerou-se um 
impacto positivo de R$ 9 no PIB

Levantamento mostrou que vacinação foi o melhor investimento em 
saúde durante a pandemia e traz evidências científicas sobre benefícios 
da imunização para a retomada das atividades 

Mensurar os efeitos positivos 
gerados pela vacinação durante a 
pandemia de COVID-19 é um dos ob-
jetivos do estudo “O impacto socioe-
conômico das vacinas durante a pan-
demia de COVID-19” encomendado 
à GO Associados pela Pfizer Brasil, 
considerando dimensões econômi-
cas, sociais e sanitárias do país entre 
os meses de janeiro de 2020 até mar-
ço de 2022. 

O levantamento estima que, 
para cada R$ 1 investido em vaci-
na, gerou-se um impacto positivo 
no PIB (Produto Interno Bruto) de 
R$ 9. “Esse impacto demonstra que 
vacinar é o melhor investimento em 
termos de saúde pública”, explica 
Gesner Oliveira, professor da Fun-
dação Getúlio Vargas e sócio da GO 
Associados, consultoria que condu-
ziu o estudo.

Além disso, o estudo avalia que 
a vacinação em massa, em âmbito 
nacional, evitou, ao menos, 500 mor-
tes por dia só nos primeiros quatro 
meses, a partir de fevereiro de 2021. 
“Lidar com todos os desafios da pan-
demia foi devastador, mas a vacina-
ção trouxe a esperança. A divulgação 
desse estudo nos mostra, mais uma 
vez, a importância dos imunizantes 
como meio para proteção da saúde”, 
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afirma Adriana Ribeiro, diretora Mé-
dica da Pfizer Brasil.

O ESTUDO

Foi realizado um exercício econo-
métrico para avaliar a relação causal 
do avanço da cobertura vacinal bra-
sileira sobre a melhora de variáveis 
de interesse como mobilidade e le-
talidade do início da pandemia até 
março de 2022. “Os resultados da 
investigação evidenciam como a va-
cinação promoveu a retomada das 
atividades, incluindo a geração de 
trabalho e renda”, explica Gesner Oli-
veira, professor da Fundação Getú-
lio Vargas e sócio da GO Associados, 
consultoria que conduziu o estudo.

Dentre as conclusões, também se 
destacou a relação custo-benefício 
da luta contra a COVID-19. Do total 
de R$ 784,9 bilhões de recursos pre-
vistos entre 2020 e 2022 direciona-
dos ao combate da pandemia, R$ 67 
bilhões foram destinados à aquisição 
de vacinas e de insumos para pre-
venção e controle da doença. Dessa 
forma, os imunizantes representa-
ram 8,55% do total, constituindo 
um dos itens de melhor retorno de 
investimento. “A vacina ajuda com-
bater a pandemia sem machucar a 
economia”, resume Gesner.

Outros aspectos que o levanta-
mento trouxe à tona foram o avanço 
desigual da vacinação no país, seja 
em termos regionais, seja por faixa 
etária – a imunização infantil ainda 
encontra resistência – e a importân-
cia das campanhas de incentivo à va-
cinação, ressaltando a necessidade 
de cumprimento do calendário e do 
esquema vacinal (doses de reforço), 
além do combate às fake news.

“A baixa cobertura vacinal que 
registramos atualmente nos coloca 
diante de um cenário preocupante. 
Precisamos mudar isso, antes que te-
nhamos o registro elevado de casos 
como de meningite, sarampo e até 
mesmo de poliomielite que ameaça 

retornar ao país, entre outras doen-
ças que podem provocar condições 
graves, com sequelas irreversíveis”, 
afirma Isabella Ballalai, vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm).

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA  
E SUA DIMENSÃO ECONÔMICA 

O impacto econômico da pande-
mia levou o país a maior queda no 
PIB desde 1996 (início da série his-
tórica do IBGE). O IPCA esteve den-
tro da meta em 2020 (4,52%), en-
tretanto, estourou a meta em 2021 
(10,06%).

O estudo também levantou dados 
das consequências socioeconômicas 
geradas pela pandemia, como au-
mento de desemprego, da violência, 
do nível de pobreza, a piora dos ní-
veis educacionais, além de seus efei-
tos indiretos.

O desemprego bateu o recorde 
de 14,7% no primeiro trimestre de 
2021. Estima-se que, em meados de 
2021, cerca de 30% do total de tra-
balhadores ocupados tinha renda de 
até um quarto do salário-mínimo, de 
R$ 1.100,00. Em termos absolutos, 
entre 2020 e 2021, o número de pes-
soas com renda considerada muito 
baixa passou de 20,2 milhões para 
24,5 milhões.

A pobreza também aumentou: a 
renda per capita da população 10% 
mais pobre não superou os R$ 128 
por mês, mesmo com auxílio emer-
gencial, que foi a única fonte de ren-
da em mais de 40% dos domicílios 
no Brasil. Estima-se que, até o final 
de 2020, ao menos 67,9 milhões de 
pessoas haviam sido beneficiadas 
diretamente com o Auxílio Emergen-
cial, o que corresponde a um terço da 
população brasileira.

Houve um crescimento da violên-
cia doméstica em razão do aumento 
dos níveis de estresse devido ao de-
semprego, incerteza financeira e a 

redução da renda, além do abuso de 
álcool e outras drogas.

A piora dos níveis educacionais 
será um reflexo que a sociedade terá 
que conviver a médio e longo prazo. 
O relatório da Organização para Coo-
peração do Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) indica que o Brasil foi o 
país analisado que mais tempo man-
teve fechados os colégios durante a 
pandemia em 2020. De acordo com 
levantamento da Fundação Getúlio 
Vargas, o Brasil retrocedeu 15 anos 
na alfabetização de crianças em um 
cenário que já não era considerado 
ideal pelos especialistas. 

Efeitos indiretos da pandemia 
ainda acentuaram outras questões, 
como o aumento de índices de an-
siedade e depressão, a redução de 
campanhas de prevenção e imuni-
zação de outras doenças e possibi-
litou o aumento da propagação de 
fake news. 

“Apesar dos impactos socioeco-
nômicos negativos derivados da pan-
demia, dentre os países emergentes, 
o Brasil teve um dos maiores progra-
mas de combate ao novo coronaví-
rus”, pontua Gesner. “O Governo Bra-
sileiro tomou inúmeras iniciativas 
no sentindo de atenuar os custos da 
pandemia, mediante o auxílio-emer-
gencial, apoio à micro e pequenas 
empresas, apoio à folha de pagamen-
to, entre outras”, complementa.

COBERTURA VACINAL NO BRASIL 

O Brasil apresenta índices de 
vacinação maiores que alguns paí-
ses desenvolvidos e que, inclusive, 
começaram a vacinação antes. Atu-
almente, quase 80% da população 
brasileira está imunizada com duas 
doses (ou dose única). 

As regiões Sul e Sudeste avan-
çaram consideravelmente mais em 
suas campanhas de vacinação do 
que as demais, o que reflete a desi-
gualdade no país. Até 31 de março 
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de 2022, enquanto as regiões Sul e 
Sudeste possuem, respectivamente, 
78,16% e 82,67% de vacinados, a re-
gião Norte apresenta 58,22%". 

O levantamento mostra que os 
maiores esforços de vacinação de-
vem ser feitos entre os mais jovens, 
principalmente os menores de 19 
anos. Enquanto temos uma média de 
1,07 doses aplicadas na faixa de 5 a 
11 anos e 1,35 doses de 12 a 19 anos, 
as faixas a partir de 20 anos partem 
de uma média de 1,99 doses.

Um outro recorte do estudo cons-
tata a hesitação à vacinação infantil, 
e confirma que está potencialmente 
relacionada com propagação de fake 
news em redes sociais.

ACHADOS SOBRE O IMPACTO 
DA VACINAÇÃO EM MASSA EM 
SERRANA (SP)

A partir de método econométrico 
conhecido como Controle Sintético, 
foi realizado um estudo de caso so-
bre o impacto da implementação do 
Projeto S na cidade de Serrana, no 
Estado de São Paulo, o qual anteci-

pou a vacinação em massa na cidade. 
Construiu-se uma “Serrana sintética” 
a partir da ponderação de variáveis 
relevantes de um conjunto de muni-
cípios similares à Serrana (SP) real, 
de modo a criar um cenário contra-
factual em que não houve implemen-
tação do Projeto S.

Os resultados indicam que a vaci-
nação em massa em Serrana (SP) foi 
responsável por uma queda considerá-
vel no número de óbitos da cidade, che-
gando a uma redução recorde de mais 
de 25 óbitos por 100 mil habitantes no 
mês de maio de 2021 (o equivalente a 
uma redução de 48% nos óbitos).

CONCLUSÕES: MEDIDAS PARA 
PREVENIR E MITIGAR OS EFEITOS 
DE POSSÍVEIS NOVOS SURTOS

Das muitas lições da pandemia, 
destacam-se: a necessidade de inten-
sificação de campanhas de incentivo 
à vacinação em massa, ressaltando a 
importância da dose de reforço, in-
vestimento para o fortalecimento do 
SUS, esforços contínuos para divulgar 
evidências científicas em favor da va-
cinação e combate às fake news.

GRANDES AVANÇOS  
QUE MUDAM AS VIDAS  
DOS PACIENTES

Na Pfizer, usamos conhecimento 
científico e recursos globais para tra-
zer terapias que prolonguem e me-
lhoram significativamente as vidas 
das pessoas. Buscamos estabelecer 
o padrão de qualidade, segurança e 
valor na descoberta, desenvolvimen-
to e fabricação de produtos para a 
saúde, incluindo medicamentos e 
vacinas inovadores. Todos os dias, 
os colegas da Pfizer trabalham em 
mercados desenvolvidos e emergen-
tes para o progresso do bem-estar, 
da prevenção e de tratamentos que 
desafiam as doenças mais temidas 
de nossos tempos. Somos uma das 
maiores empresas biofarmacêuticas 
de inovação do mundo e é nossa res-
ponsabilidade e principal função co-
laboramos com profissionais de saú-
de, governos e comunidades locais 
para promover e ampliar o acesso a 
cuidados confiáveis e acessíveis com 
a saúde em todo o mundo. Há mais 
de 150 anos atuamos para fazer a di-
ferença para todos aqueles que con-
fiam em nosso trabalho.
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Covid-19: Aumento na venda de autotestes 
acontece em meio a alta de casos
No marketplace de farmácias Consulta Remédios, as vendas destes 
produtos cresceram 1.528% em maio na comparação com abril

De acordo com monitoramento 
da Abrafarma (Associação Brasileira 
de Redes de Farmácias e Drogarias), 
os testes de Covid-19 com resultado 
positivo mais do que triplicaram na 
comparação de maio com abril deste 
ano. Ao mesmo tempo, no marketpla-
ce de farmácias Consulta Remédios, 
as vendas de autotestes de Covid-19 
cresceram 1.528% no mesmo com-
parativo de maio em relação a abril 
deste ano.

“A chegada do outono, com tem-
peraturas mais baixas, acaba levando 
as pessoas a ficarem mais tempo em 
locais fechados. Além disso, com a fle-
xibilização das medidas de proteção 
contra a Covid-19 em praticamente 
todo o Brasil, chegamos a este cená-
rio de alta nos casos. Neste momen-
to, é importante reforçar as medidas 
preventivas como uso de máscara em 
locais fechados, lavar muito bem as 

mãos e a higienização com álcool em 
gel”, reforça a Dra. Francielle Tatiana 
Mathias, Farmacêutica da Consulta 
Remédios.

Segundo ela, o aumento das ven-
das de autotestes reflete diretamente 
a alta de casos de gripes. “Em geral, 
estes produtos são comprados quan-
do já existe uma sintomatologia que 
justifique a preocupação com a testa-
gem”, afirma.

VOLTA DA MÁSCARA

Diante do cenário de uma pos-
sível nova onda da pandemia, ainda 
que com menor tamanho e letalida-
de, de acordo com a avaliação de es-
pecialistas, existe um movimento de 
retomada no uso de máscaras, que 
voltam a surgir nas recomendações 
de escolas, prefeituras e governos nas 
diferentes regiões do País. Decretos 

podem novamente tornar obrigató-
rio ou recomendar o uso de máscaras 
de proteção em ambientes fechados, 
como estabelecimentos escolares e 
de saúde, transporte escolar ou pú-
blico, mercados, lojas e restaurantes. 

