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O Brasil continua se destacando por 
suas nuvens pesadas na economia

Economista, 
ex-presidente do 
IBGE e do BNDES. 
Fundador do 
Instituto Atlântico

PAULO RABELLO DE CASTRO

Nuvens de chumbo se apro-
ximam da sociedade planetá-
ria. Vai chover forte. Tempos 
de tempestade escondem 
as mudanças e as oportu-
nidades que virão acompa-
nhando sofrimentos. Parte 
desses presságios vem da 
economia; outros tantos, da 
ambição humana, que não 
encontra limites quando se 
trata de disputar território, 
proeminência militar e su-
premacia. 

As nuvens da economia já 
seriam pesadas, mesmo na 
ausência das complicações 
da política mundial. No dia 
15 de junho último, o FED 
– banco central americano – 
fez um movimento brusco e 
tardio de elevação de juros. 
Brusco porque uma elevação 
de 0,75 ponto percentual no 
juro básico não se via des-
de a década de 1980. Tardio 
porque os compromissos po-
líticos dos diretores do FED 
os impediram de agir ao pri-
meiro sinal de perigo infla-
cionário. Ao tratar a inflação 
como “transitória” o diretor 
Powell cometeu grave erro 
de avaliação. 

A subida do juro americano, 
apesar de significativa, par-

te de um patamar próximo a 
zero. Ainda tem muito chão 
pela frente até que o juro 
básico venha a refletir algo 
parecido com a inflação na 
casa dos 8%. Tal descom-
passo mantém a viabilidade 
orçamentária da rolagem da 
dívida pública dos EUA. Mas 
o momento de crise fiscal 
se aproxima. Não é exata-
mente algo confortável para 
o chamado Ocidente saber 
que o principal garantidor 
do balanço de forças do lado 
ocidental ameaça capengar 
justamente nas finanças. Dis-
creta, mas atenta como nun-
ca, a China se prepara para 
um lance de supremacia, 
usando a captura da pequena 
Taiwan como discurso moral. 
Uma recessão inflacioná-
ria nos EUA poderia ser um 
convite velado para iniciar a 
confrontação, que deixaria a 
atual guerra na Ucrânia pa-
recer uma festa de São João.

A Europa joga também um 
jogo perigoso ao cutucar a 
Rússia de Putin onde mais 
lhe doem as costelas. A Ucrâ-
nia é um corredor de pene-
tração natural para o cora-
ção da Rússia. O que para 
nós parece não ter maior 
importância, para os estra-

tegistas russos é como uma 
adaga espetada a meros 
500km da capital Moscou. 
O sonho da grande unidade 
europeia pode naufragar por 
excesso de passageiros nessa 
enorme Arca de Noé. Den-
tro dessa arca também es-
tão embarcados os passivos 
bilionários das dívidas dos 
países-membros. Nem todos 
fazem o dever de casa como 
a Alemanha. Os alemães não 
conseguirão financiar os ju-
ros baixos dos endividados 
por muito mais tempo.

Se as nuvens se acumulam 
no horizonte mundial, aqui 
não tem problema: o tempo 
já está fechado há bastan-
te tempo. Governo e Banco 
Central erraram muito na lei-
tura da curva inflacionária. 
Agora, ao elevar nesta sema-
na o juro básico (SELIC) para 
13,25% as autoridades locais 
empurram o País para uma 
nova rodada de sofrimentos 
financeiros com inevitáveis e 
dramáticas repercussões no 
campo político. 

O Brasil continua se desta-
cando por suas nuvens pesa-
das e chuvas fortes.
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Moody’s eleva nota de rating do BDMG
As perspectivas são muito positivas e a instituição financeira, que está completando 
60 anos deve chegar, ao final de 2022, com captações de R$ 1 bilhão

“A nossa perspectiva é muito posi-
tiva e o viés é de aumento”, comemora 
o presidente do Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG), Mar-
celo Bomfim, diante da elevação de 
nota do rating da instituição, que foi 
reafirmada recentemente pela agên-
cia internacional de avaliação de risco 
de crédito, a Moody’s.

A classificação de risco foi fixada 
na nota BBB+, que possui qualidade 
média, com uma perspectiva favorá-
vel dentro da escala em divisa local. 
Marcelo Bomfim destacou que para 
a elevação da nota, antes classificada 
em BBB, várias metodologias dentro 
da instituição foram desenvolvidas e 
outras ampliadas. 

“Então, temos recursos em caixa, e 
outros fatores que posso destacar é o 
índice Basileia apontando um enquadra-
mento bom, a qualidade de nossos ativos, 
a redução dos custos de captação, assim 
também a nossa garantia de uma liquidez 
maior e mais forte”, acrescenta Bomfim.

Segundo os dados divulgados pela 
Moody’s, a liquidez do BDMG registra-
va historicamente baixos níveis. Desta 
forma, o nível de liquidez obteve uma 
alta recorrente de 24,9% em março 
deste ano. Em sua funcionalidade no 
mercado, quanto mais alta a liquidez 
de um ativo, maior a probabilidade de 
conversão rápida em recursos.

No acumulado de 2022, até 22 de 
junho, o banco já captou no mercado 
recursos da ordem de R$ 428 milhões 
e planeja chegar ao final do ano com 
captações acumuladas em R$ 1 bilhão. 
Em relação à inadimplência, a Moody’s 
apresenta um índice acima de 90 dias, 
de clientes do BDMG, fechando o 1º 
trimestre de 2022 em 1,3%, o que re-
presenta um índice baixo.

“Desde 2011 não temos a atribui-
ção de uma nota. No entanto, durante 
este período de 11 anos intensifica-
mos a diversificação das nossas estru-
turas de captação de recursos”, conta.

INJEÇÃO DE RECURSOS

No acumulado deste ano até a úl-
tima quarta, 22 de junho, o BDMG já 
liberou R$ 836 milhões para empre-
sas de todos os portes e municípios 
mineiros, alta de 15% em compara-
ção com o mesmo intervalo do ano 
passado. “Estamos cumprindo com 
o nosso papel de promover o desen-
volvimento para gerar emprego e 
renda na economia com desembolso 
sustentável”, diz.

Apesar de todo o contexto desa-
fiador sobre a realidade e duração da 
pandemia de Covid-19 para os micro 
e pequenos negócios, a instituição 
garantiu boa qualidade nos últimos 
períodos. Apostou em investimentos, 
dentre eles a oferta de crédito de R$ 
240 milhões no 1º trimestre deste 

ano, o que representa um crescimen-
to de 156% no desembolso bancário. 
O investimento foi enviado para 426 
cidades de Minas que decretaram es-
tado de calamidade.

“Nós financiamos investimentos 
por todo o Estado. Assim como tam-
bém realizamos os investimentos na 
carteira do Pronampe como consequ-
ência de uma melhor oferta de crédito 
e taxas mais baratas em detrimento 
ao capital de giro para médias e gran-
des empresas”, disse o presidente. O 
Pronampe é o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, que foi lançado em 
2020 pelo Ministério da Economia.

CAPTAÇÃO DE CRÉDITO

Ainda neste ano, o banco anun-
cia o aumento de 81% em captação 
de crédito de LCA (Letra de Crédito 
do Agronegócio) e CDB (Certificado 
de Depósito Bancário). O dado é em 
comparação ao mesmo período do 
ano passado. Já as letras financeiras 
voltam no segundo semestre às ope-
rações do BDMG, desde que foram 
suspensas em 2018. 

Em 2021, o BDMG registrou uma 
soma de R$ 449 milhões em capta-
ções realizadas pelo próprio banco. 
Já em relação à obtenção dos crédi-
tos CDB e LCA mencionados, a insti-
tuição destinou R$ 301 milhões em 
recursos.

“O banco não tem uma fonte de 
captação apenas, mas tem outras 
fontes, entre elas as multilaterais e as 
nacionais. O crescimento total da nos-
sa carteira de crédito entre junho de 
2021 e junho de 2022 foi de 15,5%”, 
apresenta Marcelo.

 – Fonte: Diário do Comércio – 28.06

Bruno-Simoes

Marcelo Bomfim, presidente do BDMG
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Aquém das expectativas, o consumo 
das famílias deve movimentar cerca de 
R$ 5,6 trilhões ao longo deste ano, no 
Brasil — o que representa um aumento 
real de apenas 0,92% em relação a 2021, 
a uma taxa positiva de 0,42% do PIB. A 
estimativa é do estudo IPC Maps 2022, 
especializado há quase 30 anos no cál-
culo de índices de potencial de consumo 
nacional, com base em dados oficiais.

Segundo Marcos Pazzini, sócio da 
IPC Marketing Editora e responsável 
pela pesquisa, esse resultado é reflexo da 
lenta recuperação pós-crise pandêmica 
agravada pelo atual cenário de confronto 
entre Rússia e Ucrânia, na Europa.

Diante disso, o levantamento mostra 
como o perfil empresarial brasileiro foi 
afetado, com o fechamento de mais de 
1,1 milhão de empresas de 2021 para cá.

Outro destaque é a Região Nordes-
te, que recupera a vice-liderança no 
ranking de consumo entre as regiões 
brasileiras. Para Pazzini, “a volta de tu-
ristas, tanto brasileiros quanto estran-
geiros à localidade, bem como a injeção 
pelo governo do auxílio emergencial em 
paralelo com outros programas sociais”, 
podem explicar tal vantagem em relação 
à economia do Sul que, após inúmeros 
problemas relacionados à seca, cai para 
a terceira posição. 

Nesse contexto, as 27 capitais, em-
bora com perdas em relação a 2021, 
aparecem respondendo por 29,07% do 
total de gastos no País; enquanto o inte-
rior mantém sua participação no consu-
mo em 54,9% até o final deste ano.

Essa edição aponta, ainda, para uma 
nova tendência no comportamento do 
consumidor, que passa a gastar mais com 

veículo próprio em detrimento até das 
despesas com alimentação e bebidas no 
domicílio. “Como na pandemia muitas 
indústrias pararam de produzir, princi-
palmente autopeças eletrônicas, as em-
presas tiveram de prolongar os prazos de 
entrega e reajustar seus valores. Enquan-
to isso, crescia a demanda por transpor-
tes via aplicativos e deliveries, tanto pelo 
consumidor — que passou a usar mais 
esses serviços —, quanto pelos trabalha-
dores — que viram nesse segmento uma 
oportunidade de compensar a perda do 
emprego ou de parte do seu salário, ou 
ainda, de ter uma renda extra”, avalia o 
diretor do IPC Maps.

PERFIL BÁSICO

O Brasil possui cerca de 215 milhões 
de cidadãos. Destes, 182,2 milhões mo-
ram na área urbana e são responsáveis 
pelo consumo per capita de R$ 28.708, 
contra R$ 12.614 gastos individualmen-
te pela população rural. 

BASE CONSUMIDORA

Tradicionalmente, a classe B2 lidera 

o panorama econômico, representando 
cerca de R$ 1,2 trilhão dos gastos. Junto 
à B1, pertencem a 20,8% dos domicílios, 
assumindo 38,8% (mais de R$ 2 tri-
lhões) de tudo que será desembolsado 
pelas famílias brasileiras. Presentes em 
quase metade das residências (47,9%), 
C1 e C2 totalizam R$ 1,9 trilhão (36,4%) 
dos recursos gastos. Já o grupo D/E, 
que ocupa 28,8% das moradias, conso-
me cerca de R$ 557,8 bilhões (10,7%). 
Embora em menor quantidade (apenas 
2,5% das famílias), a classe A vem, cada 
vez mais, se distanciando socialmente 
dos menos favorecidos e ampliando sua 
movimentação para aproximadamente 
R$ 740 bilhões (14,1%).

Já na área rural, o montante de 
potencial de consumo esperado é de 
R$ 411,7 bilhões (7,3% do total) para 
este ano.

CENÁRIO REGIONAL

Com uma pequena contenção, o 
Sudeste continua liderando o ranking 
das regiões, respondendo por 49% 
do consumo nacional. Como já men-

Consumo nacional será menor 
que o esperado para 2022
Pesquisa IPC Maps prevê crescimento inferior a 1%. Minas 
Gerais é o 2º maior mercado consumidor brasileiro Posição no ranking 2022 2

Posição no ranking 2021 2

Total do consumo em 2022 (R$ bi) 566,7

Total do consumo em 2021 (R$ bi) 514,1

Variação nominal 22/21 (%) 10,2%

Quantidade de empresas em 2022 2.224.273

Quantidade de empresas em 2021 2.349.382

Variação % 22/21 -5,3%

Análise IPC Maps de Minas Gerais
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cionado, o Nordeste volta a ocupar o 
segundo lugar no ranking das regiões, 
ampliando sua representatividade 
para 18,2%. Já, a Região Sul que, havia 
crescido na pandemia, regrediu para 
17,9%. Assim como no ano passado, 
o quarto lugar segue ocupado pelo 
Centro-Oeste, reduzindo sua fatia para 
8,5%, e por último, vem a Região Nor-
te, que amplia sua atuação para 6%.

MERCADOS POTENCIAIS

O desempenho dos 50 maiores mu-
nicípios brasileiros equivale a R$ 2,2 
trilhões, ou 39,5% de tudo o que é con-
sumido no território nacional. De 2021 
para 2022, os 12 principais mercados 
se mantiveram em suas posições, sen-
do, em ordem decrescente: São Paulo/
SP, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Belo 
Horizonte/MG, Salvador/BA, Curitiba/
PR, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Goi-
ânia/GO, Manaus/AM, Campinas/SP e 
Recife/PE. Outras capitais, como Belém/
PA (13º), Campo Grande/MS (16º) e São 
Luís/MA (20º) também se sobressaem 
nessa seleção, bem como as seguintes 
cidades metropolitanas ou interioranas: 
Guarulhos (14º), São Bernardo do Cam-
po (15º), Ribeirão Preto (18º) e Santo 
André (19º), no Estado de São Paulo; 
e São Gonçalo (17º) e Duque de Caxias 
(28º), no Rio de Janeiro.