Estabelecida em 2000, há dois 
anos tornou-se o primeiro market-
place de farmácias do Brasil. A heal-
thtech conecta pacientes, médicos e 
profissionais de saúde às farmácias 
online de todo o Brasil. Além de mos-
trar e comparar preços e ofertas, a 
plataforma traz informações sobre os 
medicamentos e produtos de saúde, 
perfumaria e beleza. São milhares de 
drogarias cadastradas na plataforma, 
oferecendo entregas rápidas para 
todo o país. Em 2022, a CR comprou 
a startup Receita Digital, acelerando 
ainda mais a conexão entre prescri-
tores, pacientes e farmácias, indepen-
dentemente do canal de venda.
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Vantagens do ensino em tempo integral
O ensino integral vai além de manter as crianças mais tempo dentro da escola, 
e oferece uma formação global aos alunos durante a educação básica

Nos últimos anos, escolas em 
tempo integral têm ganhado cada 
vez mais adeptos, principalmente na 
educação infantil. O ensino em tem-
po integral oferece muitos benefícios 
aos alunos, como a oportunidade de 
praticar diferentes atividades que 
ajudem no desenvolvimento crítico, 
cultural, intelectual, físico e social do 
aluno.

Além disso, o ensino de forma in-
tegral também é uma ótima opção aos 

pais, pois assim, ficam mais tranqui-
los quanto a segurança de seus filhos 
enquanto estão trabalhando. O ensi-
no integral é utilizado por países que 
são referência em educação, como a 
Coreia do Sul, o Chile e a Irlanda.

Esse modelo de ensino é uma 
oportunidade de enriquecer a for-
mação de crianças e adolescentes. E 
vem ganhando cada vez mais adeptos 
justamente pelo reconhecimento de 
novos métodos de ensino diferentes 

dos tradicionais, que são limitados à 
vivência dentro das salas de aula.

Para que o ensino seja considera-
do integral, a instituição precisa ofe-
recer um regime de 7 horas diárias de 
estudo, o que totaliza 1400 horas ao 
ano. Mas o ensino integral vai além de 
permanecer na escola por mais horas. 
De acordo com a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), esse modelo 
busca oferecer uma formação global 
aos alunos durante a educação básica.
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MELHORA A AUTONOMIA E  
O RENDIMENTO ESCOLAR

O ensino integral proporciona 
que as crianças utilizem melhor 
o tempo ocioso e, com isso, obte-
nham mais autonomia e melhores 
rendimentos na escola. O período 
que essas crianças passariam em 
frente aos computadores, celulares 
ou videogames é melhor aproveita-
do quando passam nas escolas.

CONVIVÊNCIA SOCIAL

Os alunos do ensino integral 
experimentam melhores vivências 
com seus colegas e professores. 
Essa convivência social é neces-
sária para desenvolver empatia, 
respeito e interação com outras 
pessoas, além de contribuir para 
que essas crianças ou adolescen-
tes desenvolvam habilidades so-
cioemocionais.

PENSAMENTO CRÍTICO E SOCIAL

O mundo muda a cada dia e está 
cada vez mais inclusivo. Pensando 
nisso, é necessário saber respeitar 
as diferenças e conviver em grupo. 

O ensino integral proporciona 
isso aos alunos, pois colocam seus 
conhecimentos em prática em ofi-
cinas e laboratórios que simulam 
diferentes realidades do dia a dia 
e incentivam a criatividade e o 
pensamento crítico para tomada 
de decisões em momentos consi-
derados difíceis.

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAIS

As habilidades socioemocio-
nais são essenciais para a vida 
pessoal, social e profissional de to-
dos. As escolas em tempo integral, 
por meio das atividades extracur-

riculares, contribuem para o de-
senvolvimento dessas habilidades 
em crianças e adolescentes.

São inúmeras atividades que 
podem ser oferecidas pelas es-
colas com esse objetivo, como a 
prática esportiva, em que esses 
alunos aprendem a trabalhar em 
equipe ou a inserção de jogos de 
tabuleiro, que incentivam a reso-
lução de problemas.

ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL

As crianças precisam de uma 
alimentação saudável e balancea-
da para terem um melhor desen-
volvimento e energia. Muitos pais, 
pela falta de tempo, deixam que os 
filhos consumam alimentos com 
baixo teor nutricional, seja para 
tentar suprir o tempo que passam 
longe ou até pela praticidade de 
alimentos congelados.

Nas escolas em tempo integral, 
as crianças recebem uma alimen-
tação adequada, baseada em um 
cardápio devidamente elaborado 
por nutricionistas.

LAZER, CULTURA E ACESSO  
À TECNOLOGIA

Como dito anteriormente, os 
esportes são ótimas opções para 
serem oferecidas no ensino inte-
gral. Porém, além das práticas es-
portivas, os alunos também podem 
ter suas necessidades de lazer, cul-
tura e tecnologia supridas por meio 
de cursos diferenciados e pensados 
pedagogicamente, como robótica, 
xadrez, artes e música.

EVITA RISCOS SOCIAIS

Crianças e adolescentes que 
passam tempo sozinhos têm mais 
chances de arrumar problemas. A 

preocupação dos pais não se resu-
me apenas às travessuras, mas tam-
bém com os riscos do envolvimento 
com drogas e más influências.

Ao passar o dia todo na escola, 
entretido com diversas atividades 
que contribuem para sua forma-
ção, essas crianças e adolescentes 
têm acesso à formação e acompa-
nhamento. Além disso, a interação 
com o mundo fora dos muros da 
escola é feita com a supervisão dos 
professores, pedagogos, diretores 
e educadores preparados para li-
dar com os estudantes.

Mais atenção dos professores
Ao passarem mais tempo den-

tro das escolas, os alunos automa-
ticamente têm mais atenção dos 
professores e mais contato com a 
cultura pedagógica. Com isso, os 
profissionais podem identificar 
dificuldades que essas crianças ou 
adolescente possam apresentar.

MÉTODO SUPER  
CÉREBRO

O Super Cérebro foi desenvol-
vido no Japão e na Universidade 
de Harvard utilizando a Teoria das 
Inteligências Múltiplas. O objetivo 
do método, que utiliza o Soroban 
e jogos de tabuleiro, é aprimorar 
as competências cognitivas e so-
cioemocionais de crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e até do 
público sênior.

Por ter um modelo de aplica-
ção flexível, o Super Cérebro é uma 
ótima opção para ser utilizado no 
ensino integral ou em atividades 
extracurriculares. 

Por meio do método, é possível 
desenvolver a socialização, plane-
jamento, inteligência emocional e 
cooperação nos alunos.

Benefícios da escola em período integral
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Golpes comuns do LinkedIn: cuidado 
com ofertas falsas de emprego
Golpistas também usam o LinkedIn para roubar informações 
confidenciais de usuários ou até dinheiro

O Brasil é o 9º país no ranking 
mundial de estimativa de desem-
prego para 2022, de acordo com 
dados da Austin Rating. Com isso, 
a quantidade de armadilhas ciber-
néticas para quem está em busca 
de uma oportunidade de trabalho 
aumenta expressivamente, chegan-
do a atingir 3 em cada 4 candidatos, 
segundo a consultoria de recursos 
humanos Heach. A ESET, empresa 
líder em detecção proativa de ame-
aças, alerta que por ser um proces-
so delicado, principalmente para os 
desempregados, muitas pessoas po-
dem ser vítimas de golpes enquanto 
procuram trabalho.

“Embora todas as plataformas de 
mídia social possam ser um vetor para 
fraudes, uma coisa que torna o Linke-
dIn especial é a percepção pública 
de um ambiente profissional seguro. 
Neste sentido, os golpes no LinkedIn 
continuam a prosperar e dispararam 
nos últimos meses. Enquanto alguns 
golpistas podem fazer muito sucesso 
com truques muito simples e antigos, 
como solicitar seus dados bancários 
ou adiantamentos em troca de uma 
entrevista de emprego aparentemen-
te legítima, outros podem ser muito 
sofisticados”, diz Camilo Gutiérrez 
Amaya, chefe do Laboratório de Pes-
quisa da ESET América Latina.

A ESET compartilha alguns exem-
plos dos golpes mais comuns que 
acontecem no LinkedIn:

Notificações falsas: e-mails com 
notificações de redes sociais se torna-
ram uma presença comum nas caixas 
de entrada. As plataformas sociais 
estão bem cientes do impacto dessas 
notificações e usam assuntos atraen-
tes, como “Você apareceu em 3 pes-
quisas esta semana” e “dê os parabéns 
ao John por seu novo emprego” para 
gerar curiosidade e o desejo de fazer 
login nas contas e passar mais tempo 
na plataforma. No entanto, os cibercri-
minosos também perceberam e têm 
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usado palavras e estética semelhantes 
para gerar e-mails de phishing muito 
parecidos com os reais, mas que são 
projetados para roubar as credenciais 
de login do LinkedIn ou baixar malwa-
re nos dispositivos.

Depois de clicar no link incluído 
em um desses e-mails falsos, o usuá-
rio é redirecionado para uma página 
que solicita que ele insira suas cre-
denciais de login. Segundos depois, 
sem perceber, o nome de usuário e a 
senha do LinkedIn terão sido entre-
gues ao invasor.

Ofertas de emprego falsas: outra 
maneira de roubar credenciais de login 
é por meio de vagas de emprego com 
altos salários que exigem apenas uma 
resposta de mensagem direta para se 
candidatar. Chegando inesperadamen-
te, pode ser tentador pedir mais infor-
mações. Isso levará o falso recrutador 
a responder com uma mensagem na 
qual poderá solicitar uma taxa inicial, 

possivelmente para treinamento, ou 
solicitar que o titular dos dados envie 
suas informações pessoais por meio, 
por exemplo, de um Formulário do 
Google. Embora a proposta pareça um 
pouco estranha, a vítima pode pensar 
que não há nada a perder. Essas ofer-
tas geralmente solicitam informações 
pessoais adicionais no primeiro conta-
to, como seu nome, idade, residência e 
detalhes de contato.

“Nessas situações, recomendamos 
sempre confirmar se a empresa para 
a qual você está se candidatando real-
mente existe e fazer uma rápida pes-
quisa no Google para verificá-la. E as-
sim como nos esforçamos muito para 
elaborar e enviar um bom currículo, 
os empregadores tendem a prestar 
atenção à descrição dos anúncios de 
emprego que publicam, portanto, se 
você notar erros gramaticais ou qual-
quer informação conflitante nas co-
municações de novas vagas, você pode 
estar diante de um golpe. Além disso, 

lembre-se de que nenhuma empresa 
vai lhe oferecer dinheiro ou pedir seus 
dados bancários no primeiro contato”, 
acrescenta o especialista da ESET.

O escopo de uma oferta de tra-
balho falsa pode ir além de roubar 
dinheiro ou credenciais da vítima. 
Grupos de espionagem sofisticados 
usaram anúncios de empregos falsos 
no LinkedIn para comprometer uma 
organização e enganar funcionários, 
convencendo-os a baixar um arquivo 
infectado por malware.

Golpes de pirâmide: os golpes 
de pirâmide também encontraram 
um lugar no LinkedIn e podem se 
manifestar de várias maneiras. Por 
exemplo, um caso conhecido é o de 
um consultor financeiro aparente-
mente legítimo que entra em contato 
por mensagem direta oferecendo um 
programa de investimento atraente 
que promete dinheiro fácil, algo de 
interesse para qualquer pessoa em 

Exemplo de um e-mail de phishing disfarçado de notificação do LinkedIn.
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dificuldade financeira ou para quem 
confia que vai ficar rico no campo das 
criptomoedas. Propostas como essas 
costumam ser “boas demais para ser 
verdade”, e geralmente a mensagem 
direta enviada pelo LinkedIn vem 
acompanhada de um link para uma 
página bem elaborada que endossa 
a proposta e inclui muitas resenhas 
de novos milionários contando sua 
história. Leva apenas alguns cliques e 
um investimento inicial para partici-
par, explicam os golpistas. E para que 
pareça seguro e protegido, todas as 
transações ocorrem dentro do mes-
mo site. Mas uma vez que a transfe-
rência é feita, o dinheiro é perdido.

“Qualquer um de nós pode ser ví-
tima de um golpe. Estar ciente disso 
é, de fato, o primeiro passo para se 
proteger dos golpistas, seja no Linke-
dIn ou em qualquer outro lugar”, diz 
Gutiérrez Amaya, da ESET.

A ESET compartilha algumas 
orientações importantes a serem se-
guidas para evitar ser vítima de gol-
pes no LinkedIn:

Seja cauteloso no LinkedIn, assim 
como você seria em qualquer outra 
plataforma de mídia social;

Se você receber um e-mail que 
parece ser do LinkedIn, mas não ti-
ver certeza se é legítimo ou não, não 
clique em nenhum link. Em vez disso, 
faça login na página oficial do Linke-
dIn e verifique as notificações;

Desconfie de solicitações de con-
tato de pessoas que você não conhece. 
Se um estranho entrar em contato com 
você, não clique em nenhum link. Em 
vez disso, faça uma pesquisa no Google 
primeiro para descobrir mais sobre o 
empregador e quão confiável é essa 
conexão. Pergunte a si mesmo: “como 
essa pessoa me encontrou?” e “por que 
está entrando em contato comigo?”;

Certifique-se de que as configu-
rações de privacidade da sua conta 
do LinkedIn mostrem apenas as in-

formações necessárias para pessoas 
que não fazem parte de suas cone-
xões. Por exemplo, você pode querer 
que outras pessoas vejam sua expe-
riência profissional e educação, mas 
não necessariamente seu número de 
telefone;

Use uma senha ou frase secreta 
forte e exclusiva;

Ative a verificação em duas eta-
pas, também conhecida como auten-
ticação de dois fatores. Isso será útil 
caso alguém obtenha suas creden-
ciais de login, pois tornará muito mais 
difícil para um invasor acessar sua 
conta para obter mais do que essas 
informações;

Nunca forneça informações pes-
soais, como número de identidade 
ou número do cartão de crédito. Os 
recrutadores não solicitam dados 
bancários e nem depositam o salário 
utilizando essas informações antes 
do início efetivo do trabalho;

Tenha em mente que as ofertas 
de emprego reais estão em confor-

midade com as leis fiscais nacionais. 
Dinheiro fácil tende a ser uma farsa;

Cuidado com ofertas não solici-
tadas de serviços financeiros ou in-
vestimentos por meio de conexões 
desconhecidas. Hoje, praticamente 
qualquer pessoa pode criar um site 
que pareça atraente e confiável;

Sempre denuncie uma fraude 
ao LinkedIn;

Simplificando: se algo é bom de-
mais para ser verdade, provavelmen-
te é uma farsa.

Desde 1987, a ESET® desenvolve 
soluções de segurança que ajudam 
mais de 100 milhões de usuários a 
aproveitar a tecnologia com seguran-
ça. Seu portfólio de soluções oferece 
às empresas e consumidores de todo 
o mundo um equilíbrio perfeito en-
tre desempenho e proteção proativa. 
A empresa possui uma rede global 
de vendas que abrange 180 países e 
possui escritórios em Bratislava, San 
Diego, Cingapura, Buenos Aires, Cida-
de do México e São Paulo.

Exemplo de uma campanha de engenharia social por meio do LinkedIn. A ameaça usa 
falsas ofertas de emprego como desculpa para comprometer a vítima com malware





O P I N I Ã O104 JUNHO 2022
MERCADOCOMUM EDIÇÃO 305

Advogado
A terceira idade

JOSÉ MARIA COUTO MOREIRA

As eleições estão se aproxi-
mando, e com elas, como man-
da a tradição, encontram-se 
acompanhados os propósitos 
mais meritórios tanto quan-
to as promessas impossíveis 
ou simplesmente populistas, 
aquelas destinadas a sensi-
bilizar o eleitorado, porém 
esquecidas ou descumpridas 
após o pleito.

Não se viu ainda um projeto 
estruturado destinado a re-
confortar a população dita de 
terceira idade, com os servi-
ços já prestados, e que vive na 
esteira de um quotidiano ar-
rastado, sem indulgências do 
Estado e pouco lembrada para 
homenagens ou elegâncias 
oficiais visando assegurar fa-
cilidades na movimentação 
urbana nos grandes e médios 
centros. A ausência de maior 
conforto para este contingen-
te crescente de aposentados 
ou de pessoas idosas que 
estão à procura de algo que 
mais valide, facilite ou ocupe 
seu dia, os fazem simplesmen-
te diletantes de um futuro 
incerto. Este vazio constitui 
preocupação de especialis-
tas e da própria Organização 
Mundial de Saúde, que tem se 
esforçado em prescrever um 
envelhecimento ativo com po-
líticas objetivas de saúde para 
este componente social que, 
no Brasil, alcançará, até 2025, 
a sexta posição mundial em 
número de idosos. Além dos 
esforços para auxiliar o ge-
renciamento da velhice, com 
campanhas esclarecedoras 
das conveniências geriátricas 

para uma existência mais sa-
dia e mais longa, há medidas a 
serem tomadas que por certo 
resultariam em uma sobrevi-
da alegre e mais bem dispos-
ta. Sentir-se lembrado pela 
sociedade ou pelo Estado é 
prova de interesse e solidarie-
dade a esta classe de cidadãos 
que alcançaram a provectude 
ou, muitos deles, credores do 
Estado pelos serviços rele-
vantes que prestaram.

O poder público poderia en-
carregar-se de escolher, segun-
do uma estratégia geográfica, 
determinadas áreas na cidade 
para implantar espaços desti-
nados à ginástica própria aos 
idosos, contando com os equi-
pamentos necessários e pro-
fessores destacados para em 
calendário semanal orientar os 
ginastas em sessões gratuitas. 
A fixação de bancos ou assen-
tos nas vias de maior movi-
mento também contribui para 
a liberdade e maior autonomia 
do idoso.  Poder-se-ía também, 
em regime de voluntariado, 
contar com profissionais mé-
dicos para orientação e guia 
das indagações dos idosos fre-
quentes no grupo. Trata-se de 
investimento de baixo custo e 
a resposta social da iniciativa 
é formidável. O Parque Muni-
cipal, demais parques e as pra-
ças que a cidade já possui são 
ambientes em condições ideais 
para acolher a iniciativa.

Ainda, a locomoção de idosos 
na cidade, entre eles os ca-
deirantes, carecem de maior 
amparo e ajuda para fazê-lo. É 

necessário, como acontece nas 
principais cidades do mundo, 
a instalação de banheiros quí-
micos e lavatórios adequados 
para utilização apropriada. A 
falta desses serviços impede 
que o deficiente ou inválido 
se movimente livremente na 
cidade, às vezes em mobiliza-
ção necessária para atender a 
uma solicitação administrativa 
ou mesmo para um passeio. 
O Estatuto do Idoso, editado 
com intenções superiores, não 
cobre as necessidades de seu 
corpo, o poder público há que 
render ao idoso providências 
objetivas, de caráter material.

É importante acentuar que a 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas declarou, em dezembro 
de 2020, que 2021 a 2030 será 
a década do envelhecimento 
saudável nas Américas. Esta 
ênfase decorreu de orienta-
ções anteriores assim como da 
Estratégia Global de Envelheci-
mento e Saúde da Organização 
Mundial da Saúde, respeitável 
órgão internacional de guia e 
superintendência da adminis-
tração da saúde no mundo. 

A população idosa no Brasil ca-
rece da presença de um órgão 
de abrangência nacional, vin-
culado ao Ministério da Saúde, 
válido a superintender a admi-
nistração da saúde e do amparo 
ao idoso nos estados, para que 
esta categoria passe a ter a cer-
teza de uma orientação confiá-
vel para vencer um período de 
vida menos melancólico, mais 
independente e até produtivo 
de sua existência.
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Especialista em 
vendas, treina 
times de venda de 
alto desempenho. 
Criou o Sistema 
Integrado de 
Venda sem Filtro 
(SIVE) e é CEO  
da holding Grupo 
Life Brasil

Muito além da morte: seguro 
de vida é para quem está vivo

ALBERTO JÚNIOR

Há poucas semanas, a Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep) divulgou 
um aumento de 24% nas con-
tratações de seguros de vida. 
Muito provavelmente esse 
número foi impulsionado 
pela pandemia, que colocou 
em evidência a possibilidade 
de um dia faltarmos para nos-
sos familiares e pessoas que-
ridas, e mostra a mudança no 
comportamento de consumo 
do brasileiro e até mesmo a 
forma dele encarar o futuro.

Mesmo com essa boa pers-
pectiva em termos de negó-
cios, o sentimento de que 
seguro de vida serve apenas 
para a morte ainda está in-
trínseco na contratação desse 
produto. E isso é a forma mais 
equivocada de se enxergar a 
modalidade. Falo com pro-
priedade e segurança, do alto 
dos meus 28 anos de experi-
ência no segmento: seguro de 
vida é para quem está vivo!

Quando comecei a vender 
seguro de vida para garis, 
agentes penitenciários, entre 
outros cidadãos esquecidos 
por meus colegas de profis-
são, entendi que teria um 
desafio: mostrar que se há 
um coração batendo, isso já 

é suficiente para considerá-lo 
valioso. 

A base principal do seguro 
de vida é a proteção ao nosso 
bem maior em vida, da vida e 
para a vida. Imagine a situa-
ção de profissionais liberais, 
sem qualquer garantia do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), que precisam 
se afastar do trabalho em de-
corrência de alguma doença 
grave, incapacidade tempo-
rária ou permanente. Mesmo 
quem é pensionista público 
muitas vezes demora a rece-
ber o benefício ou tem acesso 
a um valor insuficiente para 
cobrir as necessidades de 
sua família. E a contratação 
do seguro de vida pode tan-
to ajudar com isso quanto 
garantir o pagamento de um 
tratamento. 

Imagine agora o desejo da 
casa própria. Ou o pagamen-
to da faculdade dos filhos. 
O seguro de vida também 
pode ser por prazo estabe-
lecido, com a finalidade de 
atender situações pontuais 
como estas. 

Mais um exemplo matador 
para comprovar que segu-
ro de vida é para qualquer 

um: há modalidades em que 
o contratante pode resgatar 
proporcionalmente seu fun-
do de reserva a partir de dois 
anos em algumas compa-
nhias seguradoras. 

O que ninguém conta sobre 
seguro de vida é que existem 
alguns benefícios comple-
mentares ao segurado, como 
assistências 24h para chavei-
ro, troca de pneus, mecânico, 
guincho, telemedicina, assis-
tência pet, etc. 

Depois de apresentar alguns 
aspectos pouco divulgados 
do produto, me permito ago-
ra falar sobre a morte. O segu-
ro de vida pode oferecer pro-
teções de patrimônio, pagar 
custos no caso de falecimento 
e auxiliar na manutenção dos 
beneficiários, dependendo da 
modalidade e das coberturas 
escolhidas. Por exemplo, usar 
o valor do seguro pra paga-
mentos de custos de inven-
tário, cartório, funeral, entre 
outros.

Mesmo que não haja precisão 
de acontecer, sabemos que o 
risco é certo. Por isso, ter um 
seguro de vida é o investi-
mento de futuro mais barato 
que existe.
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Fundadora e 
presidente do 
Instituto Vasselo 
Goldoni, CEO da 
Vasselo Goldoni 
Desenvolvimento, 
HR Influencer 
2021 – 1º lugar 
no Brasil; membro 
honorário e vitalício 
da All Ladies League 
Global Network 
(Soul Sister), única 
mulher indicada 
ao Prêmio TOP OF 
MIND Profissional 
de Vendas, sendo 
finalista em três 
Edições; representou 
o Brasil no Congresso 
Mundial da ONU 
Mulheres em 2016

A diferença entre dom 
e talento

EDNA VASSELO GOLDONI

Recentemente eu assisti ao 
novo filme da Disney “Encan-
to” e fiquei muito admirada 
com a história de Mirabel 
e sua família.  Acredito que 
muitos ainda não tenham as-
sistido, por isso não vou dar 
spoiler. Mas quero trazer uma 
reflexão sobre a narrativa.