PERFIL EMPRESARIAL

Em termos de quantidade de em-
presas, de 2021 para 2022, houve 
uma retenção de 5,4%, totalizando 
21.127.759 unidades instaladas hoje 
no Brasil. Na análise por natureza ju-
rídica, conforme o estudo, os segmen-
tos de sociedades limitadas (Ltdas.) e 
anônimas (S/As) foram os que, per-
centualmente, mais fecharam as por-
tas (11,2%), seguidos por Microem-
preendedores Individuais (MEIs), com 
7,2%. “Os altos impostos associados à 
proliferação de MEIs e ao baixo teto de 
faturamento contribuíram para o en-
cerramento dessas atividades”, afirma 
Marcos Pazzini.

Já, do ponto de vista quantitativo, fo-
ram fechadas 1.199.469 empresas. Des-

tas, 1.026.570 eram MEIs, o que eviden-
cia a ocorrência do declínio empresarial 
especialmente na faixa de faturamento 
mais baixo.

Dentre as companhias atualmente 
ativas, quase metade (11,6 milhões) 
tem atividades relacionadas a Servi-
ços; seguida pelos segmentos de Co-
mércio, com 5,4 milhões; e Indústrias, 
3,4 milhões. Já Agribusiness, o único 
setor em crescimento, conta com mais 

de 764 mil estabelecimentos.

GEOGRAFIA DA ECONOMIA

Em relação à distribuição de em-
presas nacionais, a Região Sudeste se-
gue despontando, concentrando 49,3% 
das unidades; seguida pelo Sul, com 
18,1%; Nordeste com 17,4% dos esta-
belecimentos; Centro-Oeste com 8,9%; 
e o Norte com apenas 6% das unidades 
existentes no País.
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Partindo para a análise quantita-
tiva das empresas para cada mil ha-
bitantes, a pesquisa IPC Maps aponta 
novamente para uma retenção geral. 
As Regiões Sul e Sudeste seguem li-
derando com folga, respectivamente, 
127,8 e 121,7 empresas por mil habi-
tantes; o Centro-Oeste aparece com 
103,9 e, ainda bem abaixo da média, 
estão as regiões Nordeste, com 60,3, e 
Norte, que tem apenas 51,5 empresas/
mil habitantes.

HÁBITOS DE CONSUMO

O trabalho detalha, ainda, as prefe-
rências dos consumidores na hora de 
gastar sua renda. Dessa forma, nota-se 
o aumento de gastos com carro próprio 
(11,5%), ultrapassando inclusive, os 
desembolsos com alimentação no do-
micílio e bebidas (10,5%).

Mesmo assim, os itens básicos se-
guem como prioridade, com grande 

vantagem sobre os demais, conforme a 
seguir: 25,6% dos desembolsos desti-
nam-se à habitação (incluindo aluguéis, 
impostos, luz, água e gás); 18,2% outras 
despesas (serviços em geral, reformas, 
seguros etc.); 6,6% são medicamentos 
e saúde; 4,6% alimentação fora de casa; 
3,8% materiais de construção; 3,4% 
educação e vestuário e calçados; 3,3% 
recreação, cultura e viagens e higiene 
pessoal; 1,5% transportes urbanos, mó-
veis e artigos do lar e eletroeletrônicos; 
0,5% para artigos de limpeza; 0,4% 
fumo; e finalmente, 0,2% referem-se a 
joias, bijuterias e armarinhos.   

FAIXAS ETÁRIAS

A população de idosos conti-
nua crescendo, chegando à margem 
de 32,4 milhões em 2022. Na faixa 
etária economicamente ativa, de 18 
a 59 anos, esse índice passa de 129 
milhões, o que representa 60,1% do 
total de brasileiros, sendo mulheres 
em sua maioria. Já, os jovens e ado-
lescentes, entre 10 e 17 anos, vêm 
perdendo presença e somam 23,9 
milhões, sendo superados por crian-
ças de até 9 anos, que seguem na mé-
dia de 29,4 milhões.

Publicado anualmente pela IPC 
Marketing Editora, empresa que utili-
za metodologias exclusivas para cálcu-
los de potencial de consumo nacional, 
o IPC Maps destaca-se como o único 
estudo que apresenta em números ab-
solutos o detalhamento do potencial 
de consumo por categorias de produ-
tos para cada um dos 5.570 municípios 
do País, com base em dados oficiais, 
através de versões em softwares de 
geoprocessamento. Este trabalho traz 
múltiplos indicativos dos 22 itens da 
economia, por classes sociais, focados 
em cada cidade, sua população, áreas 
urbana e rural, setores de produção e 
serviços etc., possibilitando inúmeros 
comparativos entre os municípios, 
seu entorno, Estado, regiões e áreas 
metropolitanas, inclusive em relação a 
períodos anteriores. Além disso, o IPC 
Maps apresenta um detalhamento de 
setores específicos a partir de diferen-
tes categorias.
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Grupo Fleury e Grupo Pardini 
anunciam combinação de negócios 
para formar uma das maiores 
empresas de saúde do País

Combinação de negócios das 
duas empresas tem como 
principal característica a 
forte complementaridade 
de negócios, serviços e 
geografias; somadas, as 
duas empresas geram 
Receita Bruta anual de 
R$ 6,4 bilhões, com o 
processamento de 248 
milhões de exames por ano, 
presença nacional com 
atendimento a clientes e 
operações de apoio a outros 
laboratórios (Lab-to-Lab)

Grupo Fleury e Grupo Pardini aca-
bam de anunciar a combinação de ne-
gócios das duas companhias, criando 
uma das maiores empresas de saúde 
do País em uma operação que se des-
taca pela complementaridade de ne-
gócios, serviços e atuação geográfica. 
Juntas, somam 487 unidades de aten-
dimento em 13 dos principais polos 
econômicos do País e 6,6 mil clientes 
lab-to-lab distribuídos por grande 
parte do território nacional. A Recei-
ta Bruta combinada das duas com-
panhias, considerando o exercício de 
2021, atinge R$ 6,4 bilhões. Adicio-
nalmente, há relevantes ganhos nas 
frentes de otimização da eficiência 
produtiva e logística, negociação com 
fornecedores, bem como na amplia-
ção da oferta do portfólio de produtos 
nos mercados em que atuam.

Consideradas empresas de re-
ferência em medicina diagnóstica, 
Grupo Fleury e Grupo Pardini Pardini 
processam 248 milhões de exames 
anualmente por meio de 39 marcas, 
presentes nos mercados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goi-
ás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Pará, Maranhão, além do Dis-
trito Federal.  A presença nesses po-
los econômicos vem acompanhada de 
credenciamento com operadoras de 
saúde nos segmentos premium, inter-
mediário e básico, trazendo grande 
diversificação de oferta e mercados 
atendidos. O grupo de profissionais 
totalizará 20,8 mil colaboradores e 
aproximadamente 4,3 mil médicos.

A transação prevê para cada ação 

do Pardini o recebimento de 1,2135 
ação ordinária de emissão de Fleury e 
de uma parcela de R$ 2,15 em dinhei-
ro, totalizando o valor do negócio em 
R$ 2,5 bilhões.

Na avaliação de Jeane Tsutsui, pre-
sidente do Grupo Fleury, essa união 
coloca as duas empresas em um outro 
patamar de relevância no mercado 
brasileiro, impulsionada pela tácita 
soma de competências e de posicio-
namento de negócios construídos ao 
longo de suas respectivas trajetórias. 
“É extremamente notável a potência 
da complementaridade que essa união 
gera. Cada uma das empresas se esta-
beleceu de forma destacada nos seus 
mercados de atuação e agora consoli-
dam essas forças em uma única com-
panhia para assumir uma posição de 
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grande relevância no setor de saúde 
do nosso País”, afirma. “Essa combi-
nação carrega atributos de diferencia-
ção muito singulares, com potencial 
de aumentar ainda mais a velocidade 
do nosso crescimento em razão dos 
ganhos que observamos em todas as 
dimensões que um negócio como esse 
proporciona”, complementa.

Para o Presidente do Grupo Par-
dini, Roberto Santoro, a união das 
empresas também potencializa o 
compartilhamento de tecnologia 
diagnóstica entre as duas compa-
nhias, com visões e entregas que se 
somam. "São negócios que têm a me-
dicina diagnóstica como core, mas 
com competências complementares. 
Teremos sinergia em questões rele-
vantes como atendimento, práticas 
inovadoras de automação laborato-
rial, logística, inteligência artificial e 
experiência digital. Juntos, seremos 
ainda mais consistentes e relevantes 
para nossos clientes e o mercado”, 
afirma.

As Companhias estimam que a 
combinação dos negócios de Fleury e 
de Pardini gere um incremento anual 
de EBITDA da companhia combinada 
entre R$160 milhões e R$190 milhões.

 
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Com a transação, os acionistas de 
Hermes Pardini tornam-se acionistas 
de Fleury S.A. A composição acionária 
de Fleury S.A., após a combinação de 
negócios, caso aprovada, passará a 
ser a seguinte:

 
AUMENTO DE CAPITAL

No acordo assinado entre as duas 
empresas, até a data de consumação 
da operação, poderá ser aprovado 
um aumento de capital de Fleury, em 

condições a serem oportunamente 
detalhadas para manutenção da sua 
estratégia de crescimento, sem ajus-
te no Valor de Referência da Parcela 
em Dinheiro por Ação e na Relação de 
Substituição de Referência por Ação, 
desde que observados os seguintes 
termos e condições previstos no Pro-
tocolo e Justificação, sendo o máximo 
de 70.567.969 novas ações a serem 
emitidas pelo Fleury.

O aumento de capital deverá ser 
realizado por meio de oferta públi-
ca de distribuição de novas ações, 
em que o preço será estabelecido 
por procedimento de bookbuilding, 
sem limitação de preço mínimo; ou 
aumento de capital mediante subs-
crição privada, onde o preço de subs-
crição será determinado com base no 
preço médio ponderado por volume 
(VWAP) aferido em um período infe-
rior ou igual a 30 dias corridos; con-
siderará que o período para aferição 
do VWAP deverá se iniciar após a 
divulgação da operação; e observará 
um deságio não superior a 5% sobre 
o VWAP apurado.

A conclusão da transação está su-
jeita a certas condições precedentes e 
aprovação do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (CADE).

O GRUPO FLEURY

Com 96 anos, o Grupo Fleury é uma 
das maiores e mais respeitadas organi-
zações de medicina e saúde do Brasil, 
referência para a comunidade médica e 
público geral por sua qualidade técnica, 
médica, de atendimento e gestão.

Nos últimos anos, a companhia 
tem expandido seus serviços, criando 
um ecossistema de saúde que acom-
panha e orienta o paciente ao longo 
de sua jornada de cuidado, da preven-
ção e do diagnóstico ao tratamento.

Com protagonismo da medicina 
diagnóstica, esse ecossistema conta 
com áreas de alto potencial de cres-
cimento em Novos Elos da cadeia de 

saúde, como ortopedia, oftalmologia, 
oncologia, fertilidade, infusões de 
medicamentos e hospital-dia. Com 
isso, o Grupo Fleury quer permitir 
que as pessoas encontrem todas as 
soluções da sua saúde em um mesmo 
lugar, encontrando no conjunto de 
seus serviços a coordenação de cui-
dado que precisam.

Com 13,5 mil funcionários e 3,6 
mil médicos, detém as melhores 
práticas ESG e contribui para a sus-
tentabilidade do sistema de saúde. 
Com sede em São Paulo (SP), o Grupo 
Fleury está presente também no Rio 
Grande do Sul, Paraná, Rio de Janei-
ro, Espírito Santo, Bahia, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte, Maranhão e 
no Distrito Federal, com mais de 300 
Unidades de Atendimento de Medici-
na Diagnóstica e de Novos Elos.

 
O HERMES PARDINI

Com mais de 60 anos de atuação 
integrada à cadeia da saúde do país, 
o Grupo Pardini é um dos maiores 
players de infraestrutura diagnóstica 
do Brasil. Foi fundado em Belo Hori-
zonte (MG), onde é líder de mercado, 
e está presente em todo o território 
nacional. Conta com 177 unidades 
em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janei-
ro, São Paulo e Pará. Foi pioneiro e é 
líder no país na realização de exames 
para laboratórios (lab-to-lab), com 
mais de 6,2 mil parceiros em todos 
os estados. Em 2021, realizou quase 
140 milhões de exames, sendo 80% 
no Núcleo Técnico Operacional, polo 
referência mundial em automação 
de exames.

O Grupo Pardini tem como propó-
sito oferecer acesso ao melhor diag-
nóstico a todos os cantos do Brasil. 
Reconhecido pela constante inovação 
de seus processos em benefício do me-
lhor desfecho clínico do paciente, con-
ta com 17 marcas, que lhe permitem a 
oferta de mais de 8 mil tipos de testes 
em seis linhas de produtos: análises 
clínicas, imagem, vacinas, anatomia 
patológica, toxicologia e genética.
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Queijo Minas Artesanal produzido 
na Canastra é apontado como  
o melhor do mundo 
Assistência técnica prestada pela Emater-MG garante 
qualidade e certificação da iguaria

Produtores de Queijo Minas Ar-
tesanal da região produtora Canastra 
estão comemorando notícia divulga-
da no dia 21 de junho último, pelo site 
americano Taste Atlas. Num ranking 
dos 50 melhores queijos mundiais, a 
iguaria mineira aparece em primeiro 
lugar, deixando para trás os conheci-
dos Grana Padano, Gorgonzola Pic-
cante e Pecorino Sardo, entre outros 
queijos famosos internacionalmente. 
A Emater-MG, empresa vinculada à 
Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e abastecimento (Seapa), 
que presta assistência técnica e ex-
tensão rural a muitos produtores de 
queijos artesanais mineiros, também 
saudou o bom desempenho do pro-
duto apontado pela plataforma.

“O reconhecimento da qualidade 
dos queijos mineiros e em particu-
lar, nesse momento, do Queijo Minas 
Artesanal, produzido na região pro-
dutora Canastra, muito nos orgulha. 
Tudo isso é resultado de um esforço 

conjunto de todo o sistema de Agri-
cultura do Estado. Ninguém faz nada 
sozinho. Temos que destacar o traba-
lho da nossa empresa, Emater-MG, 
mas também da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária (Epamig), do Instituto 
Mineiro de Agropecuária (IMA) e a 
coordenação da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(SEAPA). Todo o grupo tem sua con-
tribuição no desenvolvimento da ca-
deia produtiva do leite e do queijo, 
com qualidade e segurança para os 
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consumidores”.” ressaltou o diretor-
-presidente Otávio Maia.

Representando a Associação dos 
Produtores de Queijo da Canastra 
(Aprocam), o gerente executivo, Higor 
Douglas de Freitas, confirmou a infor-
mação e exaltou o fato. “Essa notícia 
procede. O Testa Atlas é como se fosse 
um guia de viagem semelhante ao nos-
so Guia Quatro Rodas. Ele recebe in-
formações dos usuários e vai ranque-
ando”, explicou, acrescentando que se 
trata da avaliação de consumidores 
do queijo mineiro. “A gente fica feliz. 
É uma conquista expressiva, pois re-
conhece cada vez mais a qualidade do 
nosso queijo e o trabalho dos produto-
res para entregar um bom produto aos 
consumidores”, argumentou.

A Aprocam é uma entidade com 
sede no município mineiro de São 
Roque de Minas. Ela tem 70 filiados 
de oito municípios da região produ-
tora de Queijo Minas Artesanal da 
Canastra. Muitos dos seus associa-
dos desenvolvem trabalhos com a 
Emater-MG, segundo o gerente Higor. 
“Alguns dos nossos associados têm 
assistência da empresa e participam 
dos concursos de qualidade do Queijo 
Minas Artesanal municipal e regio-
nal”, esclarece.

Proprietários da Fazenda São 
Bento Vargem Grande e da Queija-
ria J & C, ambas no município de São 
Roque de Minas, Maria Aparecida de 
Freitas e Jadir da Costa, também fes-
tejam a novidade. “Muito importante. 
Não só pra gente, mas pra todos os 
produtores. Isso vai agregar mais va-
lor monetário e confirmar ainda mais, 
a boa qualidade do produto”, conclui 
Maria Aparecida.

Ela e o marido Jadir produzem de 
25 a 28 queijos por dia, em média. Os 
queijos são comercializados em em-
pórios de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Santa Catarina, sendo reservada uma 
pequena parte para o comércio de 
São Roque de Minas, segundo Maria 
Aparecida. No último Concurso Mu-

nicipal de Qualidade do Queijo Minas 
Canastra de São Roque de Minas, pro-
movido pela Emater-MG, o queijo do 
casal ficou no quarto lugar, entre os 
cinco selecionados. 

CONCURSO, MODO 
DE FAZER E REGIÕES

Os concursos de qualidade do 
Queijo Minas Artesanal, promovidos 
pela Emater-MG, sejam nos níveis 
municipal, regional e estadual, têm 
por objetivo estimular a produção, 
agregar valor e incentivar a melhoria 
da qualidade do queijo e a legalização 
das queijarias, junto aos órgãos de 
inspeção sanitária.

O Queijo Minas Artesanal é pro-
duzido a partir de leite de vaca cru, 
ordenhado na mesma propriedade 
onde fica a queijaria. A iguaria, além 
de seu sabor especial, se destaca por 
ser um dos representantes mais tí-
picos da história mineira, com seu 
modo de preparo sendo passado en-
tre gerações. O modo artesanal da 
fabricação foi registrado como patri-

mônio cultural imaterial brasileiro 
pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan).

Além das dez microrregiões pro-
dutoras do Queijo Minas Artesanal 
(Araxá, Campo das Vertentes, Canas-
tra, Cerrado, Diamantina, Entre Ser-
ras da Piedade ao Caraça, Serras da

Ibitipoca, Serra do Salitre, Serro e 
Triângulo Mineiro), o estado mineiro 
tem mais outras cinco regiões carac-
terizadas. Isso significa que passaram 
por estudo que identificou e definiu o 
tipo de queijo.

Essas regiões produzem os se-
guintes queijos artesanais: Cabaci-
nha, Serra Geral, Vale do Suaçuí, Ala-
goa, Mantiqueira de Minas. Hoje já se 
sabe que cada um deles tem

características peculiares, como 
o sabor, por exemplo, que sofre a in-
fluência do clima e da pastagem pre-
dominante. A origem e manejo do 
rebanho e até o perfil do produtor 
também são determinantes no tipo 
de queijo de cada lugar.
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Ícone atemporal, Fiat 500 
completa 65 anos
Projetado por Dante Giacosa, o Fiat 500 foi lançado em 4 de julho de 1957 na Europa. 
O ícone da Fiat chegou a cerca de quatro milhões de unidades vendidas com o modelo 
original e mais de dois milhões após seu novo lançamento em 2007, totalizando mais 
de seis milhões de Fiat 500 comercializados. Pioneiro em sua essência, o modelo 
coleciona inovações, como ter sido o primeiro automóvel a oferecer sete airbags de 
série e a contar com a família de motores TwinAir de dois cilindros. Fiat 500e está 
disponível no Brasil em versão 100% elétrica com autonomia de até 320 quilômetros

Era uma vez um autêntico e pic-
colo automóvel italiano, que atraves-
sou fronteiras e conquistou o mundo. 
É claro que estamos falando do Fiat 
500, que com o seu design singular e 
inconfundível, além de estilo único, se 
tornou um ícone e importante perso-
nagem não só da história da Fiat, mas 
da indústria automotiva mundial. Ins-
pirando mudanças desde 1957, o mo-
delo chegou aos tempos atuais mais 
moderno do que nunca. No Brasil, é 
vendido em versão elétrica. 

Seja chamado de “Cinquecento” 

ou de “Quinhentos”, o pequeno con-
quistou o coração de milhares de fãs 
pelo mundo afora. Sucesso de público 
e mídia, o modelo já teve mais de seis 
milhões de unidades comercializa-
das, é vendido em mais de 100 países 
e acumula mais de 40 prêmios em seu 
currículo. Em 2017, quando comple-
tou 60 anos, virou obra de arte defi-
nitivamente e entrou para o acervo 
permanente do MoMA (The Museum 
of Modern Art), em Nova York. 

O Fiat 500 também teve dezenas 
de séries especiais, como a recente La 

Prima by Bocelli, com sistema de som 
refinado desenvolvido em parceria 
com o maestro Andrea Bocelli. Outros 
destaques são as séries em parceria 
com grifes famosas, como a Gucci 
(vendida no Brasil), Armani e Bvlga-
ri. Ele ainda deu origem a uma famí-
lia que vem crescendo, com modelos 
como o 500X, o 500L e o 500 Abarth. 

Projetado por Dante Giacosa, 
foi lançado em 4 de julho de 1957, 
na Europa, após a Segunda Guerra 
Mundial. Assim, havia uma enorme 
necessidade de dar mobilidade às 
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populações, mas poucos meios. A 
saída foram os automóveis pequenos 
e baratos – no preço, na produção 
e, sobretudo, no consumo de com-
bustível. Dessa forma, surgia o Fiat 
500 na Itália. Seu pequeno motor de 
479 cm³ e dois cilindros produzia 
13 cavalos de potência. Com seus 3 
metros de comprimento e 500 kg de 
peso, ele trafegava com desenvoltura 
pelas estreitas ruas europeias. Suas 
portas se abriam para a frente, com 
dobradiças na metade do carro.

Nos anos seguintes ele foi ga-
nhando novidades: versão Sport 
em 1958 com motor mais potente e 
Nuova 500 C em 1959, uma versão 
cabriolet. Na década seguinte ain-
da chegaram a Giardiniera (SW) em 
1960; a Nuova 500 F em 1965, que 
se tornaria a mais popular de todas 
as versões do modelo, com portas 
passaram a se abrir para trás, e, em 
1968, foi a vez da mais luxuosa ver-
são entrar no mercado: a Nuova 500 
L, com detalhes cromados em toda a 
carroceria e interior em couro. 

Em seus primeiros anos de vida 
(até 1975), aproximadamente quatro 
milhões de unidades do Fiat 500 ori-
ginal foram produzidas na Europa. O 
piccolo carro contribuiu para a moto-
rização do continente naquela época. 
O sucesso foi tanto que, em 
2007, quando seu lança-
mento completou 50 
anos, foi reestiliza-

do, unindo o autêntico padrão retrô à 
modernidade. Ele voltou ao mercado 
com o mesmo espírito e jeito “cool”, 
mas com mais segurança, tecnologia 
e requinte. Vale dizer que mais de 
dois milhões de unidades do Fiat 500 
relançado em 2007 já foram vendidas 
até hoje.

Pouco depois, em 2009, foi a vez 
do Brasil finalmente poder ter o pe-
queno em suas ruas. O 500 chegou 
bem equipado com itens como di-
reção elétrica Dual Drive, ar-condi-
cionado digital, sete airbags e ESP 
(sistema eletrônico de estabilidade). 
O modelo foi o primeiro Fiat vendido 
no Brasil com Hill Holder. Pioneiris-
mo faz parte do DNA da Fiat e com o 
500 não é diferente. Ele foi também 
o primeiro automóvel a oferecer sete 
airbags de série, a oferecer ESP avan-
çado em todos os seus motores e nele 
estreou a família de motores TwinAir 
de dois cilindros. Foi também o pri-
meiro carro com apenas 3,55 metros 
que conseguiu receber as 5 estrelas 
do EuroNCAP.

NOVO 500E NO BRASIL

O Fiat 500 chegou radicalmente 
renovado ao Brasil em sua terceira 
geração. Desenvolvido sobre a nova 
plataforma Mini EV, ficou maior, 

mais conectado e muito completo. 
Com o objetivo de apresentar aos 
consumidores brasileiros como a 
Fiat está atenta às demandas da so-
ciedade atual, que busca uma mobili-
dade sustentável, urbana, conectada 
e autônoma, o modelo foi lançado 
no Brasil em 2021 apenas na versão 
100% elétrica.

Seu design reinterpreta o visu-
al icônico do modelo clássico, com 
linhas que o tornam ainda mais ele-
gante e escultural. Com dimensões 
maiores, privilegia o espaço interno, 
mas mantém a agilidade na cidade. 
Muito tecnológico, o Fiat 500e conta 
com itens como o Co-Driver, formado 
pelo Sistema Avançado de Condução 
Assistida (ADAS) de última geração, 
atingindo classificação nível 2 na es-
cala SAE. Ele traz ainda o Fiat Con-
nect////Me, plataforma de conectivi-
dade que oferece mais conveniência, 
assistência e segurança, fornecendo 
toda a comodidade também por meio 
do smartphone, smartwatch ou assis-
tente virtual (Alexa).

Com autonomia de até 320 quilô-
metros, o Fiat 500e tem motor elétri-
co que entrega 87 kW, o que equivale 
a 118 cavalos de potência a 4.200 
rpm. Seu torque alcança surpreen-
dentes 220 Nm. Isso faz com que o 
modelo necessite de apenas 9 se-
gundos para atingir 100 km/h, e com 

uma retomada de 60km/h a 100 
km/h em 4,8 segundos.
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Renda gerada pelos pequenos negócios 
é de R$ 420 bilhões por ano
Atlas dos Pequenos Negócios, produzido pelo Sebrae, revela também que o número de MEI 
teve um crescimento 12 vezes maior que o de trabalhadores por conta própria

Os pequenos negócios são uma 
das principais forças motoras da eco-
nomia brasileira. Dados de levanta-
mento inédito feito pelo Sebrae mos-
tram que apenas com a renda gerada 
pela atividade de Microempreende-
dores Individuais (MEI), juntamente 
com as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, o segmento gera 
uma renda mensal para os empre-
endedores de R$ 35 bilhões, o que 
representa aproximadamente R$ 420 
bilhões por ano.

O “Atlas dos Pequenos Negócios” 
revela que, em 2022, considerando 
a renda dos MEI em atividade, esse 
perfil de empreendedor gera, todos 
os meses, R$ 11 bilhões com o seu 
trabalho. O que significa que – no pe-
ríodo de um ano – os Microempreen-
dedores Individuais sozinhos injetam 
R$ 140 bilhões na economia brasilei-
ra. Já os donos de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, geram, 
mensalmente, R$ 23 bilhões. No perí-
odo de um ano, o total movimentando 
por esse perfil de empresa chega a R$ 
280 bilhões.

O documento foi lançado nesta 
terça-feira, em coletiva que também 
marcou os 50 anos do Sebrae. O pre-
sidente da instituição, Carlos Melles, 
destacou, durante a coletiva, a força 
dos pequenos negócios e projetou 
que o Brasil deve alcançar um cres-
cimento sustentável e espontâneo 
de 3% ao ano, no momento em que 
a participação das micro e pequenas 
empresas no PIB chegar à proporção 
de 40% (hoje as MPE respondem por 
aproximadamente 30% do PIB bra-
sileiro). “Em países desenvolvidos, a 
participação dos pequenos negócios 
no PIB fica em torno de 40% a 50%. 