A história fala sobre o “Dom” 
que herdamos e que é di-
ferente para cada pessoa, 
respeitando sua individuali-
dade e características, o que 
me motivou a escrever sobre 
Dom e Talento.

Dom é aquilo que já nasce 
com a gente, aquela habili-
dade nata, a facilidade para 
fazer algo mesmo sem ter 
aprendido. Por exemplo, 
você pode nascer com o dom 
de tocar piano.  Já o talento, é 
algo feito com facilidade, po-
rém é uma habilidade que se 
desenvolve, com dedicação e 
treinamento.

Então, você até pode nascer 
com o dom de tocar piano, 
mas só se tornará um talen-
to, se dedicar muito tempo 

aos estudos e a prática.

Agora, para identificar qual-
quer um dos dois, nós preci-
samos de autoconhecimento. 
Entender de fato quais são as 
nossas habilidades e o que 
gostamos mais de fazer, cer-
tamente aí dentro mora um 
ou outro.

Mas a questão principal é 
que todos nós temos dons e 
talentos, herdados ou adqui-
ridos, que compõe o nosso 
diferencial e nos torna úni-
cos.  Dessa maneira, temos 
sempre que valorizar as nos-
sas habilidades colocando-as 
em prática na vida profissio-
nal.

É maravilhoso quando con-
seguimos aliar o trabalho ao 
nosso dom e talentos. Não 
tem nada que dê mais satis-
fação na vida.  Eu, por exem-
plo, decidi fazer biomedicina 
por que amava a Biologia, 
mas depois de atuar na área 
e buscar o meu autoconheci-
mento identifiquei que tinha 
muitas habilidades para a 
área de vendas e negócios.

Feito isso, mergulhei no meu 
desenvolvimento para me 
tornar um grande talento 
nesta área. Sempre coloquei 
como meta ser a minha me-
lhor versão, todos os dias.

Também entendo, diante 
deste contexto, que não de-
vemos nos comparar com os 
outros, afinal se temos dons 
e talentos distintos, querer 
ser como outra pessoa, não é 
a fórmula do sucesso.

Por isso, o filme deixa muito 
claro que devemos valorizar 
e reconhecer o dom de cada 
um. Exercendo as nossas fun-
ções no trabalho e na vida, 
utilizando de nossas melho-
res habilidades, conseguimos 
sem dúvida contribuir para 
um ambiente mais harmôni-
co por onde passamos.

Enquanto líderes, identificar 
e valorizar os dons das pes-
soas que trabalham com a 
gente é fundamental para o 
bom desempenho dos profis-
sionais e da equipe. E claro, 
todos ganham com isso.
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CEO do 
clickCompliance, 
startup de tecnologia 
para gestão de 
compliance

Como a tecnologia 
potencializa o compliance?

MARCELO ERTHAL

Conduzir uma empresa rumo 
à prosperidade é uma missão 
árdua. Em meio a legislações 
complexas, se perder dian-
te de tantas regras se torna 
um perigo comum visto no 
mercado – trazendo severos 
danos reputacionais e finan-
ceiros. Nesse cenário, os in-
vestimentos tecnológicos em 
um programa de complian-
ce estão ganhando cada vez 
mais adeptos, auxiliando não 
apenas nesse cumprimento 
legal, como também em uma 
maior segurança de dados 
em prol de um crescimento 
próspero e potencializado.

Responsável pela criação 
de mecanismos que tragam 
consonância da organização 
com as conformidades legais 
e regulatórias, o compliance 
é uma ferramenta poderosa 
no esclarecimento das políti-
cas internas e externas, miti-
gando e monitorando riscos 
e, principalmente, garantin-
do o bom funcionamento da 
empresa, visando a preser-
vação de sua reputação e in-
tegridade.

Considerada como uma das 
áreas mais estratégicas, a 
demanda por profissionais 
do ramo cresceu significati-
vamente nos últimos anos, 
diante da sanção de leis mais 
rígidas em combate a frau-
des no mercado, como a Lei 
Anticorrupção. Não à toa, 
dados do IBGE mostram que 
cerca de 80% das empresas 

nacionais possuem times 
voltados à essa missão. Com 
os enormes avanços tecnoló-
gicos no setor, seu trabalho 
foi imensamente favorecido, 
por meio de ferramentas que 
trazem uma maior agilidade, 
eficiência e assertividade na 
conformidade legal.

Um programa de compliance 
pautado na tecnologia traz 
um ganho imenso na otimi-
zação de tempo e economia 
de recursos financeiros – 
uma vez que automatizam 
diversas tarefas manuais 
repetitivas para que os ges-
tores possam focar suas 
estratégias em ações mais 
importantes para o cresci-
mento do negócio. Com um 
maior foco na interação com 
os colaboradores e parceiros, 
campanhas de engajamento 
e envolvimento constante da 
alta direção, se torna muito 
mais prático gerenciar uma 
companhia em conformida-
de com as políticas internas 
e legislações vigentes.

Ainda, o uso de sistemas 
modernos e completos no 
compliance traz uma maior 
segurança de dados para a 
gestão empresarial, de forma 
que possam ser utilizados 
com mais assertividade para 
a tomada de decisões estra-
tégicas. A centralização dos 
processos é um dos pontos 
mais favorecidos com este 
investimento, com maior 
objetividade e precisão das 

informações internas.

Muitas auditorias, inclusi-
ve, valorizam empresas que 
se dedicam a construir um 
programa de compliance ro-
busto, de forma que mostre 
a força dos processos im-
plementados com clareza. 
Quando não priorizada, por 
outro lado, apenas elevará os 
riscos de erros operacionais, 
bem como impedir a con-
quista dos resultados espe-
rados pelo mercado.

Como estímulo a essa maior 
participação perante cada 
vez mais empresas, certas 
leis trazem benefícios àque-
las que dedicarem investi-
mentos na adoção de progra-
mas de compliance. Dentre 
elas, está a própria Lei Anti-
corrupção, a qual prevê uma 
redução de até 4% na multa 
de companhias que tiverem 
um programa de integridade 
adequado.

Mesmo diante de vantagens 
inegáveis, grandes problemas 
ainda são enfrentados por 
aquelas que iniciam esta bus-
ca, especialmente, no envolvi-
mento de todos os membros 
da empresa nessa implemen-
tação. Afinal, transformar 
toda a cultura interna e levar 
tais mudanças aos times não 
é fácil, principalmente fa-
zendo com que essas novas 
ideias reflitam nas escolhas 
e ações do dia a dia de cada 
profissional.
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Ao investir em um programa 
de compliance tecnológico, 
é essencial que os gestores 
mantenham uma comunica-
ção e engajamento próximo 
com todos, visando trans-
formá-lo em algo mais leve, 
intuitivo e lúdico. Em muitos 
treinamentos, por exemplo, 
é possível transmitir o con-
teúdo desejado por meio de 
animações, recursos multi-

mídias e muitas outras ações 
atrativas que auxiliem na ab-
sorção do propósito.

Para garantir a máxima as-
sertividade, a implementa-
ção do compliance exige um 
acompanhamento constan-
te sobre seu andamento. O 
monitoramento do projeto é 
um de seus grandes pilares, 
analisando os dados recolhi-

dos e fazendo as mudanças 
necessárias para otimizá-lo 
cada vez mais. Quando utili-
zada a seu favor, a tecnologia 
se tornará uma poderosa 
aliada do programa de com-
pliance, contribuindo para 
que a empresa tenha dado 
reais para impulsionar ver-
dadeiras mudanças para seu 
crescimento no mercado.
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Retornando ao advogado 
Morris Ernest

Advogado

JAYME VITA ROSO

UM QUESTIONAMENTO 
E UMA PROPOSTA DE 
RESPONDÊ-LO

O texto que escrevi sobre Mor-
ris Ernest foi, como não poderia 
deixar, breve e com algumas 
informações profissionais e 
pessoais. Lembrei que me im-
pulsionou a conhecê-lo, em seu 
escritório em Nova York, deu-se 
por ter escrito um livro sobre a 
mesma profissão à qual eu de-
cidira ser a minha vida: “A Love 
affair with the Law” (Um caso 
de amor com o Direito).

O livro que adquiri, doei, em 
Santa Cruz de La Sierra, a um jo-
vem advogado, que me solicitou 
e eu aquiesci. Agora, após o es-
crito, um leitor curioso pergun-
tou-me se teria condições de 
recordar algo que eu lembraria. 
Não, mesmo. Busquei e encon-
trei e adquiri. E, pela magia do 
meu destino, a mesma edição, 
de 1968, quando veio ao pú-
blico e foi o último que Ernest 
escreveu, em sua iluminada 
carreira de escritor, iniciada em 
1920, “Federal Income Tax and 
Real State” (Imposto Federal de 
Renda e Propriedade Imóvel).

QUE ERNST PENSAVA  
DE SUA ÉPOCA?

A meu sentir, produto de pes-
quisa fora do alcance de sua 
autobiografia, Ernst sempre, 
para minha surpresa, foi so-
cialista, envolvido em debates 
e participante de sua época 
com intensidade no Partido 
Democrata, indo até: “O Di-
reito padece da ausência de 

engajamento com debate na 
profissão. Os Tribunais são ex-
tremamente moderados, isto 
é verdade, mas a imprensa de 
massa – na qual muitos casos 
são ‘processados’ – são mais 
e mais flagrantes, mais e mais 
irresponsáveis. Ninguém é pre-
sumivelmente culpado, mas...” 
(p. 92). Bom, voltamos aqui e 
agora, em nossos pagos.

Faz críticas aos meios de co-
municação e toma posição ide-
ológica, em dizer “Também, a 
liberdade da imprensa, como é 
agora, não geralmente incluía 
o direito de invadir a privacida-
de” (p. 94). E retrucou contra o 
excesso de liberdade no sécu-
lo XIX, em seus últimos anos, 
quando nenhum consentimen-
to era solicitado até para usar fo-
tos ou imagens com propósitos 
propagandistas. Para sustentar, 
mostra a evolução do “direito de 
não ser molestado” (1905).

Seguiram acerras críticas à im-
prensa que molestasse e distor-
cer o fluxo de informação ou ser 
usado e manipulado.

Então surge o Presidente Roo-
sevelt e, adotando-o, incenti-
vando-o e, pelo nome, Morris, 
“e eduque-o a votar contra 
Frank Hogue”, que a Suprema 
Corte havia julgado.

Envolveu-se contra os que se 
rebelaram contra o famoso livro 
“Ulisses” de James Joyce, contra 
os poderes que um juiz tem de 
tornar ilegal uma publicação. A 
homossexualidade (masculina 
ou feminina) proibida.

Finalmente, invadiu a área da 
interrupção da gravidez, com 
apoio – incrível – da Fundação 
Rockfeller. E utilizou várias pá-
ginas para discutir esse tema, 
deixando de lado as convicções 
religiosas e algumas teorias 
científicas, inclusive com frontal 
ataque ao Congressista Robert 
Kennedy que barrou possibili-
dade de o aborto ser admitido 
e processado, arguindo que “li-
vros e revistas devem refletir 
mais na mudança no código da 
moral, sobretudo após a difusão 
em 1953 de Alfred Kinsey, que 
alterou a forma de interpreta-
ção da sexualidade.

E mesmo que seja fastidioso in-
vadiu as searas das minorias, da 
educação religiosa nas escolas, a 
segregação racial em bairros, o 
acantonamento em Nova York, 
com o amotinamento dos ne-
gros no Brooklin, esquecendo-se 
que o Prefeito Fiorello La Guar-
dia lá enclausurou milhares de 
italianos imigrantes e assim por 
diante, com impulsos nos sindi-
catos que acabaram por liquidar 
Detroid e outras cidades.