Se em 10 anos nós conseguirmos 
promover esse crescimento, toda a 
economia sai beneficiada, graças ao 
poder que as MPE têm de gerar renda 
e empregos”, avaliou.

A maioria dos MEI (78%) tem na 
sua atividade como empreendedor a 
única fonte de renda. A partir desse 
dado, estima-se que cerca de 6,7 mi-
lhões de MEI em atividade dependem 
exclusivamente do seu trabalho como 
empreendedores. Já em relação aos 
donos de micro e pequenas empre-
sas (MPE), 71% não possuem outra 
fonte de renda, segundo pesquisa do 
Sebrae. Considerando as 6,6 milhões 
de MPE em atividade, a projeção é 
de que existam 4,7 milhões de em-
presários nesse perfil que dependem 
totalmente da renda obtida com a 
empresa. Reunindo todo o universo 
dos pequenos negócios (MEI + MPE), 
o dado revelado pelo Atlas do Sebrae 
é que, entre os 15,3 milhões de em-

preendedores em atividade no Brasil, 
11,5 milhões têm a sua atividade em-
presarial como única fonte de renda.

A FORÇA DO MEI

Entre 2012 e 2021, o número de 
trabalhadores por conta própria no 
Brasil cresceu 26%, passando de 20,5 
milhões para 25,9 milhões. Já o nú-
mero de formalizações entre os MEI 
passou de 2,6 milhões para 11,3 mi-
lhões, um incremento de 323%. Isso 
significa um crescimento mais de 12 
vezes maior entre os MEI se compara-
do com os donos de negócios que não 
se formalizaram.

De acordo com pesquisa do Se-
brae, 28% dos MEI já atuavam fora 
do mercado formal, sendo que suas 
ocupações principais eram empre-
endedorismo informal (13%) ou em-
pregado sem carteira (15%), quando 
decidiram adotar o regime do Micro-
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empreendedor Individual. A propor-
ção de informais vem sendo reduzida 
ao longo do período (2013-2021), 
principalmente em relação ao empre-
endedor informal. Estima-se que 2,5 
milhões de pessoas foram retiradas 
da informalidade, em 2021 (28% de 
8,7 milhões de MEI em atividade), de-
corrente do registro do MEI.

Já em relação às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, 13% 
dos empreendedores eram informais 
antes da abertura do negócio, sendo 
que 6% já exerciam a atividade como 
empreendedor informal e outros 7% 
eram empregados sem carteira assi-
nada

EMPREENDEDORISMO  
POR REGIÃO

Norte - A região possui uma das 
maiores proporções de jovens e ne-
gros à frente de um negócio

Nordeste - Sergipe é um dos esta-
dos com maior proporção de empre-
endedoras

Centro-Oeste - DF tem uma das 
maiores proporções de donos de ne-
gócios com ensino superior

Sul - É a região onde existe a maior 
proporção de donos de negócio que 
contribuem para a Previdência

Sudeste - 40% dos donos de ne-
gócios do Brasil estão em apenas três 
estados (SP/MG/RJ)

CURIOSIDADES DO 
EMPREENDEDORISMO  
NOS ESTADOS

Os estados com maiores propor-
ções de MEI dentre os empreendi-
mentos abertos são RJ, AL, PB e SE. Já 
os estados com maior participação de 
ME na abertura de empresas são MA, 
AP, PR e PI.

Considerando os estados com 
maior proporção de EPP dentre as 

empresas abertas no período, temos 
MT, PA, AM, AP.

Os estados do RJ, DF e SE são os 
que concentram as maiores propor-
ções de mulheres entre os donos de 
negócio, chegando a 38%, 37% e 37% 
do total, respectivamente.

A proporção de empreendedores 
que se classificam como negros (pre-
tos e pardos) é bem maior nas regiões 
Norte e Nordeste, chegando a 84% do 
total dos donos de negócios nos esta-
dos do Amazonas e Acre.

As regiões Sul e Sudeste apre-
sentam as menores proporções de 
negros, chegando a apenas 15% nos 
estados de SC e RS.

RR, AP e AC são os estados com 
as maiores proporções de donos de 
negócio com até 34 anos (respectiva-
mente 40%, 38% e 36%). Em parte, 
isto está associado ao fato de a região 
Norte ter uma população relativa-
mente mais jovem, em relação ao res-
tante do país.

Os estados com maiores propor-
ções de donos de negócio com nível 
superior são de SP e DF, ambos com 
30% de donos de negócio com nível 
superior ou mais. PA e MA, por outro 
lado, são os que apresentam as meno-
res proporções de empreendedores 
com nível superior (ambos com 8%).

RS, PR e SC apresentam maior 

proporção de donos de negócio que 
estão na atividade atual há mais de 2 
anos, com 83%, 81% e 81%. Por sua 
vez, RR, PI e DF apresentam as meno-
res proporções: 71%, 71% e 74%.

SOBRE O SEBRAE 50+50

A coletiva de imprensa sobre o 
Atlas dos Pequenos Negócios faz par-
te de uma agenda de eventos previs-
tos para o cinquentenário do Sebrae, 
celebrados neste 5 de julho. O dia 
contará com a inauguração do Mural 
dos Colaboradores e da Exposição 
50+50, live de Celebração do Aniver-
sário, entre outras ações previstas 
para o público interno. As comemora-
ções serão encerradas com evento in-
titulado “O Sebrae em Cinco Décadas”, 
seguido de coquetel para autoridades 
e parceiros.

As atividades que marcam os 50 
anos de existência giram em torno do 
tema “Criar o futuro é fazer história”. 
Denominado Projeto Sebrae 50+50, 
a iniciativa enfatiza os três pilares 
de atuação da instituição: promover 
a cultura empreendedora, aprimorar 
a gestão empresarial e desenvolver 
um ambiente de negócios saudável e 
inovador para os pequenos negócios 
no Brasil. Passado, presente e futuro 
estão em foco, mostrando a evolução 
desde a fundação em 1972 até os dias 
de hoje, com um olhar também para 
os novos desafios que virão para o 
empreendedorismo no país.
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Preços dos alimentos 
aumentam acima
da inflação oficial

Pesquisa analisou o preço de  
40 produtos, entre março de 2020  
e maio de 2022; sendo que, a variação 
média de preços foi de 57,50%,  
ou seja, 37,60% acima da inflação  
oficial do período

A 3ª edição do “Estudo Sobre 
Variação de Preços dos Produtos na 
Pandemia”, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT), mostra que o ovo foi 
o produto que apresentou a maior 
variação de preço, com índice de 
202,13% acima da inflação oficial. O 
estudo analisou o preço de 40 produ-
tos entre os meses de março de 2020 
e maio de 2022, sendo que, a variação 
média de preços foi de 57,50%, o que 
representa 37,60% acima da inflação 
oficial, que foi de 19,9%, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Além do ovo, outros produtos 
também apresentaram diferença 
significativa na variação de pre-
ços em comparação com a inflação, 
como é o caso da argamassa (20 
kg), com 139,46%, açúcar (kg), com 
110,51%, farinha de mandioca (kg), 

com 104,60%, carne bovina, com 
91,11%, e o etanol-álcool combustí-
vel (litro), com 64,24%. Apenas dois 
itens pesquisados ficaram com a va-
riação de preço menor que o IPCA do 
período, o caderno 10 matérias (un), 
com -15,43%, e a caneta esferográfica 
(un), com -12,92%.

“Na primeira edição do estudo, 
divulgada em agosto de 2021, o pro-
duto que apresentou maior variação 
de preço, acima da inflação oficial, foi 
o arroz, com índice de 122,97%. Já 
na segunda edição, de fevereiro des-
te ano, o destaque foi a carne bovina, 
que havia aumentado 133,70%, nes-
sa mesma comparação. Agora temos 
os ovos (dúzia), como o grande vilão 
com índice de 202,13% acima da in-
flação”, ressaltou o presidente execu-
tivo do IBPT, Dr. João Eloi Olenike.

O comparativo de variação de 

preço e diferença encontrada nos 40 
produtos analisados no estudo pode 
ser visto de forma detalhada na tabe-
la, a seguir:

O estudo do IBPT foi feito com 
base na variação dos preços entre 
os meses de março de 2020 e maio 
de 2022, comparando com a inflação 
oficial, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), calcula-
do e divulgado pelo IBGE, que foi de 
19,90% no período de abril de 2020 a 
maio de 2022.

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

O Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT) foi funda-

do em 1992, com o objetivo inicial de 
congregar estudiosos das ciências jurí-
dica, contábil, social e econômica para 
debater sobre temas relacionados ao 
planejamento tributário. Desde sua 
fundação, o IBPT se dedica ao estudo 
do complexo sistema tributário no 

país, sendo reconhecido pela adoção 
de uma linguagem clara e precisa à 
sociedade sobre a realidade tributá-
ria brasileira. O IBPT também lançou 
bases e fundamentos para viabilizar a 
lógica da transparência fiscal, promo-
vendo conscientização tributária.
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JK era entusiasta do Es-
tado como indutor do desen-
volvimento, principalmente 
em países com condições 
similares ao Brasil. Via o se-
tor público como agente pri-
meiro e responsável pelos 
investimentos estratégicos 
de longo prazo e baixa taxa 
de retorno que não atraíam 
o capital privado, bem como, 
de mobilizador de capitais 
públicos e privados nacio-
nais e estrangeiros para a 

maximização e otimização 
dos investimentos. Consi-
derava que o governo devia 
agir pela abertura de cami-
nhos e oportunidades viá-
veis ao setor produtivo. Em 
síntese: propunha o desen-
volvimento impulsionado 
pelo setor público, tendo pa-
pel relevante a industrializa-
ção com o apoio de políticas 
estimulantes e investimen-
tos públicos, dirigidos prin-
cipalmente à infraestrutura.

O Brasil chegará em 
2023 com um PIB per ca-
pita 10% abaixo do que 
foi atingido em 2013, de-
semprego em dois dígitos 
e uma inflação elevada que 
piora expressivamente a 
vida dos seus cidadãos, 
principalmente os de me-
nor renda. Trata-se de uma 
combinação explosiva e, à 
estagflação vigente, não se 
verificam propostas capa-
zes de revertê-la de forma 

permanente.  Aliás, hoje 
no país pouco se discute 
economia, quase sempre 
ficando o debate restrito 
às questões meramente de 
tesouraria, conjunturais – 
também politizadas e ideo-
logizadas. 

Paira sobre o país e já 
por quase quatro décadas 
seguidas, uma economia 
estagnada que perdeu a 
capacidade de crescimento 

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-
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acelerado, o crescimento 
do emprego formal, os ga-
nhos do emprego formal, 
os ganhos de integração na 
economia internacional, ta-
xas de investimento altas, e 
industrialização. 

Segundo o IpeaData, a 
Agropecuária que já chegou 
a representar 25,81% do 
total da economia brasileira 
em 1952 alcançou, em 2021, 
uma participação de 8,09% 
na formação do PIB brasilei-
ro. Desde que iniciou a série 
histórica em 1947, o me-
nor nível ocorreu em 2010, 
quando atingiu 4,84%.

Relativamente à Indús-
tria Total, que já chegou a 
ter uma participação de 
47,97% (1985), o setor teve, 
em 2021, uma participação 
de 22,15% do PIB. Esta sig-
nificativa perda tem a sua 
justificativa: a Indústria de 
Transformação, que já che-
gou a representar 34,66% 
do PIB (maior índice da 
série histórica iniciada em 
1947) viu a sua participação 
no PIB reduzir-se para me-
nos de 1/3, alcançado tão-
-somente 11,33% em 2021 
– resultado este considerado 
o segundo pior desempenho 
da série histórica.

Já o Setor de Serviços 
contribuiu, em 2021, com 
69,75% da formação do 
PIB brasileiro - inferior ao 
recorde obtido em 2017, de 
73,54%.

O Brasil está acometido 
de uma doença que intitulo 
de “síndrome do raquitis-
mo econômico” – devido ao 
declínio dos níveis de sua 
produtividade e pela estag-
nação da atividade econômi-
ca, principalmente quando 
comparado com as médias 
positivas alcançadas pela 
economia global.  A consta-
tação é que desaprendemos 
a crescer, e a nossa máquina 
propulsora do crescimento 
econômico vigoroso e con-
tínuo enferrujou-se ou está 
quebrada. País cuja econo-
mia não cresce está conde-
nado ao ananismo, ao atraso 
e ao empobrecimento. Isso 
potencializa tensões e pers-
pectivas sociais explosivas 
- podendo colocar em risco 
as instituições e a ainda inci-
piente democracia brasileira.

É indispensável ao País 
recuperar a sua capacida-
de de planejamento estra-
tégico de longo prazo, que 
entendo, deve ter, como 
fundamento básico, a trans-

formação em Nação Desen-
volvida, Justa e Próspera. 
É preciso sintonizá-lo com 
as rápidas e importantes 
transformações por que 
passa a economia inter-
nacional, a sua estrutura 
produtiva e as novas dimen-
sões trazidas por novos e 
potenciais mercados, como 
seriam os casos da China e 
Índia, além de outros.

Para isso ocorrer, é pre-
ciso formar uma “intelligent-
sia” nacional com o objetivo 
de se definir que, para essa 
transformação rumo ao de-
senvolvimento, será exigida, 
como a primeira de todas as 
metas, a do crescimento eco-
nômico vigoroso, consisten-
te, contínuo e sustentável. 
Nesse sentido, ganha rele-
vância e requer ênfase espe-
cial as prioritárias questões 
da produtividade, da inova-
ção tecnológica, da qualida-
de e competitividade, da re-
forma tributária, da eficácia 
e melhoria da educação em 
todos os seus níveis.

O debate econômico 
não pode ficar restrito ape-
nas às questões meramente 
conjunturais e urge despo-
litizar e desideologizar os 
seus principais temas dian-

te da imperiosa necessida-
de de se retomar o cresci-
mento econômico.  

Só o crescimento vigo-
roso torna plástica a econo-
mia, criando condições para 
que as ações conscientes e 
deliberadas do Governo e 
da Sociedade possam atu-
ar no rumo da atenuação 
dos problemas sociais e da 
desconcentração da renda e 
um lado, e da modernização 
do aparelho produtivo, de 
outro. A estagnação da eco-
nomia enrijece-a, afastando 
a possibilidade de modifica-
ções em sua estrutura e em 
seus conteúdos.

Retomo aqui e mais 
uma vez, algumas propos-
tas que considero absoluta-
mente válidas para os dias 
atuais e que constituíram 
proposições do estudo inti-
tulado “Economia Mineira 
1989: Diagnóstico e Pers-
pectivas”, elaborado pelo 
BDMG – Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais 
S.A., à época em que presidi 
a instituição:

“Ao contrário dos ciclos 
anteriores de crescimento 
econômico, quando sua ação 
primou pela prodigalidade 
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e pela concessão farta e in-
discriminada de incentivos 
e subsídios de toda ordem 
– que ainda explicam em 
grande medida as suas difi-
culdades atuais –, o Estado 
Brasileiro deve pautar a sua 
ação pela seletividade nos 
seus gastos e pela menor par-
ticipação direta na produção.

Sua ação de fomento à 
economia continua indis-
pensável e insubstituível. 
Entretanto, tal ação deve 
dar-se num contexto em que 
o custo de oportunidade do 
gasto público é altíssimo. 
Logo, a gestão da coisa pú-
blica deve ser permeada pela 
eficiência e pela eficácia, os 
incentivos e subsídios devem 
ser a exceção extrema e a 
seletividade na alocação dos 
recursos públicos, absoluta.

A economia brasilei-
ra, apesar de seu relativo 
amadurecimento, carece de 
ações de fomento que extra-
polam a lógica privada de 
concessão de empréstimos, 
em especial em relação a al-
guns segmentos econômicos 
e a determinadas regiões do 
País. Entendo que tais ações 
são peculiares aos bancos de 
desenvolvimento públicos.

É mister que não se caia 
no privatismo radical e ab-
soluto. É certo que a supe-
ração da crise do Estado 
brasileiro exige um reposi-
cionamento e um redimen-
sionamento do mesmo no 
contexto da economia na-
cional. No entanto, sua pre-
sença aqui continuará como 
essencial e insubstituível;

É crucial para o enfreta-
mento dos problemas sociais 
do País a disponibilidade de 
instituições com fôlego téc-

nico-gerencial para imple-
mentar de forma eficiente e 
eficaz as políticas concebi-
das. É preciso rejuvenescer 
as organizações, como ob-
jetivos sociais, da adminis-
tração direta e indireta e 
requer-se avaliar os seus de-
sempenhos e, se necessário, 
reestruturá-las;

A modernização efeti-
va do País requer, de forma 
urgentíssima, a imediata 
atenuação dos níveis de con-
centração da renda.

A estrutura vigente nos 
dias atuais de repartição de 
renda é incompatível, em ter-
mos econômicos (à parte os 
aspectos de ordem ética, so-
cial e política) com a moder-
nidade realizada ou proposta 
ao País. De fato, tal estrutura 
cerceia a plena utilização do 
enorme mercado potencial, 
enquanto instrumento dina-
mizador da economia. Ade-
mais, deprime as condições de 
vida e, por conseguinte, o po-
tencial de trabalho da maior 
parte da população brasileira.

O mercado interno, de um 
lado, beneficiando-se da expo-
sição da economia ao exterior 
e da adoção da competitivida-
de internacional como para-
digma de referência, absorve 
a melhoria de qualidade, o de-
senvolvimento de novos pro-
dutos e a redução dos curtos 
de produção. Ressalte-se neste 
ponto que a busca de eficiên-
cia, da eficácia e do aumento 
de produtividade potenciali-
zam as possibilidades de ren-
da do País.

De outro, a expansão 
do mercado interno criaria 
e manteria escalas viáveis 
de produção, aumentando 
a competitividade interna-

cional, e ampliando a atra-
tividade do País aos investi-
mentos estrangeiros; 

Os problemas da área 
social podem comprometer 
seriamente os resultados 
econômicos desejados, e 
vice-versa. Portanto, o social 
não pode ser tratado como 
um apêndice do econômico, 
mas como parte integrante 
de um processo mais amplo 
e equitativo de desenvolvi-
mento socioeconômico;

Desenvolver ações de 
cunho compensatório e me-
ramente assistencialista ate-
nua, momentaneamente, as 
carências mais imediatas, 
mas não resolve de maneira 
definitiva os problemas so-
ciais. Há que se conceber polí-
ticas de redistribuição efetiva 
da renda, acoplada ao cresci-
mento vigoroso, consistente e 
harmônico da economia.

Entende-se que a con-

tribuição mais efetiva e 
precípua do setor industrial 
ao progresso do Estado e do 
País e ao bem-estar da popu-
lação é a produção, a custos 
decrescentes, de produtos de 
melhor qualidade. Produtivi-
dade e inovação tecnológica 
são palavras-chave.

O fator de produção Tra-
balho, dadas as novas con-
dições tecnológicas que ten-
dem a se acentuar no futuro, 
assume o primeiro plano na 
composição dos recursos 
produtivos. 

A satisfação das necessi-
dades sociais básicas – edu-
cação, saúde, saneamento, 
entre outros – é condição 
indispensável à qualificação 
do trabalho exigida pelos no-
vos ambientes tecnológicos. 
Mais do que nunca, os cha-
mados investimentos sociais 
devem também ser conside-
rados em sua perspectiva 
econômica”.     

Ano R$ Bilhões US$/R$ US$ Bilhões
2002 1.488,8 2,9296   508,2
2003 1.717,9 3,0705   559,5
2004 1.957,7 2,9247   669,4
2005 2.170,6 2,4335   892,0
2006 2.409,4 2,1763 1.107,1
2007 2.720,3 1,9475 1.396,8
2008 3.109,8 1,8369 1.693,0
2009 3.333,0 1,9927 1.672,6
2010 3.885,8 1,7585 2.208,5
2011 4.376,4 1,6739 2.614,5
2012 4.814,8 1,9453 2.470,5
2013 5.331,6 2,1738 2.475,1
2014 5.778,9 2,3599 2.448,8
2015 5.995,8 3,3856 1.771,0
2016 6.269,3 3,4538 1.815,2
2017 6.585,5 3,1930 2.062,5
2018 7.004,1 3,6700 1.908,5
2019 7.389,0 3,9451 1.873,0
2020 7.467,6 5,1600 1.447,2
2021 8.679,5 5,3950 1.608,8

BRASIL - PIB
Produto Interno Bruto – 2002 a 2021

Fonte: IBGE
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Não basta apenas crescer. 
É necessário que o crescimen-
to da nossa economia supere 
a média mundial e possa se 
compatibilizar com o nível de 
expansão das economias dos 
países emergentes

Um equívoco que per-
meia a discussão econômica 
no país diz respeito à crença 
de que a estabilidade eco-
nômica é condição prévia 
à retomada do desenvolvi-
mento do País. Primeiro a 
estabilidade, só depois o de-
senvolvimento. Sendo assim, 
as políticas de estabilização 
assumem um caráter de 
primazia absoluta, subordi-
nando e sufocando todas as 
outras políticas. Apequena-
-se a política econômica, 
amesquinham-se os obje-
tivos para a economia do 
País. E já lá se vão algumas 
décadas de busca inglória da 
miragem da estabilidade.

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

Outro desses equívocos é 
imaginar que apenas o ajuste 

fiscal e algumas reformas – 
como a previdenciária - tam-
bém devem ser considerados 
como condições prévias à re-
tomada do desenvolvimento. 
Da mesma forma colocada 
em relação à estabilidade 
econômica, deve-se privile-
giar – concomitantemente 
- a expansão econômica que 
produzirá ganhos generaliza-
dos e, em especial, aumentos 
da arrecadação tributária. 
Cabe destacar que, quando 
um denominador é baixo, to-
dos os numeradores podem 
ser considerados altos – o 
que se aplica efetivamente 
no tocante à questão das re-
ceitas e despesas públicas. 
Quando há declínio da ativi-
dade econômica, como ocor-
reu nos anos mais recentes 
– a produção nacional não 
cresce – os lucros se trans-
formam em prejuízos para 
empresas e, com isso, não há 
como gerar Imposto de Ren-
da e outras receitas. 

Faço um alerta: se não 
voltarmos a crescer, as nos-
sas dificuldades só vão se 
agravar e as soluções, para 
os nossos principais proble-
mas, estarão cada vez mais 
distantes. Mesmo já deten-
do, por exemplo, a mais 
elevada carga tributária de 
nossa história, ela continu-
ará se expandindo, assim 
como a dívida pública, que 
poderá nos direcionar a 
uma situação explosiva. E os 
recursos para investimen-
tos em geral ficarão, tam-
bém, sempre mais escassos.

O Brasil precisa se re-
conciliar com o crescimento 
econômico vigoroso, con-
sistente, contínuo, susten-
tável e eleger o desenvolvi-
mento como a nossa meta 
prioritária número 1!

O crescimento econômi-
co vigoroso deve deixar de 
ser apenas uma casualidade, 
uma questão episódica, uma 
efemeridade, um aconteci-
mento meramente fortuito 
para se transformar, efeti-
vamente, na grande meta 
econômica nacional, perme-
ando a convolação do País 
em uma economia madura 
e desenvolvida. Nesta dire-
ção, já tivemos antes, vários 
exemplos de sucesso e que 
poderiam nos servir de ins-
piração, como foi o caso do 
Plano de Metas, implemen-
tado durante o Governo JK.

A premissa é de que a tri-
lha do País no futuro haverá 
de ser identificada e associa-
da como a trilha da moderni-
dade: do crescimento econô-
mico vigoroso – consistente, 
contínuo e  sustentável – sin-
tonizado com as grandes e 
cada vez maiores transfor-
mações que se verificam na 
economia internacional, e 

voltado para a minimização 
dos problemas sociais; da 
democracia, plena e efetiva, 
onde a real participação de 
todos os segmentos da So-
ciedade, nas decisões políti-
cas do País, não se traduza 
apenas na mera defesa de in-
teresses corporativistas ou 
no populismo inconsequen-
te, mas que possa sintetizar 
as suas aspirações maiores, 
transformando-as em ações 
factíveis, na direção firme do 
progresso.

Neste momento em que 
o País está apreensivo pelas 
suas dificuldades momentâ-
neas e por isto impossibilita-
do de enxergar o futuro que 
tem em suas mãos, precisa-
mos ecoar um grito de es-
perança e fé. Mas, também, 
devemos ressoar um clamor 
pela adoção de atitudes no-
vas, corajosas e criativas por 
parte da Sociedade e do Go-
verno, único caminho para 
que o sonho se torne real”.

Ano R$ 1,00 US$/R$ US$ 1,00
2002 8.350 2,9296 2.850
2003 9.511 3,0705 3.097
2004 10.703 2,9247 3.659
2005 11.723 2,4335 4.817
2006 12.862 2,1763 5.910
2007 14.359 1,9475 7.373
2008 16.237 1,8369 8.839
2009 17.222 1,9927 8.642
2010 19.878 1,7585 11.303
2011 22.171 1,6739 13.237
2012 24.165 1,9453 12.399
2013 26.520 2,1738 12.165
2014 28.498 2,3599 11.538
2015 29.329 3,3856 8.670
2016 30.407 3,4538 8.804
2017 31.702 3,1930 9.970
2018 33.594, 3,6700 9.154
2019 35.162 3,9451 8.912
2020 35.172 5,1600 6.816
2021 40.688 5,3950 7.541

BRASIL | PIB - Produto Interno Bruto
Per Capita – 2002 a 2021

Fonte: IBGE
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JK: Insuflarmos na alma brasileira 
a ambição da grandeza

“Não podemos, não devemos e não 
queremos continuar nação de importân-
cia secundária, vivendo na dependência 
da exportação de produtos primários.

Tornando o tema do desenvolvi-
mento o principal de todos os meus 
pronunciamentos, creio interpretar 
com exatidão um estado de ânimo do 
povo brasileiro, ansioso por encontrar 
o justo caminho de seu destino.

Em relação ao Brasil, às suas possi-
bilidades, à sua grandeza territorial, for-
çoso é concluir que as metas do meu go-
verno não passam de um começo, de um 
marco apenas, de uma arrancada básica. 

Não falo como um visionário — 
embora não me repugne ser conside-
rado um visionário — mas como brasi-
leiro e realista, como alguém que sabe 
o que afirma.

Falo como um homem que tomou 
contato com esta imensa nação, que a 
percorreu em todas as suas direções, 
que auscultou a opinião pública das 
capitais e dos lugares mais humildes, 
esquecidos e modestos; que palmilhou 
sítios ínvios e recolheu um anseio pro-
fundo, por vezes rudemente manifesta-
do, quase direi informulado, em favor 
de um Brasil livre dos obstáculos que 
impedem a sua marcha para o futuro. 

Se não me tenho recusado a propa-
gar a ideia do desenvolvimento e a em-
prestar-lhe toda a autoridade do meu 
cargo, é porque me sinto intérprete au-
torizado dessa aspiração permanente, é 
porque toquei nessa poderosa matéria-
-prima que é o Brasil, não o Brasil das 
grandes cidades, já configurado, mas 
o Brasil ainda irridento, ainda preso a 
um injusto cativeiro de pobreza.