Lembrei. O Presidente Roosevelt 
o convidou para ser juiz federal, 
com uma carta muito amiga e 
pessoal, conservada na Biblio-
teca de Austin (Texas) e, termi-
nando o livro, mostrando-se 
contente com a sorte e com as 
oportunidades que teve de ser 
advogado com sócios no escri-
tório, pessoal, membro de altos 
postos do governo (sempre con-
vidado por governos democra-
tas) e ter empregos produtivos 
na área de negócios (p.174)

vitaroso@vitaroso.com.br
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Não basta ser reciclável: 
tem que ser reciclado

DIEGO GRACIA

É muito comum que marcas 
de bens de consumo divul-
guem seus compromissos 
ESG (relativos às boas prá-
ticas ambientais, sociais 
e de governança), e, entre 
eles, afirmem que suas em-
balagens são ou serão reci-
cláveis. O problema é que 
isso não significa, necessa-
riamente, um ganho para o 
planeta. Sustentabilidade 
vai além disso.

Nesse artigo, quero explicar 
por que é preciso ir além. 
Minha intenção também é 
mostrar que o papel é uma 
opção eficaz para a economia 
circular – além de já possuir 
um índice de reciclabilidade 
maior que outros materiais, é 
compostável e biodegradável, 

o que é um forte argumento 
para o consumidor que pen-
sa no futuro do planeta. Em 
resumo, mesmo que não seja-
mos eficientes como socieda-
de para garantir a reciclagem 
do papel, na pior das hipóte-
ses ele irá se decompor.

Quando afirmo que não bas-
ta ser reciclável, quero dizer 
que, mesmo que um produto 
seja feito em material passí-
vel de reciclagem, e que essa 
embalagem seja descartada 
corretamente no lixo ade-
quado, não existem garan-
tias de que ela será reinse-
rida na cadeia produtiva. 
De acordo com a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), apenas 

3% de todo o resíduo no 
Brasil é efetivamente reci-
clado, ou seja, muito pou-
co. Em vista disso, vejo que 
é necessário um esforço e 
compromisso maior de to-
dos os agentes envolvidos: 
consumidor, indústria e co-
operativas recicladoras para 
que os recicláveis sejam re-
almente reciclados.

É claro que conceber a emba-
lagem com material reciclável 
já é um primeiro passo por 
parte dos fabricantes, mas é 
preciso, depois, fazer com que 
a economia circular funcione 
efetivamente. Desde manter 
um portfólio de produtos fei-
tos com materiais reciclados, 
o que comprova a logística 
reversa eficaz da marca, até 



O P I N I Ã O 1 1 1JUNHO 2022
MERCADOCOMUMEDIÇÃO 305

a reinserção do material no 
processo produtivo.

É preciso influir nos próxi-
mos elos da cadeia, o que 
inclui a própria conscienti-
zação do consumidor. Um 
caminho é estimular a socie-
dade a devolver essas emba-
lagens, como já ocorre em 
vários países da Europa – em 
troca de alguma recompensa 
monetária.

Mas apenas isso também 
não é suficiente. A remune-
ração precisa andar junto 
com a educação ambiental. 
Hoje, apenas um terço dos 
brasileiros sabe descartar 
corretamente o lixo, sendo 
necessário conhecer os itens 
passíveis de reciclagem, sua 
limpeza prévia e separação 
adequada, para que não haja 
contaminação com resíduos 
orgânicos. Não vamos melho-
rar se não aprendermos e en-
sinarmos a descartar.

Apesar de ainda haver dúvi-
das sobre o que é reciclável 
ou não, já se percebe uma 
mudança comportamental 

dos consumidores europeus 
optarem por produtos com 
embalagens recicladas e re-
cicláveis. O fortalecimento do 
pilar educação é fundamental 
para garantirmos que um nú-
mero maior de insumo che-
gue a um elo importantíssi-
mo da cadeia: os catadores e 
cooperativas. São eles que ge-
ram renda com a reciclagem e 
cujo trabalho é fundamental 
para manter o funcionamen-
to da engrenagem. As asso-
ciações de coleta seletiva hoje 
representam um ativo para a 
indústria, tanto nas cidades 
que possuem a coleta pública 
como naquelas que ainda não 
a implementaram.

Graças ao suor desses tra-
balhadores, as embalagens 
retornam à indústria bene-
ficiadora para serem recicla-
das. Nos últimos dois anos, 
vimos aumentar o trânsi-
to da logística reversa via 
processos com tecnologia 
blockchain – pois não basta 
transportar o lixo para uma 
nova utilização, é preciso 
certificar sua origem e seu 
novo destino, com a pesagem 

de quantidade e emissão de 
documentos confiáveis.

Se pode parecer complicado 
criar soluções de forma es-
truturante para promover e 
garantir o reuso dos resíduos, 
um primeiro passo efetivo e 
seguro para quebrar a inér-
cia é migrar o material com o 
qual é feita a embalagem para 
soluções que já ofereçam um 
alto índice de reciclabilidade, 
como o papel.

Depois disso, é entender a im-
portância de ao menos uma 
parte do portfólio de emba-
lagens das marcas terem con-
teúdo reciclado. Isso força a 
empresa a desenvolver alter-
nativas de implementar pro-
cessos de economia circular, 
e como consequência criar 
diferencial para a marca ao 
atender aos anseios do con-
sumidor final e do planeta.

Se todos fizerem sua parte, 
os números da reciclagem no 
Brasil irão subir e, em breve, 
a expressão ″sou reciclável″ 
será acompanhada e fortale-
cida pelo ″sou reciclado″.

#reciclagem
#ESG
#papelcartão
#indústria
#papelecelulose
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Esse saboroso modo de falar 
dos “portugas” 

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

Já no primeiro dia da viagem, 
em companhia do pai Abel, às 
encantadoras plagas portugue-
sas, o irrequieto adolescente 
Alderico já se manifestou in-
trigado com o palavreado das 
pessoas à sua volta. “Hein, pai 
- que diacho de língua é essa 
que eu entendo, mas não com-
preendo patavina?” 

A chistosa observação traz à 
lembrança um fato bastante 
curioso. Na “Guerra do Golfo”, 
em 1990, estúpida aventura 
belicista de Bush Filho dos EUA, 
e Tony Blair, do Reino Unido, fi-
cou evidenciado que a melhor 
cobertura jornalística dos acon-
tecimentos estava sendo feita 
pela Rede de Televisão Portu-
guesa. Jornalismo de primeira, 
proposta avançada e isenta de 
parcialidade nos relatos. Aca-
bei, de repente como atento 
telespectador por confrontar 
insuspeitada dificuldade.   

Foram se avolumando os mo-
mentos em que não compre-
endia bulhufas do que os gajos 
estavam a dizer. As informações 
com toque telegráfico dos le-
treiros na telinha ajudavam o 
entendimento só de parte dos 
casos, sem desfazer, entretanto, 
aquela sensação desconfortável 
de se estar a ver e, sobretudo, a 
ouvir relatos incompletos. O jei-
to foi, então, recorrer, por inte-
ressante que pareça, alternada-
mente, ao noticiário, por vezes 
de mais fácil compreensão, da 

CNN. Em espanhol. Esse idioma 
que alguém, liricamente, reco-
nhece como “o português com 
castanholas”. 

As considerações alinhadas 
me reconduzem à leitura do 
livro “É Golo, Pá”, dos irmãos 
Bogo, lançado anos atrás. Esta 
publicação já define sutilmen-
te de cara, já na capa, o intuito 
dos autores, ao registrar que se 
trata de uma “edição bilíngue 
Português-Português”. Uma 
referência a mais, bem-humo-
rada, daquilo que todos os que 
se entregam à lida da comuni-
cação andam calvos de saber: 
existem diferenças frisantes, 
a cada dia mais perceptíveis, 
entre o português falado e es-
crito nestas nossas bandas do 
sul do Equador e o português 
falado e escrito nas bandas de 
lá. Ou seja, em Portugal, o nos-
so avozinho na referência cari-
nhosa de David Nasser. Nada de 
molde a causar espanto nessa 
comprovação. É assim mesmo. 
As transformações linguísticas 
se operam com razoável velo-
cidade seguindo as tendências 
dos tempos e dos lugares. Ima-
ginemos como seria se nossa 
fonte matricial idiomática se 
mantivesse pura e intangível. 
Estaríamos ouvindo hoje em 
latim, certeiramente com o 
mesmo constrangimento com 
que ouvimos em brasileiro 
as exasperantes lereias dos 
porta-vozes das políticas eco-
nômicas. Já pensaram só como 

seriam as explicações no mes-
mo vocabulário de Cícero das 
razões pelas quais as taxações 
da selic não conseguiram ainda 
puxar pra baixo os juros que o 
lucrativo setor financeiro conti-
nua, impune e argentariamen-
te, a cobrar dos desprotegidos 
contribuintes? O processo de 
construção linguística possui 
dinâmica própria, desprezando 
regras dogmáticas boladas com 
o fito de engessá-lo. Resulta daí 
que brasileiros e portugueses, 
tão próximos, entre outros 
apreciáveis valores humanos, 
por força de belo e luxuriante 
idioma, descobriram maneira 
diversificada, rica em varia-
ções, num sem número de situ-
ações especiais, para expressar 
suas emoções, seus sentimen-
tos. No futebolês, um “dialeto” 
colorido, carregado de borda-
duras imaginosas, isso não po-
deria deixar de estar também 
acontecendo. As urdiduras de 
linguagem concebidas por cá, 
nas descrições futebolísticas, 
são, à vista disso, as mesmas de 
lá. É disso que trata o livro dos 
Irmãos Bogo, uma obra recebi-
da com extrema simpatia pelos 
intelectuais e mídia. 

Se o leitor aí se dispuser a conter 
um tiquinho mais a curiosida-
de, comprometo-me, baseado é 
claro na narrativa dos autores, 
a contar que negócio cabuloso 
é esse do futebolista luso Fábio 
haver “ficado nos balneários 
aquando do intervalo.”

“Que diacho de língua é essa?”
Indagação do adolescente Alderico ao pai Abel, numa viagem a Portugal
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Pinacoteca Cemig Minas Gerais e Centro de 
Patrimônio Cultural Cemig são lançados
Com investimentos da ordem de R$ 17 milhões, governo de Minas apresentou no 
dia 23 de junho detalhes do Projeto de funcionamento e execução das obras da 
Pinacoteca Cemig Minas Gerais e do Centro de Patrimônio Cultural Cemig

Poly Acerbi

Com previsão de conclusão das 
obras para 2024, o governo de Minas, 
por meio da Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo; do IEPHA/MG; da 
Cemig e da APPA - Arte e Cultura, que 
faz a gestão das obras de restauração 
do espaço, apresentou oficialmente o 
Projeto Pinacoteca Cemig Minas Gerais 
e Centro do Patrimônio Cultural Cemig.

As obras para implantação do 
Centro de Patrimônio Cultural e da 
Pinacoteca foram divididas em três 
etapas, cada uma delas relacionadas 
aos projetos de lei de incentivo apro-

vados. Será feita restauração de todos 
os elementos artísticos da edificação, 
bem como a implementação de ilumi-
nação cênica de toda a fachada.

No  mês de julho será aberto pela 
APPA - Arte e Cultura um edital de con-
corrência especial, para a contratação 
de obras civis e de restauração de es-
quadrias para adequação de 14 salas 
no 2º andar do prédio. As obras serão 
de cunho de reparação de alvenarias e 
de restauração das esquadrias.

A expectativa é de que essa fase 

dure no máximo oito meses. Ao fim 
dessa etapa, os primeiros espaços do 
Centro do Patrimônio e da Pinacoteca 
poderão iniciar suas atividades. 

OS ESPAÇOS CULTURAIS

Em seus nove mil metros quadra-
dos distribuídos em quatro pavimen-
tos, o prédio contará com a sede ad-
ministrativa do IEPHA-MG - Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais e parte de 
seu acervo; lojas com espaço para 
degustação das iguarias mineiras; 
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receptivo do Circuito Liberdade e até 
um restaurante voltado exclusiva-
mente para a cozinha mineira. Espaço 
para exposições e pequenas apresen-
tações artísticas estão na lista dos 
muitos atrativos da Pinacoteca e Cen-
tro do Patrimônio Cultural da Praça 
da Liberdade. 

O IEPHA-MG ocupará o andar tér-
reo com seu arquivo e biblioteca, para 
atendimento ao público e o quarto 
andar será destinado para suas ati-
vidades administrativas e institucio-
nais. A ideia é que parte de seu acervo 
fique exposto para visitação. 

O primeiro andar terá ainda es-
paços em que serão promovidos e co-
mercializados vários itens da cozinha 
mineira, como queijos, cafés, cachaça, 
cerveja artesanal, águas, doces, além 
de itens de artesanato e design. 

No segundo andar serão imple-
mentadas a Reserva Técnica Visitável, 
Ateliê Vitrine e o Núcleo de Patrimô-
nio Imaterial. Dentro do contexto do 
Projeto, também serão modernizados 

o Laboratório de Técnicas e Materiais 
Construtivos Tradicionais, a Bibliote-
ca do IEPHA-MG e o acervo da Gerên-
cia de Documentação e Informação, 
todos com aquisição de novos mobi-
liários de guarda, além de novos equi-
pamentos e ferramentas específicas 
para os trabalhos de guarda, conser-
vação e restauração.

NÚCLEO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL,  
ATELIÊ VITRINE E  
RESERVA TÉCNICA

Para o Núcleo do Patrimônio 
Cultural Imaterial, serão destinados 
dois espaços para articulação, salva-
guarda, promoção e pesquisa acerca 
dos bens culturais imateriais do Es-
tado de Minas Gerais. O Núcleo terá a 
ocupação de seus espaços por coleti-
vos de cultura, grupos de detentores 
de saberes e fazeres, povos e comu-
nidades tradicionais de Minas Ge-
rais, gestores, pesquisadores e seto-
res do IEPHA-MG. Dentre as frentes 
de trabalho, destacam-se os estudos 
a respeito das bandas e música de 

Minas; rituais e festas tradicionais; 
cultura alimentar, cozinha mineira e 
sistemas agrícolas. 

O Ateliê Vitrine será um espaço 
com estrutura, mobiliário e equipa-
mentos para trabalho técnico das 
equipes de conservação/restaura-
ção. O diferencial desse espaço é que 
suas paredes serão de vidro, permi-
tindo que o público visitante pos-
sa acompanhar o trabalho técnico 
em tempo real, como as técnicas de 
conservação e restauração que se-
rão aplicadas. Atividades educativas 
para o público em geral, bem como 
ao público especializado, permitirão 
o acompanhamento e o conhecimen-
to dessas técnicas.

A Reserva Técnica Visitável será 
um espaço de guarda de acervo, mas 
permitirá ao público visitar o espaço 
que será aberto à visitação. O mo-
biliário será distribuído de forma a 
permitir um percurso dentro do es-
paço de guarda, mas que, ao mesmo 
tempo, será um espaço de exposição 
permanente. 
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O EVENTO DE LANÇAMENTO  
DO PROJETO

A solenidade de lançamento 
do Projeto ocorreu no prédio sede 
dos novos equipamentos culturais 
e contou com as presenças do vice-
-governador do Estado de Minas Ge-
rais, Paulo Brant; do secretário de 
Estado de Cultura e Turismo, Leôni-
das Oliveira; do Diretor-Presidente 
da Cemig, Reynaldo Passanezi; da 
secretária Adjunta de Estado de 
Cultura e Turismo, Milena Pedrosa; 
da presidente do Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais – IEPHA-MG, Marí-
lia Palhares; do presidente da APPA 
- Arte e Cultura, Xavier Vieira; do 
subsecretário de Estado de Cultura, 
Igor Arci; do diretor Executivo da 
Gerdau, Wendel Gomes; da consul-
tora da Instalação da Pinacoteca Ce-
mig Minas Gerais, Priscila Freire e 
da artista plástica Yara Tupynambá, 
que durante a solenidade doou duas 
de suas obras para a Pinacoteca Mi-
nas Gerais. 

Em suas falas, todos foram unâni-
mes em destacar a importância e re-
presentatividade da Pinacoteca e do 
Centro de Patrimônio para fomenta-
ção da cultura e do turismo em Minas 
Gerais e no Brasil. 

Para o vice-governador do Estado, 
Paulo Brant, “esse projeto preenche 
uma lacuna do nosso Circuito Cultu-
ral Liberdade. Os espaços prometem 
ser locais vivos para a promoção das 
artes plásticas aqui em Minas Gerais”. 
O presidente da Cemig, Reynaldo Pas-
sanezi, declarou que “acredito que a 
nossa função na Cemig, como empre-
sa, é essa, patrocinar o que temos de 
melhor no Estado, como essa emoção 
que eu vejo aqui nesse momento. Te-
mos capacidade para fazer a diferen-
ça na vida das pessoas”.

Destacando detalhes do Proje-
to, o secretário de Estado Leônidas 
Oliveira declarou que “a Pinacoteca 
foi pensada em 1926, e conta hoje 
com mais de 700 obras de arte ca-
talogadas. Só do Portinari são 27. 
Então, dois andares da Pinacoteca 
serão para receber essas obras de 
arte. Além de tudo isso, a cobertura 
do prédio será aberta para as pes-
soas poderem aproveitar o visual e 
contemplar o conjunto arquitetôni-
co da Praça da Liberdade, com um 
café que haverá lá em cima. Parte da 
reforma de dois pavimentos já foi 
concluída, restando ainda as obras 
de outros três andares e da cobertu-
ra, onde será instalado o café e lojas 
especializadas em produtos da nos-
sa mineiridade”.

O CENTRO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL CEMIG

O Centro do Patrimônio Cultural 
Cemig, além de referência estadual 
como articulador da cultura e história 
de Minas Gerais, trabalhará com ações 
e projetos de forma permanente, além 
de divulgar a valorização do patrimô-
nio imaterial de Minas Gerais, com es-
paços dedicados à cozinha mineira, ao 
artesanato, congado, capoeira, folclo-
re, a cultura de matriz africana, entre 
tantas outras manifestações artísticas 
e culturais existentes no Estado. 

Entre as suas muitas e múltiplas 
ocupações, o Centro do Patrimônio 
abrigará, inspirado no formato dos 
grandes museus internacionais, bou-
tique dos museus e dos equipamen-
tos culturais do Circuito Liberdade, 
trazendo produtos especiais de nossa 
cultura mineira. Isso tudo tendo es-
paço de convivência e de desenvolvi-
mento promocional e mercadológico 
da mineiridade, unindo a cultura, o 
turismo e a economia criativa. 

Lojas apresentarão iguarias minei-
ras, como queijos de diferentes regiões 
e tipos produzidos no Estado, com de-
gustação, consumo e venda. O espaço 
contará com lojas no mesmo formato 
para doces, cachaças, cafés, cervejas 
artesanais, águas minerais, além de 
outros produtos que traduzem bem 
a cultura mineira. Haverá também 
loja dedicada ao artesanato regional 
mineiro, uma loja com curadoria de 
design mineiro, mobiliário, objetos e 
uma loja com curadoria de marcas mi-
neiras, roupas e acessórios de design. 

O projeto prevê também um res-
taurante dedicado especificamente à 
cozinha mineira, com chefs convida-
dos por temporadas.

A HISTÓRIA DA PINACOTECA  
DE MINAS GERAIS

Constituída por obras recolhidas 
a partir de 1928, quando foi criada 
pelo então Presidente do Estado, An-
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tônio Carlos de Andrada, a Pinacoteca 
Oficial de Minas Gerais surgiu como 
uma seção complementar ao Arqui-
vo Público Mineiro.  A aquisição do 
quadro “Solar Tradicional”, de Aníbal 
Mattos, marcou solenemente o início 
da coleção. Posteriormente, mais dez 
telas de Aníbal Mattos, duas obras de 
Honório Esteves e uma de Alberto 
Delpino foram incorporadas. 

No início da década de 1970, por 
iniciativa de Dona Coracy Uchoa Pi-
nheiro, esposa do governador Israel 
Pinheiro, a Pinacoteca do Estado ga-
nhou novo impulso. Inicialmente, foi 
aberta uma exposição ao público em 
1971, em uma das salas do Palácio da 
Liberdade. A coleção exposta foi orga-
nizada sob a coordenação do escritor 
Murilo Rubião e do artista e crítico de 
arte Márcio Sampaio, que recolheram 
obras do acervo do Arquivo Público 
Mineiro e o do próprio Palácio da Li-
berdade, além de reunirem trabalhos 
de artistas contemporâneos que atu-
avam na época. Esses artistas eram 
convidados a fazerem a doação de 
uma obra representativa de sua car-
reira e, muitos deles, generosamen-
te, doaram significativos exemplares 
para essa finalidade. 

O objetivo principal da iniciati-
va era ampliar a coleção com vistas 
à implantação futura de um museu 
estadual. E isso de fato ocorreu com 
a instalação, na década seguinte, do 
Museu Mineiro, dedicado à cultura 
do Estado. Parte significativa dessas 
obras estão em reserva técnica ou em 
exibição na exposição de longa dura-
ção Minas das Artes, Histórias Gerais, 
inaugurada em 2018. 

Em maio de 2022, o acervo da Pi-
nacoteca recebeu mais 24 obras que 
estavam sob responsabilidade da 
Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero). Agora,  pas-
sam a integrar o acervo da Pinacoteca 
obras de Lotus Lobo, Carlos Bracher, 
Inimá de Paula, Sara Ávila, Nello Nuno 
entre outros grandes nomes das artes 
visuais  A exemplo de outras institui-

ções artísticas nacionais, que também 
criaram sedes definitivas para suas 
coleções pictóricas, a realização desta 
ação, demandada tanto por parte do 
público quanto pela classe artística, 
tem em vista o cumprimento de uma 
proposição importante do Governo e 
da Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo: a salvaguarda e a difusão da 
cultura artística mineira.

Durante a solenidade de lan-
çamento do Projeto da Pinacoteca 
Minas Gerais, a artista plástica Yara 
Tupynambá doou para a Pinacoteca 
duas de suas obras, sendo uma do ano 
de 1952 e outra de 1956. 

O EDIFÍCIO SEDE  
DA PINACOTECA

O edifício sede da Pinacoteca fica 
em uma das extremidades da Praça 
da Liberdade. De arquitetura eclé-
tica, o edifício faz parte do projeto 
original da Nova Capital do Estado 
de Minas Gerais, o edifício foi uma 
das primeiras construções da nova 
capital, inaugurada em 1897. Ele é 
um equipamento cultural do Circuito 
Liberdade, que é composto por equi-
pamentos entre museus, centros cul-
turais e de formação, que mapeiam 
diferentes aspectos do universo cul-
tural e artístico.

A edificação projetada pelo ar-
quiteto pernambucano José de Maga-
lhães, que integrava a comissão cons-
trutora de Belo Horizonte, o mesmo 
arquiteto que projetou o Palácio da 
Liberdade, tem estilo eclético com 
influência do neoclássico. Entre o se-
gundo e terceiro andares existe uma 
porta e um vitral que dão para uma 
varanda que se debruça sobre o pátio 
interno. Nas paredes do grande hall, 
estão pinturas parietais do artista 
plástico Frederico Antônio Steckel, o 
mesmo que decorou internamente o 
Palácio da Liberdade.

O restante do prédio histórico 
é composto por amplas salas, com 
enormes pés direito. Na fachada 

posterior, possui uma entrada se-
cundária, de menor suntuosidade 
que a principal e que fica um nível 
abaixo desta.

O edifício, por suas características 
históricas, é um bem do povo minei-
ro, e integra o conjunto arquitetônico 
e paisagístico da Praça da Liberdade, 
cujo tombamento, pelo IEPHA-MG, 
compreende a Praça da Liberdade, 
seus jardins, alamedas, lagos, hermas, 
fontes e monumentos, bem como os 
prédios das Secretarias de Estado 
da Fazenda, Obras Públicas, Educa-
ção, Segurança Pública, e Interior e 
Justiça, pelo seu aspecto externo, in-
cluindo as fachadas de frente, laterais 
e posteriores, e seu interior com de-
corações, escadarias monumentais, 
pinturas de tetos, painéis, vitrais e os 
prédios dos Palácios da Liberdade e 
dos Despachos.