Reputo mais importante do que 
qualquer outra medida de caráter 

prático esta, a de elucidar a opinião 
pública sobre a necessidade de dinami-
zarmos o país, de insuflarmos na alma 
brasileira a ambição da grandeza.

Insisto em que não temos o direito de 
ceder ao ócio; que é uma verdadeira in-
consciência perdermos um tempo precio-
so em lutas sem sentido, quando se encon-
tram em situação de atraso e de miséria 
zonas extensas do nosso território.

Para que logremos continuar com 
êxito a batalha do desenvolvimento, 
torna-se imprescindível desejar a co-
laboração estrangeira e incrementar o 
intercâmbio com o exterior. 

Nosso primeiro dever, no entanto, 
consiste em nos pormos, nós próprios, 
a lutar pelos nossos interesses, con-
fiando a nós mesmos as tarefas que 

reputamos essenciais e redentoras de 
nossa economia. O destino do país de-
pende — sem falarmos dos desígnios 
da Providência — da soma de dedi-
cação e trabalho dos habitantes desta 
terra imensa e rica em possibilidades.

Se quisermos ver reduzida a dis-
tância, infelizmente excessiva, que nos 
separa dos países desenvolvidos, não só 
teremos de madrugar no trabalho, mas 
ainda de empregar, com justo e com-
pensador rendimento, as energias, tan-
ta vez dispersas e esbanjadas a esmo.

Contamos com reservas de inteli-
gência e capacidade de trabalho para 
uma empreitada como esta de acelerar 
o ritmo do nosso crescimento; manda, 
porém, a justiça reconhecermos as di-
ficuldades do homem brasileiro do in-
terior para que o seu trabalho tenha o 
rendimento requerido. 
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Não seria demais evocar a solidão 
em que viveram, até hoje, milhões de 
patrícios nossos, sem vias de comu-
nicação, sem recursos técnicos, sem 
saúde, sem instrução e até sem ali-
mentação suficiente. Se alinhássemos 
os índices de mortalidade precoce, 
se vos apresentássemos o balanço de 
tanta pobreza acumulada, só vos res-
taria admirar o valor, o patriotismo, a 
coragem com que, enfrentando condi-
ções contrárias, se afirmou a civiliza-
ção brasileira.

Para vender, precisamos de produ-
zir o que seja vendável, e nas melhores 
condições. Importa, para consolidar 
nossa base econômica, diversificar 
nossa produção, encontrar a via de 

acesso a um regime de mais ampla 
produtividade. 

Essa tarefa, urgente, requer leal, 
profundo e efetivo entendimento en-
tre o governo e as classes econômicas. 
Bem sabeis, vós todos, homens respon-
sáveis que sois, vitoriosos na iniciativa 
privada, patriotas e idealistas, fauto-
res do progresso nacional, bem sabeis 
que vivemos uma hora decisiva e que 
os caminhos do desenvolvimento se 
confundem com as estradas da segu-
rança e da sobrevivência do país. 

Se mantivermos apenas o presente 
ritmo de desenvolvimento, pouca espe-
rança haverá de nos igualarmos um dia 
aos países altamente industrializados; 

e se nem esse ritmo insuficiente puder-
mos manter, nossa situação se tornará 
verdadeiramente inquietadora. 

Eis por que governo e iniciativa pri-
vada devem convergir para o objetivo 
supremo do desenvolvimento, sob o pris-
ma da segurança da nação brasileira”.

Trecho extraído do discurso do 
presidente Juscelino Kubitschek sobre 
política de desenvolvimento proferido 

em São Paulo, no dia 14 de agosto de 
1959, durante Conferência, no Rotary 

Clube da Cidade – Referência: Coletânea 
de 3 livros intitulados “JK - Profeta 

do Desenvolvimento”, de autoria de 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira – 

MercadoComum

JUSCELINO KUBITSCHEK  
Profeta do Desenvolvimento:
Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI

Mais informações: MercadoComum – 31 3281-6474 / revistamc@uol..com.br
Acesse: mercadocomum.com

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

Os textos citados anteriormente 
constam da Coletânea de  
3 livros intitulada “Juscelino 
Kubitschek: Profeta do 
Desenvolvimento – Exemplos  
e Lições ao Brasil do Século 
XXI”, de autoria de Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira  
e lançada em junho de 
2019 por MercadoComum 
– Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios 
– Há 28 Formando Opiniões.

A Coletânea contem, no conjunto, 2.336 páginas e compõe-se de três edições impressas distintas:
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Um país que um dia 
teve um futuro

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

ROBERTO BRANT

Tive a sorte de pertencer a uma 
geração de brasileiros que tinha 
muitos motivos para se sentir 
feliz com o seu país, mas con-
templo hoje uma nova geração 
que tem muitas razões para 
o desânimo e o cinismo. Para 
quem nasceu e vive na periferia 
do mundo desenvolvido a única 
maneira de estar contente com 
a vida é a esperança de progres-
so e de um futuro melhor. Foi 
esta a experiência vivida pelos 
que, como eu, cresceram nos 
anos 50 do século passado. Nós 
tínhamos um futuro.

Durante os anos 40 e 50 do sé-
culo XX o Brasil crescia rapida-
mente, mais do que o resto do 
mundo, e ao mesmo tempo se 
urbanizava e se industrializa-
va, dando a todos a impressão 
de que não haveria limite para 
o desenvolvimento. Vivíamos 
cada dia com a convicção, qua-
se a certeza, de que os amanhãs 
seriam cada dia melhores. Na 
política quem encarnou este es-
tado de espírito e esta confiança 
foi Juscelino, desde seus tempos 
de prefeito revolucionário de 
Belo Horizonte até a Presidên-
cia da República. Os anos JK não 
são um mito nem uma simpli-
ficação histórica, eles existiram 
de fato mesmo admitindo-se 
que processos históricos são 
experiências complexas.

Refletindo sobre Juscelino penso 
que dois traços de sua persona-
lidade foram decisivos para o 
papel que ele desempenhou. 
Um traço era sua fixação no fu-
turo, um olhar sempre fixado no 
mais longe horizonte, que lhe 
permitia transpor as armadilhas 

do presente e o peso do passa-
do, sem vacilações ou dúvidas. 
O outro, igualmente poderoso e 
transformador, era a disposição 
fraterna e pacífica do seu espí-
rito, que não alimentava ódios 
ou ressentimentos e esfriava a 
oposição num ambiente da mais 
ampla liberdade. Na política 
absorvia todos os golpes, até os 
mais extremos, e estava sempre 
pronto para o perdão. Não há 
exemplo similar em nossa histó-
ria republicana, em que a regra é 
o conflito e a retaliação.

Apesar desta lembrança do 
passado, sei muito bem que a 
nostalgia não resolve proble-
mas nem muda as coisas na 
vida real. A história é para a 
frente que anda, mesmo quan-
do parece retroceder. A princi-
pal herança dos anos JK não é 
certamente o apelo à saudade, 
mas a insistência em olhar sem-
pre para a frente e para o futuro. 
Pensando exatamente no futu-
ro, o que se pode dizer da polí-
tica brasileira neste momento?

Raras vezes o Brasil terá vivido 
um tempo tão difícil e amargo 
como o que estamos vivendo 
hoje. Parecemos condenados 
à pobreza, mesmo cercados de 
todas as riquezas. Dados oficiais 
nos dão conta que cresceu o 
número de brasileiros vivendo 
na pobreza absoluta. Quase 30 
milhões de pessoas vivem com 
fome, enquanto somos a tercei-
ra potência agrícola do mundo. 
O centro das grandes cidades, 
mesmo das mais ricas, está to-
mado por milhares de pessoas 
sem teto, vivendo em barracas 
e da caridade alheia. Mais de 

90% dos brasileiros vive em 
situação econômica precária e 
sem muitas expectativas para si 
e para os seus filhos. Tudo isto 
poderia ser visto com algum 
conformismo se fôssemos um 
país pobre, privado de tudo. No 
entanto, somos um país rico e 
cheio de todos os recursos.

A política, com seu gosto pela 
manipulação da realidade, 
procura confundir a natureza 
da nossa crise. Ela não é obra 
do governo de hoje, mas dele 
e de governos anteriores e, até 
mais do que deles, das nossas 
instituições políticas que não 
funcionam mais em benefício 
da população e que tornaram 
o Estado a propriedade privada 
de grupos políticos e de interes-
ses privados a eles associados. 
A agenda da política não trata 
do futuro dos brasileiros.

A democracia brasileira sobrevi-
ve hoje, à semelhança do que ob-
servou a filósofa Hannah Arendt 
num outro contexto, graças à si-
lenciosa tolerância e aprovação 
dos setores indiferentes e desar-
ticulados do povo, tanto quanto 
das instituições articuladas e 
visíveis do país. Quando este si-
lêncio se romper veremos que a 
maioria absoluta da população 
não se sente representada pelos 
partidos políticos nem pelo Par-
lamento. Neste momento nada 
mais estará em segurança. 

Nossos líderes mais influen-
tes e mais populares parecem 
passageiros indiferentes nesta 
marcha da insensatez. 
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Premiados na ACMinas os vencedores 
do 27º  Top of Mind - Marcas de Sucesso 
de Minas Gerais - 2022
Realizou-se no dia 28 de junho, às 18:30 horas, no Espaço Institucional da ACMinas 
– Associação Comercial e Empresarial de Minas, a solenidade de premiação aos 
vencedores do 27º Top of Mind – Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 2022, 
seguida de Coquetel de Confraternização aos participantes

A premiação, que neste ano 
completa 27 anos, reconhece as 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais, 
escolhidas por critérios eminente-
mente técnicos através de pesquisa 
de opinião, encomendada com ex-
clusividade, por MercadoComum, 
ao Instituto OLHAR – Pesquisa e 
Informação Estratégica, que agora 
passa a se chamar Jumppi Inteligên-
cia e Pesquisa. 

A pesquisa, realizada durante o 
período de 07 a 28 de março de 2022, 
contou com 1.518 entrevistas (1.113 
no interior do estado e 405 na capi-
tal) nos 30 maiores municípios de 
Minas Gerais representativos de mais 
de 50% da população total estadual e 
do consumo ocorrido, de acordo com 
levantamento efetuado pelo IPC-Maps. 
Foram consideradas apenas as respos-
tas espontâneas dos entrevistados e, 

a relação das marcas vencedoras, en-
contra-se a seguir.

Cabe destacar que somente duran-
te a solenidade de premiação é que fo-
ram conhecidos e divulgados os vence-
dores da Categoria Top do Top of Mind 
de Minas Gerais – 2022, considerada a 
mais elevada deste estudo, tendo sido 
apuradas e divulgadas como as grandes 
campeãs as seguintes Marcas:
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60,1%

81,5%

49,9%

66,7%
65,2% 61%

61%

Plano de saúde

Drogaria

Café

Livraria Plano de 
Saúde

Laboratório de 
análises clínicas

Supermercado

Categoria TOP do Top Of Mind

Marcas Mais lembradas
Capital do Estado

MercadoComum está circulando 
neste mês de julho, com uma edição 
impressa e outra eletrônica especial, 
contendo o descritivo da pesquisa e sua 
metodologia, além de matérias jornalís-
ticas específicas sobre as empresas ven-
cedoras, destacando-se a importância e o 
relevante papel exercido por esta iniciati-
va, que é também o de procurar ampliar 
a divulgação da imagem econômica e 
social de Minas, aumentando as chances 
de atração de novas empresas para o Es-
tado e de amplificar os negócios daquelas 
aqui já presentes. As edições eletrônicas 
em PDF de MercadoComum são enca-
minhadas diretamente, via e-mail, a um 
público superior a 100 mil formadores 

de opinião em Minas e em todo o país e, 
as suas páginas na internet, estão sendo 
acessadas e visualizadas por cerca de 1,6 
milhão de pessoas mensalmente.

Este 27º Prêmio Top of Mind – 
MercadoComum – Marcas de Sucesso 
– Minas Gerais - 2022 conta com os 

apoios especiais da ACMinas – Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Minas; ASSEMG-Associação dos Eco-
nomistas de Minas Gerais; Drogaria 
Araujo; Fórum JK de Desenvolvimento 
Econômico; MinasPart- Desenvolvi-
mento Empresarial e Econômico Ltda.; 
Supermercados BH e Unimed-BH.

57,9%
Plano de Saúde

Marca Mais lembrada
Interior do Estado
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METODOLOGIA
A primeira etapa metodológica 

envolveu o levantamento das cida-
des que deveriam compor a amos-
tra da pesquisa. Para tal, utilizou-se 
o Índice de Potencial de Consumo 
(IPC Maps) que apresenta o deta-
lhamento, em valores absolutos, do 
potencial de consumo em 22 cate-
gorias de produtos, nos 5.570 mu-
nicípios do Brasil. A amostra para o 
presente estudo está contida na po-
pulação do Estado de Minas Gerais 
com idade igual ou superior a 16 
anos, considerando os trinta muni-
cípios com maior potencial de con-
sumo a partir do IPC. O Quadro 1 
apresenta a lista de tais municípios 
ordenados a partir de tal critério. 

O ranking utilizado possui ca-
ráter estadual, pois interessa ao 
estudo uma comparação entre os 
municípios que compõe o Estado 
de Minas Gerais. Segundo os dados 
do IPC, os trinta municípios minei-
ros com maior potencial de consu-
mo, que foram selecionados para 
compor o estudo apresentaram um 
consumo de R$ 239,867 bilhões no 
ano de 2020. 