O “prédio verde”, como é popular-
mente conhecido, possui um hall que 
é acessado por uma escada de grani-
to. Do hall, sai uma escadaria de fer-
ro fundido pela, obra da companhia 
belga Societé Des Acieries de Bruges. 
É um trabalho artístico que foi mon-
tado em um sistema inovador para a 
época, o joly, que permite a susten-
tação do próprio peso a partir de um 
eixo central.

Circuito Cultural Liberdade
Pinacoteca Cemig Minas Gerais  
e Centro do Patrimônio  
Cultural Cemig
Local: “Prédio Verde” da  
Praça da Liberdade
Investimento: R$ 17 mi 
Parceiros: Cemig, Gerdau, BNDES  
e Governo de Minas Gerais
Previsão de inauguração: 2024
Gestão do restauro:  
APPA - Arte e Cultura

Serviço: 
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Celso Amorim lança livro Laços de 
Confiança – O Brasil na América do Sul
Obra é leitura obrigatória para compreender as 
relações internacionais do país com seus vizinhos, 
sobretudo em uma época de conflitos, em que a 
diplomacia é cada vez mais necessária

Em seu quarto livro publicado 
pela editora Benvirá, Celso Amorim 
relata suas experiências como chan-
celer no trato das relações do Brasil 
com seus vizinhos da América do Sul. 
A obra Laços de Confiança - O Brasil 
na América do Sul reúne memórias, 
anotações e pesquisas, que enrique-
cem a narrativa do autor e apresenta 
dados e informações de fontes diver-
sas, trazendo à tona a situação do 
Brasil nas relações diplomáticas com 
os parceiros sul-americanos.

De maneira franca e objetiva, o 
conteúdo reflete as percepções de 
Amorim e as atitudes dos principais 
personagens dessas relações, entre 
eles Lula, Kirchner, Chávez, Uribe, 
Correa e Morales. Frequentemente 
despercebidos, o livro realça aspectos 
sutis de relacionamentos tradicionais 
com países como Argentina, Uruguai 
e Paraguai. Além de percorrer por fa-
tos históricos como a criação da Una-
sul, a questão do Gasoduto com a Bo-
lívia e o ataque da Colômbia às FARC 
no Equador. 

No Prefácio, Celso faz questão de 
explicar o porquê de usar o termo 
América do Sul, restringindo a abran-
gência do conteúdo da obra aos países 
que estão mais abaixo da linha do Rio 
Grande. “Sem renegar o objetivo da 
integração de toda a América Latina e 
Caribe, considero que nossos esforços 
devem passar pela união dos que geo-
graficamente estão mais próximos uns 
dos outros e, lembrando uma fala de 
Porfírio Diaz, mais “longe dos Estados 
Unidos”, comenta Amorim.
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Ainda de acordo com o autor, 
“essa seria a única maneira de con-
quistar, mesmo que com um prazo 
dilatado, algum equilíbrio no con-
tinente, evitando-se a consagração 
da hegemonia da potência norte-
-americana”.

Atualmente, as relações do Bra-
sil com seus vizinhos de fronteira se 
encontram muito frágeis, talvez seja 
seu pior momento desde o início da 
Nova República. A integração regio-
nal conquistada e intensificada no-
tadamente na segunda metade dos 
anos 1980, em parte como decorrên-
cia da redemocratização dos países 
do chamado “Cone Sul”, aos poucos 
foi se perdendo.

Esse processo de fortalecimento 
das alianças regionais, que passou 

pela criação do Mercosul, no início 
dos anos 1990, e chegou a seu ápice 
na primeira década do novo milênio, 
com iniciativas como a União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul) e 
a Comunidade de Estados Latino-
-Americanos e Caribenhos (CELAC), 
refluiu, dando lugar à fragmentação e 
à busca de relações privilegiadas com 
as grandes potências tradicionais. 

Fica difícil determinar se esse 
retrocesso é fruto de falas e atitudes 
polêmicas ocorridas no Brasil nos 
últimos anos ou se é reflexo da reali-
dade política de cada um dos países 
da América do Sul. Nas duas últimas 
décadas, essas nações têm experi-
mentado, em maior ou menor grau, 
crises econômicas e sociais, assim 
como levantes políticos e mudanças 
para governos que flertam com siste-

mas antidemocráticos. Não por acaso, 
esse refluxo coincide com a queda de 
governos progressistas e a chegada 
ao poder de líderes de direita (ou, em 
alguns casos, de extrema-direita).

A política externa tem o desafio 
de (re)construir os “laços de confian-
ça” na América do Sul, mantendo a 
defesa dos interesses nacionais sem 
abandonar a solidariedade e o respei-
to pelos países vizinhos. “Superar as 
brutais desigualdades e romper com 
a dependência externa é, e continuará 
a ser por muito tempo, uma tarefa de 
todos os que desejam uma América 
Latina mais justa e autônoma. A nova 
geopolítica mundial, com seus traços 
de multipolaridade e de rivalidade 
bipolar entre Estados Unidos e China, 
apenas reforça essa necessidade”, fi-
naliza Celso.

Serviço: 
Livro:  
Laços de Confiança  
- O Brasil na América do Sul
Autor:  
Celso Amorim
Editora:  
Benvirá
966 páginas
R$ 79,90

Celso Amorim nasceu em Santos (SP), em 1942. Depois de 
breve incursão pelo cinema, ingressou no Instituto Rio Branco 
em 1963. Em sua longa carreira diplomática, foi embaixador 
em Londres e representante permanente do Brasil na ONU e 
junto aos organismos internacionais em Genebra. Foi minis-
tro das Relações Exteriores de Itamar Franco e durante os 
oito anos do governo Lula. Foi também ministro da Defesa no 
primeiro mandato da presidenta Dilma. É autor, entre outras 
obras, de Conversas com jovens diplomatas, Breves narrati-
vas diplomáticas eTeerã, Ramalá e Doha, lançadas pela Ben-
virá. Esta última foi publicada nos Estados Unidos sob o título 
Acting globally: memoirs of brazilian assertive foreign policy, 
tendo merecido apreciações positivas de Noam Chomsky e 
Kofi Annan.

A Benvirá  é a editora de interesse geral da Saraiva Edu-
cação, criada como um selo de literatura em 2010. O catálogo 
inclui romances premiados, livros de influenciadores digitais, 
séries infantojuvenis, biografias musicais, best-sellers de de-
senvolvimento pessoal e obras de finanças pessoais, negócios 
e história. A partir de 2020, a editora passou a focar nos seg-
mentos de negócios, desenvolvimento profissional, finanças 
pessoais e não ficção (sobretudo de ciências sociais). A missão 
da editora é ser uma referência na curadoria e publicação de 
conteúdos de qualidade para pessoas de áreas e idades diver-
sas que buscam se aprimorar pessoal e profissionalmente em 
um mundo que está em constante transformação.
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Sete dedos de prosa

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

Indoutro dia, instigado pela 
simbologia numerológica de-
rivada do fato de serem 7 as 
maravilhas do mundo antigo, 
um punhado de leitores en-
caminhou a este desajeitado 
escriba informações sobre o 
significado cabalístico do nú-
mero 7. Deu cada coisa! 

Lembrou-se que 7 são as co-
res do arco-íris. Os tons da 
escala musical. As séries de 
pesos atômicos na tabela pe-
riódica dos elementos quími-
cos. Os dias da semana. Sete 
as vértebras do esqueleto hu-
mano. Não foi esquecido que 
somam 7 os pecados capitais 
e as virtudes teologais. E que 
o mundo foi estruturado em 
simbólicos 7 dias, sendo que 
o sétimo dia ficou reservado 
ao divino repouso. 

As menções de teor místico 
mostraram-se copiosas. Al-
gumas delas: 7 os planetas da 
astrologia. Em registros bíbli-
cos, o 7 é objeto de profusa 
citação. Exemplos: os 7 espí-
ritos aos pés do Senhor; as 7 
frases proferidas por Jesus 
na cruz – três anotadas por 
João, 3 por Lucas e 1 por Ma-
teus; a festa dos pães asmos 
(sem fermento), que se se-
guia, em priscas eras, à festa 
da Páscoa, onde se costumava 
recomendar aos fiéis que co-
messem do produto durante 
7 dias; a festa do Pentecostes: 
“Vós, pois, desde o dia depois 
do sábado, no qual ofereces-
tes o molho das primícias, 

contareis 7 semanas comple-
tas ...” (Lev. 23:15). No Novo 
Testamento outras intrigan-
tes revelações. A saber: no 
Apocalipse, o 7 domina mui-
tos textos. Sete igrejas, 7 espí-
ritos, 7 castiçais de ouro, 7 es-
trelas, 7 lâmpadas de fogo, 7 
trombetas, 7 coroas, 7 pragas, 
sete reis. Por aí. No alfabeto 
hebraico, nas interpretações 
cabalísticas, o 7 corresponde 
à letra “zain”, que significa 
“O Imaculado”. O castiçal de 
7 braços ou candelabro (me-
norá em hebraico) é um dos 
mais respeitados símbolos do 
judaísmo. Apocalipse (5:6) 
ainda: “Tinha ele 7 chifres e 
7 olhos, 7 os espíritos envia-
dos por Deus”. Mais registros: 
“Então ele vai e toma consigo 
outros sete piores do que ele 
(...)” (Lev 11:26); “Não te fies 
nele, pois há 7 abominações 
na alma dele” (Salomão-Prov. 
26:25). Ou: “Castigar-vos-ei 7 
vezes pelos vossos pecados” 
(Levítico 26:24). Noutro tre-
cho do Evangelho, o faraó tem 
aquele sonho das 7 vacas gor-
das e 7 vacas magras. José de-
cifra os sonhos premonitórios 
do faraó: 7 anos de bonança e 
de 7 anos de carências. 

Salientando que no jogo nu-
merológico o 7 indica clari-
vidência e que para Pitágoras 
este é o número da perfeição, 
foi-me lembrado também que 
7 são os Arcanjos, 7 os dons 
do Espírito Santo, e 7 os cha-
cras e sete as glândulas en-
dócrinas. Em nossa História 

temos o 7 de setembro, nossa 
data magna. Já o 7 de abril, 
que dá nome a uma penca 
de logradouros brasileiros, 
corresponde à data em que 
se deu a abdicação do trono 
por Pedro I. Merece também 
anotação que o 7 de ouros e 
o 7 de paus, como sabido dos 
apreciadores de jogos de car-
tas, têm peso maior nas arti-
manhas do popular truco. O 
número, por outro lado está 
inapelavelmente associa-
do, na crônica futebolística, 
àquele fatídico instante vivi-
do no Mineirão em 2014. 

O algarismo traz mais evoca-
ções. Da criança peralta diz-se 
que anda pintando o 7. Na his-
torinha que encantou gerações, 
Branca de Neve é acompanhada 
por 7 anões. O instinto de so-
brevivência do gato leva à ideia 
de que o animal possui 7 vidas. 
Pessoas avarentas trancam 
pertences a sete chaves. Os que 
partem primeiro são sepulta-
dos debaixo de sete palmos de 
terra. E qual mesmo a denomi-
nação do ato com o qual reve-
renciamos, na primeira semana 
da partida, os entes queridos 
que nos deixam? 

Fechando o papo: você aí 
pode até franzir a testa em 
sinal de dúvida. Mas, em leal 
verdade, preciso dizer-lhe 
que: o número de pessoas 
que contribuíram para a fei-
tura destas maldatilografadas 
foi precisamente 7. Conta de 
mentiroso?

“O 7 é número sagrado em todas as filosofias e religiões”.
Júlio Sayão - escritor
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Exposição Coleção Brasileira 
no CCBB BH

RAQUEL CAPUCIO

A exposição Coleção Brasi-
leira – de Alberto e Priscila 
Freire traz aos visitantes do 
Centro Cultural Banco do Bra-
sil Belo Horizonte (CCBB BH), 
até o dia 29 de agosto, 108 
obras de arte do casal. Além 
de preservar as peças, um dos 
objetivos de Priscila sempre 
foi tornar esta coleção acessí-
vel ao público em geral.  

A coleção foi construída ao lon-
go dos anos e, além do valor ar-
tístico, as obras também trazem 
histórias peculiares e particula-
res. “Fizemos um recorte espe-
cial no acervo que permite uma 
verdadeira viagem pela cultura 
e pela arte de Minas Gerais e 
do Brasil, com obras cheias de 
memórias afetivas, muitas de-
las de artistas com quem tive 
o privilégio de conviver”, conta 
Priscila, que também assina a 
curadoria da mostra.

A exposição está dividida em 
três núcleos: Arte Brasileira, 
Arte Mineira e Arte Popular, di-
vididos em três salas no Andar 
Térreo do CCBB BH. Na ala da 
arte brasileira, estão grandes 
nomes da pintura nacional, 
como Guignard, de quem Pris-
cila foi aluna e amiga, Tarsila 
do Amaral, Cândido Portinari, 
Genesco Murta e José Pancetti, 
entre outros. No ambiente da 
arte mineira, Yara Tupinambá, 
Mario Zavagli, Lorenzato e Irma 
Renault, esculturas de Farnese 
de Andrade, Solange Pessoa e 
composições da própria Prisci-
la Freire. Na sala de arte popu-

lar, peças de Maurino de Araújo, 
G.T.O., Nino e Maria Lira, além 
de obras do Vale do Jequitinho-
nha, assinadas por figuras de 
destaque daquela região, como 
Ulisses Pereira Chaves, Noemi-
sa Batista Santos e Isabel Men-
des. A mostra conta ainda com 
outros artistas, filtrados num 
círculo de probabilidades e de 
diferentes épocas ao longo da 
vida da colecionadora. “Essa 
exposição é uma síntese do 
que sou, de como penso e por 
onde andei na escolha do que 
me emocionou. Ícones de que 
me cerco para lembrar minha 
história e o que ela me conta 
exposta aos olhos dos outros”, 
resume Priscila, com seus 88 
anos de idade.

A vida de Priscila Freire sem-
pre foi dedicada à cultura. Atriz, 
diretora de teatro, escritora, 
defensora do patrimônio, co-
lecionadora e gestora cultural, 
graduou-se em Biblioteconomia 
e ocupou importantes cargos 
em todos os níveis governamen-

tais. Foi diretora do Museu de 
Arte da Pampulha por 15 anos, 
Coordenadora do Sistema Na-
cional de Museus e Superinten-
dente de Museus de Minas Ge-
rais, quando criou o Museu Casa 
Guimarães Rosa (Cordisburgo) 
e o Museu Casa Guignard (Ouro 
Preto). Entre suas pesquisas e 
curadorias, destacam-se: “Guig-
nard e o Oriente: China, Japão e 
Minas” no Museu de Arte do Rio 
(2011 - com Paulo Herkenroff), 
“Arte no vale Jequitinhonha” no 
CAP - Centro de Arte Popular 
(MG - 2013) e “Guignard e a Pai-
sagem Mineira”, no Centro Cul-
tural Minas Tênis Clube (2017). 
Priscila construiu importante 
acervo de arte brasileira, de va-
lor inestimável, doado para a 
Escola Guignard – UEMG. Reu-
niu também relevante acervo 
que retrata parte da história da 
Educação, doado ao Museu da 
Educação Minas Gerais.

A exposição Coleção Brasilei-
ra – de Alberto e Priscila Frei-
re tem entrada gratuita.

Advogada, 
especialista em 
Cultura.
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Embrapa lança publicação inédita sobre 
processamento de alimentos orgânicos

Na maior feira de alimentos orgâ-
nicos da América Latina, a Bio Brazil 
Fair/Bio Fach América Latina 2022, 
que ocorrerá no período de 8 a 11 de 
junho em São Paulo (SP), a Embrapa 
realiza o lançamento da publicação 
“Alimentos Orgânicos e Agroecoló-
gicos Processados: Fundamentos e 
Requisitos Legais no Brasil”. O docu-
mento estará disponível em versão 
digital para acesso via QR Code duran-
te as palestras com pesquisadores da 
Embrapa (veja programação abaixo). 
Também é possível acessar gratuita-
mente a publicação, clicando aqui. 

A publicação inédita, em lingua-
gem técnica, visa esclarecer àqueles 
que pretendem investir nesse mercado 
as principais dúvidas com relação às 
normas brasileiras voltadas para o pro-
cessamento de alimentos orgânicos. O 
documento analisa resumidamente os 
regramentos que conformam o marco 
legal internacional e nacional, com des-
taque para a Lei da Agricultura Orgâ-
nica de 2003 e a Instrução Normativa 
Conjunta (MAPA e MS) nº 18 de 2009, 
que aprova o Regulamento Técnico 
Para o Processamento, Armazenamen-
to e Transporte de Produtos Orgânicos. 
“Esperamos que as informações descri-
tas nesta publicação possam orientar 
os interessados quanto aos desafios e 
oportunidades que estão envolvidos 
no mercado de alimentos orgânicos 
processados. Existem muitas dúvidas 
sobre o que é necessário para formali-
zar as agroindústrias de produtos or-
gânicos. Primeiro, deve-se atender aos 
requisitos legais para o processamento 
de alimentos, como a obtenção do alva-
rá sanitário, depois existem as regras 
específicas para o segmento orgânico, 
como o uso de aditivos alimentares 
permitidos”, afirma Rodrigo Paranhos, 
pesquisador da Embrapa Agroindús-
tria de Alimentos e o principal autor da 
publicação.

Segundo dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mentos (MAPA), em 2022, há cerca 
de 25 mil produtores orgânicos no 
Brasil, mas o potencial é muito maior. 
Dados da IFOAM (Federação Interna-
cional do Movimento da Agricultura 
Orgânica) apontam que o Brasil é o 
principal mercado de alimentos orgâ-
nicos da América Latina, mas existem 
somente 1,3 milhão de hectare com 
agricultura orgânica no país. Uma 

área menor do que a existente no 
Uruguai e Argentina. No caso dos pa-
íses da União Europeia, a proporção 
de terras agricultáveis com cultivos 
orgânicos já alcançou mais de 9%. 
A União Europeia pretende atingir o 
percentual de 25% até 2030.“O ca-
minho é longo, mas muito promissor 
para os agricultores e empreendedo-
res agroindustriais brasileiros liga-
dos aos produtos orgânicos e agroe-
cológicos”, destaca Rodrigo.
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Arena do Cruzeiro: Apresentada 
proposta de parceria público-privada 
para construção em Betim

Em entrevista coletiva concedida 
à imprensa no dia 15 de junho último, 
em seu gabinete, o prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli, apresentou propos-
ta de parceria público-privada para 
construção da arena do Cruzeiro na 
cidade. O projeto será detalhado em 
reunião com o presidente do clube, 
Ronaldo Nazário, em breve. O prefeito 
adiantou, no entanto, que caso o clu-
be mineiro não aceite a proposta, o 
estádio será construído ainda assim, 
com a participação de outros agentes.

O projeto da Prefeitura de Betim 
prevê obra localizada em terreno do-
ado pelo município de cerca de 100 
mil metros quadrados, de fácil aces-
so - atrás do Partage Shopping -, com 
saída para as BRs 381, 262 e a Via Ex-
pressa. A proposta busca construir a 
segunda arena 100% coberta no Bra-
sil, com público estimado de 45 mil 
pessoas e estacionamento. O projeto 
tem como modelo básico o conceito 
de arquitetura da Arena da Baixada, 
do Atlético Paranaense, e modelo de 
negócios semelhante ao do Allianz 
Parque, estádio que é a “casa” do 
Palmeiras, em São Paulo. Para isso, a 
proposta já conta com um investidor 
europeu interessado na construção.

Durante a entrevista, o prefeito 
explicou que o projeto está sendo fi-
nalizado. “Em breve poderemos de-
talhar melhor a proposta. Mas, para 
se ter ideia, seguiremos o conceito 
da Arena da Baixada, porém maior 
e totalmente coberta. Um espaço 
moderno e multiuso, local também 
para grandes shows, com grandes 
públicos”.

Vittorio Medioli contou ainda 
que esteve com investidores em 

Betim e que a ideia, que surgiu em 
2018, foi amadurecendo. “Vários 
grupos estiveram em Betim. Ama-
durecemos a ideia com diálogos e 
hoje, em especial, temos um inves-
tidor Internacional que vê a viabili-
dade do projeto. A prefeitura já tem 
o terreno. A proposta foi oferecida, 
então, ao Cruzeiro. Se o clube aderir, 
não precisará fazer nenhum inves-
timento. Além disso, poderá explo-
rar direitos comerciais semelhantes 
aos que o Palmeiras detém hoje em 
sua arena. Poderá comercializar, por 
exemplo, cadeira, camarote, espaço 
para propaganda e espaço para a 
venda de produtos licenciados. Isso, 
conforme nossos cálculos, possibili-
taria uma renda de 150 milhões ou 
mais, dependendo do uso que se fi-
zer. Além disso, a ideia inicial é que 
80% do valor dos ingressos fique 
para o clube, enquanto 20% fique 

para o grupo investidor”. 

“O Cruzeiro está avaliando. Have-
rá reuniões nos próximos dias. Já fize-
mos contato e há interesse. Se aderir, 
muito bom. Se não, a obra será feita 
de qualquer forma, pois há a necessi-
dade de um grande empreendimento 
para eventos em Betim”, acrescentou 
o prefeito. 

Ainda de acordo com Medioli, o 
investidor prevê um custo de R$ 450 
milhões para o empreendimento. “É 
um projeto relativamente simples, 
mas ainda há tempo de fazer ajus-
tes com o Cruzeiro e com outros 
parceiros. Daremos garantia real ao 
investidor de não ter percalços no 
processo e de ter custo reduzido, 
diferentemente do que ocorreu em 
outras situações em Minas Gerais”, 
finalizou o prefeito.

Edson Dutra/PMB
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Ranking dos 20 clubes que 
mais faturam no Brasil
Estudo revela o ranking de faturamento e salários dos principais clubes do Brasil

O Flamengo é o único clube do fu-
tebol brasileiro com faturamento na 
cifra de bilhão, e é o atual campeão 
do ranking de faturamento, com R$ 
1,082 bilhão de receita.

Com um aumento de quase 50% 
no faturamento, o Palmeiras surpre-
endeu ao passar de terceiro lugar, 
para a atual segunda posição, com R$ 
910 milhões de faturamento.  Já em 
terceira posição, está o Atlético Mi-
neiro, com R$ 757 milhões.

É o que revela um estudo divul-
gado pela plataforma CupomValido.
com.br com dados da Statista e dos 
balanços oficiais dos clubes referen-
tes ao último ano.

Concluindo as top 5 posições do 
ranking, o Corinthians (R$ 502 mi-
lhões) está na quarta posição, e o Grê-
mio (R$ 498 milhões) em quinto lugar.

PRINCIPAIS FONTES DE  
RECEITAS DOS CLUBES

Segundo o estudo, os direitos de 
transmissão, é a principal fonte de 
receita dos clubes brasileiros, que re-
presenta aproximadamente 34% do 
total das receitas.

As vendas de jogadores, é a segun-
da fonte mais importante, com 31%.

Em seguida ficam os programas só-
cios-torcedores (12%), licenciamento e 
franquias (11%) e bilheterias (2%).

OS CLUBES QUE PAGAM OS 
MAIORES SALÁRIOS

O Flamengo é o clube que paga os 
maiores salários do futebol brasileiro, 
totalizando R$ 22,7 milhões por mês.

Em segundo lugar está o Palmei-

ras, com R$18 milhões, e o Atlético 
Mineiro está em terceira posição com 
R$ 16,7 milhões mensais.

O Grêmio fica em quarta posição 
com R$ 14,5, próximo do Corinthians 
que teve um gasto de R$ 14,3 milhões 
mensais.

AS MAIORES TORCIDAS DO BRASIL

Com relação ao tamanho da tor-
cida, o Flamengo segue na lideran-
ça, com mais de 42,7 milhões de 
torcedores.

O Corinthians segue em segundo 
com 29,9 milhões, e logo abaixo está o 
São Paulo (17,1 milhões) e Palmeiras 
(12,8 milhões).

Em seguida, há um empate téc-
nico entre o Vasco, Cruzeiro, Grêmio, 
com 8,5 milhões cada.
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Fonte: Balanço Oficiais dos Clubes,
CupomValido.com.br, Statista