A partir da análise do IPC e da 
composição demográfica dos mu-
nicípios selecionados para compor 
a amostra, buscou-se a quantidade 
populacional e estratificada de cada 
localidade, através dos dados do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Esses são os dados mais atualizados 
sobre a população brasileira, já que 
existe a obrigatoriedade de cadas-
tramento nas bases de dados elei-
torais, a partir dos 18 anos. Como 
essa obrigatoriedade não se aplica 
para as pessoas com 16 e 17 anos, 
sabe-se que existe um gap entre a 
quantidade populacional e os dados 
apresentados pelo TSE, todavia a 
outra possibilidade seria a utiliza-
ção dos dados censitários do IBGE, 

que foram atualizados pela últi-
ma vez, através da coleta de 2010. 
Sendo assim, apesar da ausência 
dos dados da população com 16 e 
17 anos, os dados do TSE ainda se 
mostram mais adequados para de-
terminação do plano amostral para 
o estudo em tela.  

Arbitrariamente estabeleceu-
-se que a amostra deveria ser com-
posta por 1.500 entrevistas e que 
deveria abranger as 30 cidades de 
Minas Gerais com maior Potencial 
de Consumo. Visando garantir uma 
margem de erro de no mínimo 5 
pontos percentuais para a popu-
lação da cidade de Belo Horizonte, 
estabeleceu-se que 400 entrevistas 
deveriam ser realizadas na Capital 
e que as demais 1.100 entrevistas 
deveriam ser distribuídas entre 
as demais cidades selecionadas 
para compor a amostra. Além dis-
so, seguindo os pressupostos de 
uma amostragem estratificada, 
estabeleceu-se que as entrevistas 
deveriam ser distribuídas propor-
cionalmente ao universo da pes-
quisa, considerando os critérios de 
sexo e faixa etária. As definições de 
margem de erro da pesquisa leva-
ram em consideração um intervalo 
de confiança de 95%. Em relação 
à precisão dos resultados, tem-se 
que tal amostra garante uma mar-
gem de erro de 2,5 pontos percen-
tuais para todo o universo de pes-
quisa, de 2,9 pontos percentuais 
para o universo das cidades do in-
terior do Estado e de 4,9% apenas 
para a capital. 

A partir dos valores amostrais 
já definidos, buscou-se subsídio 
nos dados do Tribunal Superior 
Eleitoral para a realização dos cál-
culos a fim de identificar quantos 
indivíduos deveriam ser pesquisa-
dos proporcionalmente por sexo, 

faixa de idade. Visando garantir a 
representatividade da amostra em 
relação ao universo de pesquisa, 
utilizou-se o sistema de pondera-
ção dos resultados de modo a cor-
rigir as desproporções da amostra, 
considerando o número de entre-
vistas realizadas em cada muníci-
pio e a proporção de suas popula-
ções em relação ao universo.

Ainda sobre a coleta de dados 
evidencia-se que se estabeleceu o 
critério de inclusão regional. Isto é, 
alguns itens contemplados no es-
tudo foram coletados apenas na re-
gião de Belo Horizonte, outros ape-
nas no interior do Estado de Minas 
Gerais e, por fim, para alguns itens 
considerou-se tanto a capital quan-
to o interior do Estado. Por fim, o úl-
timo procedimento empregado ao 
longo da coleta de dados envolveu 
a validação dos dados, através do 
processo de checagem, que ocorreu 
por meio de dois meios distintos, 
quais sejam: 1- Checagem dos áu-
dios das entrevistas e 2- Checagem 
das inconsistências. Tais processos 
são previstos na literatura relativa 
ao processo de pesquisa científica e 
tem por objetivo garantir a fidedig-
nidade dos dados coletados, evitan-
do fraudes e erros não amostrais, 
tais como erros de digitação e má 
condução das entrevistas

Foram realizadas, no total, 
1.518 entrevistas. A amostra foi 
desenhada proporcionalmente à 
população residente nos municí-
pios selecionados, considerando-
-se o sexo e a faixa etária, a partir 
de dados disponibilizados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística). Tornou-se 
desnecessário aplicar qualquer 
tipo de peso, dado que os perfis 
coletados corresponderam ao pla-
nejamento amostral.
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A HISTÓRIA DO TOP OF MIND 
EM MINAS GERAIS
As pesquisas e premiações realizadas

Prêmio
 Data da Realização Instituto de 

Segmentos
 Nº de entrevistas 

Premiações
 da Pesquisa         Pesquisa concedidas

I Outubro 1995 Fonte 33 1.190 33

II Novembro 1996 Apta 40 1.242 40

III Junho 1997 GD Perfil 46 1.202 44

IV Dezembro 1998 GD Perfil 58 1.008 107

V Dezembro 1999 GD Perfil 107 1.146 207

VI Dezembro 2000 GD Perfil 85 1.200 149

VII Dezembro 2001 GD Perfil 84 1.200 142

VIII Dezembro 2002 GD Perfil 86 1.221 189

IX Dezembro 2003 GD Perfil 62 1.207 103

X Dezembro 2004 Expertise 73 1.225 125

XI Dezembro 2005 Expertise 71 1.193 104

XII Dezembro 2006 Expertise 73 1.203 102

XIII Dezembro 2007 Expertise 67 1.240 100

XIV Janeiro 2009 Expertise 67 1.247 102

XV Dezembro 2009 Expertise 56 1.281 80

XVI Dezembro 2010 Expertise 48 1.280   70

XVII      Dezembro 2011 Expertise 62 1.387 84

XVIII Dezembro 2012 Olhar 56 1.530 77

XIX Dezembro 2013 Olhar 41 1.500 62

XX Dezembro 2014 Olhar 37 1.571     55

XXI Janeiro 2016 Olhar 37 1.522 53

XXII Janeiro 2017 Olhar 37 1.500 45

XXIII Janeiro 2018 Olhar 34 1.500 48

XXIV Janeiro 2019 Olhar 39 1.500 47

XXV Janeiro 2020 Olhar 43 1.500 77

XXVI Fevereiro 2021 Quaest 32 1.513 62

XXVII Março 2022 Olhar/Jumppi 39 1.518 58

Total Geral   1.514 35.826 2.362

CARACTERIZAÇÃO 
DA AMOSTRA 

MAPA DA 
DISTRIBUIÇÃO  
DA PESQUISA  
POR REGIÃO  
DO ESTADO

A composição da amostra é feita 
em dois momentos, tem-se a amos-
tra planejada e a amostra alcançada. 
Nessa seção apresentaremos os dois 
dados, mas todos os cálculos são re-
alizados sobre a amostra alcançada, 
pois interessa a pesquisa os valores 
efetivamente obtidos. A distribuição 
das variáveis sexo, idade foram pro-
porcionais aos dados do TSE, confor-
me mencionado anteriormente. 

Em Belo Horizonte previa-se 400 
entrevistas e foram realizadas 405, já 
no interior previa-se 1.100, e foram 
realizadas 1.113. Sendo assim, o to-
tal de entrevistados ultrapassou em 
18 pessoas a previsão inicial (1.500). 
Vale ressaltar que o controle dos es-
tratos foi realizado de modo rigoro-
so em termos de sexo e faixa etária 
e que a distribuição das entrevistas 
por cidade foi previamente estabele-
cida para servir como uma referência 
para o trabalho de coleta de dados, 
admitindo-se que os desvios seriam 
posteriormente corrigidos a partir do 
sistema de ponderação. 

Sobre a realização das entrevis-
tas, o mapa abaixo demonstra a dis-
tribuição da amostra considerando 
as macrorregiões do Estado. Obser-
va-se, portanto, uma maior concen-
tração na região Central (55,99%) e, 
em contrapartida, a região com me-
nor concentração foi a Centro-Oeste 
de Minas (2,7%).

Norte de Minas e
Noroeste de Minas

5,01%

Alto Paranaíba
2,83%

Triângulo
15,94%

Sul de Minas
5,73%

Zona da Mata
6,65%

Centro-Oeste 
de Minas
2,17%

Central
55,99%

Jequitinhonha/Mucuri 
e Rio Doce
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AMOSTRA ESPERADA E ALCANÇADA

Municípios                           Amostra
  Esperada %  Alcançada  %

Araguari 22 1% 39 2,6%
Araxá  19 1% 18 1,2%
Barbacena 24 2% 26 1,7%
Belo Horizonte 400 27% 405 27%
Betim  69 5% 75 4,9%
Conselheiro Lafaiete 21 1% 27 1,8%
Contagem 107 7% 119 7,8%
Coronel Fabriciano 20 1% 20 1,3%
Divinópolis 41 3% 33 2,2%
Governador Valadares 45 3% 21 1,4%
Ibirité  24 2% 37 2,4%
Ipatinga 43 3% 45 3,0%
Itabira  20 1% 30 2,0%
Ituiutaba 19 1% 22 1,4%
Juiz De Fora 85 6% 90 5,9%
Lavras  18 1% 19 1,3%
Montes Claros 59 4% 76 5,0%
Passos  19 1% 23 1,5%
Patos De Minas 27 2% 25 1,6%
Poços De Caldas 29 2% 14 0,9%
Pouso Alegre 26 2% 22 1,4%
Ribeirão Das Neves 41 3% 42 2,8%
Sabará  19 1% 20 1,3%
Santa Luzia 33 2% 14 0,9%
Sete Lagoas 36 2% 16 1,1%
Ubá  17 1% 11 0,7%
Uberaba 56 4% 56 3,7%
Uberlândia 121 8% 125 8,2%
Varginha 25 2% 28 1,8%
Vespasiano 17 1% 20 1,3%
   1500 100% 1518 100%

SOBRE O  
TOP OF MIND

“Top of Mind” é um termo em in-
glês que, em tradução literal significa 
“topo da mente”, ou seja, o que cada 
indivíduo se lembra primeiro a res-
peito de qualquer coisa, espontanea-
mente e sem nenhum tipo de estímu-
lo. Cada consumidor tem preferências 
e marcas enraizadas em seu pensa-
mento. Dessa forma, a metodologia 
Top of Mind é utilizada para medir o 
que é mais lembrado por determina-
da parcela da população – a partir das 
respostas dadas, temos as marcas e 
empresas Top of Mind.

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

Os entrevistadores também não 
realizaram nenhum tipo de explicação 
nem apresentaram exemplos sobre 
determinado segmento ou categoria 
durante a aplicação do questionário, 
caso o respondente apresentasse dú-
vida. Se não viesse nenhuma marca na 
cabeça do respondente ou se ele não 
soubesse o significado de determina-
da categoria, coube ao pesquisador 
registrar “Não sabe/Nenhuma”.

Além disso, foram sorteados seg-
mentos que foram excluídos da pes-
quisa em 2021, e outros novos foram 
incluídos, de forma a se ampliar o 
conjunto de categorias a serem per-
guntadas, e também oferecer ao pú-
blico uma dinâmica diferente a cada 
premiação.

A principal pergunta dessa pesqui-
sa é sobre qual marca é mais lembrada 
primeiro pelos indivíduos em deter-
minado segmento, utilizando como 
pergunta chave o enunciado: “Qual 
é a primeira que vem à sua cabeça, 
quando se fala em... (por exemplo, lei-
te, cerveja, etc.)?”. Essa pergunta é es-
sencial, mas não é a única que compôs 
a pesquisa, dado que a mesma é feita 

por amostragem e foi realizada com 
pessoas de diferentes perfis, de forma 
que a garantir que o resultado seja re-
presentativo do universo pesquisado.

Por isso, ter informações sobre 

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

OS NÚMEROS DO TOP OF MIND 
EM MINAS GERAIS

2.362 
Marcas premiadas em 

diversas categorias

35.826 
Entrevistas 
realizadas

1.514
Segmentos 

pesquisados

Durante os 27 anos deste estudo foram:
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SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO
CATEGORIA ESPECIAL

Top do Top - Reservada às premia-
ções especiais. Destina-se à premiação 
das marcas que mais se destacaram, de 
forma substancial e diferenciada em re-
lação às demais, conforme aferição da 
pesquisa. Na atual versão são aquelas 
mais citadas pelos entrevistados, ou 
seja, as que obtiveram o maior percen-
tual de respostas da pesquisa realizada. 

Foram premiadas as marcas mais 
lembradas de BH, Interior e Geral e 
as classificações divulgadas apenas 
durante a solenidade de premiação 
do 27º Top of Mind – MercadoComum 
– Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2022, no dia 28 de junho, na ACMinas. 

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

CATEGORIA EXCELÊNCIA

É a Categoria mais elevada. Nes-
ta situação, significa que a marca 
vencedora obteve mais de 50% das 
respostas válidas e espontâneas dos 
entrevistados, de um determinado 
segmento. A margem de erro prevista 
de 2,5% sempre é considerada. São 
praticamente nulas as chances de se 
ocorrer empates técnicos. Neste ano 
são em número de 13 os vencedores 
desta Categoria.

CATEGORIA LIDERANÇA

Significa não ter a marca obtido 
mais de 50% das respostas válidas 
e espontâneas dos entrevistados, de 
um determinado segmento. No entan-
to, o percentual de respostas obtido 

confere a ela a liderança daquele seg-
mento. A margem de erro prevista de 
2,5% é também considerada e pode 
haver mais de uma marca vencedora, 
configurando-se nesta situação, a exis-
tência de empate técnico. A premiação 
deste ano constatou a existência de 31 
marcas vencedoras nesta Categoria.

CATEGORIA EXPRESSÃO

Significa que a marca obteve mais 
de 10% das respostas válidas e es-
pontâneas dos entrevistados, de um 
determinado segmento. No entanto, o 
percentual de respostas não foi o su-
ficiente para conferir a ela a lideran-
ça ou a excelência desse segmento. A 
margem de erro prevista é de 2,5% e 
pode haver mais de uma marca nessa 
condição, considerando-se a existên-
cia de empate técnico. A premiação 
deste ano constatou a existência de 14 
marcas vencedoras nesta Categoria.

SETORES ECONÔMICOS PESQUISADOS:
1. ALIMENTOS E BEBIDAS
     10 ÍTENS

3. HIGIENE E SAÚDE
     7 ÍTENS

4. OUTROS
     9 ÍTENS

2. COMPRAS E CONSTRUÇÃO
     12 ÍTENS

Arroz
Batata industrializada  
e congelada
Cachaça Mineira
Café
Carne
Feijão
Queijo 
Leite 
Macarrão/Massas
Whisky Importado

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

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

Cartão de Crédito
Colchão
Instituição Financeira
Livraria/Papelaria – BH
Loja de Calçados
Loja de Produtos Eletroeletrônicos/
Eletrodomésticos
Loja de Roupas 
Site de Compras
Shopping Center - BH
Supermercado
Tijolos - BH
Tinta
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AS MARCAS CAMPEÃS DE MINAS GERAIS – 2022
POR ORDEM ALFABÉTICA, CATEGORIA E EM %
3 Corações Café Excelência 52,0
Araujo  Drogaria Excelência 44,9
Araujo  Site de Medicamentos Liderança 34,7
Azul  Companhia Aérea Nacional Liderança* 34,9
Bem Brasil Batata Industrializada e Congelada Liderança 35,8
BH     Shopping Center Liderança 32,9
Brasil  Instituição Financeira Liderança* 22,1
Braunas Tijolos Excelência 81,3
BR Petrobras Posto de Combustível Liderança* 29,8
Caixa  Instituição Financeira Liderança* 22,7
Camil  Arroz Expressão* 10,5
Casas Bahia Loja Prods. Eletrodomésticos Liderança 35,2
CEMIG  Empresa Mineira Liderança 60,8
C & A  Loja de Roupas    Expressão 17,7
Colgate  Produto de Higiene Pessoal Expressão 22,0
Elmo  Loja de Calçados Expressão 19,4
Fiat  Carro Nacional Liderança 41,7
Friboi  Carne Excelência 52,5
Gol  Companhia Aérea Nacional Liderança* 36,4
Hermes Pardini Laboratório de Análises Clínicas Excelência 70,5
Ibis  Hotel - BH Liderança* 29,9
Ipiranga Posto de Combustíveis Liderança* 29,7
Itambé  Leite Liderança 41,0
Itaú  Instituição Financeira Liderança* 20,4
Johnnie Walker Whisky Importado Liderança 43,9
Latam  Companhia Aérea Nacional Expressão 23,6
Leitura  Livraria/Papelaria Excelência 82,6
Magazine Luzia Loja Prods. Eletrodomésticos Expressão 28,9
Mastercard Cartão de Crédito Liderança* 37,2
Mater Dei Hospital - BH Liderança* 23,1
Mercado Livre  Site de Compras Liderança 37,5
Mercedes-Benz Caminhão Liderança 39,8
Minas  Shopping Center Expressão 18,6
Oi  Operadora de Telefonia   Expressão* 24,5
Omo  Produto de Limpeza Doméstica Expressão 12,8
Ortobom Colchão Excelência 54,5
Ouro Minas Hotel - BH Liderança* 26,6
Porto Alegre Queijo Expressão 28,2
Prosegur Emp. Transp. Valores e Segurança Liderança 39,3
Salinas  Cachaça Mineira Liderança 42,0
Santa Amália Macarrão/Massas - Interior Liderança 35,8
Shell  Posto de Combustíveis Liderança* 26,3
Shopee  Site de Compras Expressão 20,6
Supermercados BH Supermercado - BH Excelência 50,4
Supermercados BH Supermercado – Interior Liderança 26,1
Samsung Aparelho Telef. Celular Excelência 54,7
Suvinil  Tinta  Excelência 55,4
TIM  Operadora de Telefonia Expressão* 19,9
Unimed - BH Hospital - BH Liderança* 21,2
Unimed - BH Plano de Saúde – BH Excelência 71,5
Unimed - Fed. MG  Plano de Saúde – Interior Excelência 66,1
Ypê  Produto de Limpeza Doméstica Liderança* 28,2
Vasconcelos Arroz Expressão* 13,9
Vasconcelos Feijão Expressão 15,4
Veja  Produto de Limpeza Doméstica Liderança* 23,2
Vilma  Macarrão/Massas – BH Liderança 41,6
Visa  Cartão de Crédito Liderança 42,9
Vivo  Operadora de Telefonia Liderança 34,1

*Empate Técnico. (1) – Respostas Válidas dos Entrevistados

*Empate Técnico. 

*Empate Técnico. 

MARCAS VENCEDORAS POR CATEGORIA

CATEGORIA LIDERANÇA – (31)

CATEGORIA EXPRESSÃO – (14)

Alimentos e Bebidas
Batata Industrializada:  Bem Brasil
Cachaça Mineira:  Salinas
Macarrão/Massas – BH:  Vilma
Macarrão/Massas - Interior:  Santa Amália
Whisky Importado:  Johnnie Walker
Compras e Construção
Cartão de Crédito:  Visa*
Cartão de Crédito:  MasterCard*
Instituição Financeira:  Banco do Brasil*
Instituição Financeira:  Caixa*
Instituição Financeira:  Itaú*
Loja de Prods. Eletroeletrônicos:  Casas Bahia
Site de Compras:  Mercado Livre
Shopping Center – BH:  BH Shopping
Supermercados – Interior:  BH
Comunicação
Operador de Telefonia:  Vivo
Institucional, Lazer, Transportes e Serviços
Caminhão:  Mercedes-Benz
Carro Nacional:  Fiat
Cia. Aérea Nacional:  Gol*
Cia. Aérea Nacional:  Azul*
Emp. Transp. Valores e Segurança:  Prosegur
Hotel – BH:  Ibis
Hotel – BH:  OuroMinas
Posto de Combustíveis:  BR Petrobras*
Posto de Combustível:  Ipiranga*
Posto de Combustível:  Shell*
Higiene e Saúde
Hospital – BH:  Mater Dei*
Hospital – BH:  Unimed-BH*
Prods. Limpeza Doméstica:  Ypê
Prods. Limpeza Doméstica:  Veja
Site de Medicamentos:  Araujo

Alimentos e Bebidas 
Arroz:   Vasconcelos*
Arroz:   Camil*
Feijão:   Vasconcelos
Queijo:  Porto Alegre
Compras e Construção
Loja de Calçados:  Elmo
Loja Prods. Eletroeletrônicos:  Magazine Luiza
Loja de Roupas:  C&A
Site de Compras:  Shopee
Shopping Center – BH Minas Shopping
Operadora de Telefonia:  Oi*
Operadora de Telefonia:  TIM*
Cia. Aérea Nacional:  LATAM
Higiene e Saúde
Prods. Higiene Pessoal:  Colgate
Prods. Limpeza Doméstica:  Omo
Suco  Tang
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MARCAS MAIS LEMBRADAS - SEXO (GERAL)

CATEGORIA EXCELÊNCIA – (13)
Alimentos e Bebidas
Café:   3 Corações
Carne:   Friboi
Compras e Construção
Colchões:  Ortobom
Livraria:  Leitura
Supermercado (BH) BH
Tinta:   Suvinil
Tijolos:  Braunas

Comunicação 
Aparelho de Telefone Celular:  Samsung
Institucional, Lazer, Transportes e Serviços
Empresa Mineira:  CEMIG
Higiene e Saúde
Drogaria:  Araujo
Laboratório de Análises Clínicas:  Hermes Pardini
Plano de Saúde – BH:  Unimed-BH
Plano de Saúde – Interior:  Unimed Federação MG

  PLANO DE SAÚDE  62,1%

  APARELHO DE TELEFONE CELULAR 54,3%

  COLCHÃO 49,4%

  CAFÉ 48,7%

  TINTA 46,9%

  DROGARIA 42,5%

  CARRO NACIONAL 38,7%

  LEITE 37,9%

  MACARRÃO/MASSAS 37,0%

  LIVRARIA 36,6%

  PLANO DE SAÚDE  57,3%

  CAFÉ 49,0%

  APARELHO DE TELEFONE CELULAR 47,0%

  TINTA 46,2%

     DROGARIA 40,5%

  COLCHÃO 40,3%

  CARTÃO DE CRÉDITO 37,5%

  OPERADORA DE TELEFONIA 37%

  SITE DE COMPRA 36,3%

  SUPERMERCADO 35,5%

Marca  Segmento Percentual Marca  Segmento Percentual
FEMININO MASCULINO

MARCAS MAIS LEMBRADAS POR FAIXA ETÁRIA (GERAL)
 De 16 a 20 anos

Marca Segmento %

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  68,3%

FRIBOI CARNE  53,3%

UNIMED PLANO DE SAÚDE 48,3%

ORTOBOM COLCHÃO 43,3%

SUPERMERCADO BH SUPERMERCADO - GERAL 43,3%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 43,3%

LEITURA LIVRARIA 40,0%

VIVO OPERADORA DE TELEFONIA 36,7%

PETROBRAS BR POSTO DE COMBUSTÍVEL 33,3%

 De 21 a 24 anos

Marca Segmento %

ORTOBOM COLCHÃO 61,6%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  54,5%

UNIMED PLANO DE SAÚDE 54,5%

CASAS BAHIA LOJA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 42,9%

SUPERMERCADO BH SUPERMERCADO 42,0%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 41,1%

ARAUJO DROGARIA 40,2%

FRIBOI CARNE  39,3%

MASTERCARD CARTÃO DE CRÉDITO 39,3%

LEITURA LIVRARIA 38,4%
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MARCAS MAIS LEMBRADAS POR FAIXA ETÁRIA (GERAL)

MARCAS MAIS LEMBRADAS - CLASSE SOCIAL (GERAL)

 De 25 a 34 anos

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 65,4%

ORTOBOM COLCHÃO 59,5%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  54,2%

SUVINIL TINTA  46,2%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 45,5%

ARAUJO DROGARIA 44,2%

FIAT CARRO NACIONAL 44,2%

VILMA MACARRÃO/MASSAS 42,5%

LEITURA LIVRARIA 42,2%

FRIBOI CARNE  37,9%

A

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 67,6%

VIVO OPERADORA DE TELEFONIA 64,9%

CEMIG EMPRESA MINEIRA 56,8%

ARAUJO DROGARIA 56,8%

LEITURA LIVRARIA 54,1%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  51,4%

ORTOBOM COLCHÃO 51,4%

SUVINIL TINTA  51,4%

HERMES PARDINI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 51,4%

ITAMBE LEITE  43,2%

 De 45 a 59 anos

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 61,8%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 58,5%

SUVINIL TINTA  49,9%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  47,1%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 41,0%

ARAUJO DROGARIA 40,7%

FIAT CARRO NACIONAL 37,9%

ORTOBOM COLCHÃO 37,2%

VIVO OPERADORA DE TELEFONIA 36,9%

C

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 70,9%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 52,7%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ 50,0%

SUVINIL TINTA 48,5%

ORTOBOM COLCHÃO 47,6%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 43,6%

ARAUJO DROGARIA 40,9%

VIVO OPERADORA DE TELEFONIA 40,9%

MASTERCARD CARTÃO DE CRÉDITO 40,0%

CEMIG EMPRESA MINEIRA 39,4%

 De 35 a 44 anos

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 68,8%

ORTOBOM COLCHÃO 57,5%

SUVINIL TINTA  54,1%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 51,3%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  49,1%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 47,8%

ITAMBE LEITE  43,4%

ARAUJO DROGARIA 42,2%

LEITURA LIVRARIA 42,2%

VILMA MACARRÃO/MASSAS 40,6%

A

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 68,5%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  58,4%

ARAUJO DROGARIA 53,9%

ITAMBE LEITE  51,7%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 49,4%

CEMIG EMPRESA MINEIRA 48,3%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 48,3%

VIVO OPERADORA DE TELEFONIA 47,2%

LEITURA LIVRARIA/PAPELARIA 44,9%

SUVINIL TINTA  44,9%

 60 anos ou mais

Marca Segmento %

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 51,8%

UNIMED PLANO DE SAÚDE 47,9%

SUVINIL TINTA  44,6%

ARAUJO DROGARIA 41,9%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  40,4%

ITAMBE LEITE  35,2%

CASAS BAHIA LOJA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 31,9%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 31,3%

SUPERMERCADO BH SUPERMERCADO 29,2%

D

Marca Segmento %

UNIMED PLANO DE SAÚDE 63,7%

SUVINIL TINTA  52,2%

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 49,3%

ORTOBOM COLCHÃO 48,8%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  48,3%

ARAUJO DROGARIA 45,2%

LEITURA LIVRARIA 38,9%

VISA CARTÃO DE CRÉDITO 38,6%

CASAS BAHIA LOJA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 36,3%

VILMA MACARRÃO/MASSAS 36,0%
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E

Marca Segmento %

SAMSUNG APARELHO DE TELEFONE CELULAR 52,3%

UNIMED PLANO DE SAÚDE 50,1%

TRÊS CORAÇÕES CAFÉ  45,2%

SUVINIL TINTA  39,7%

SUPERMERCADO BH SUPERMERCADO 39,7%

E

Marca Segmento %

ORTOBOM COLCHÃO 39,5%

ARAUJO DROGARIA 37,9%

FIAT CARRO NACIONAL 37,9%

CASAS BAHIA LOJA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 37,3%

ITAMBE LEITE  36,4%

AS MARCAS MAIS PREMIADAS DE MINAS GERAIS  
NOS 27 ANOS DO PRÊMIO TOP OF MIND – MERCADOCOMUM 
MARCAS DE SUCESSO – MINAS GERAIS
Nestes 27 anos de realização do Prêmio Top of Mind em Minas Gerais, apenas 
três marcas conquistaram todas as premiações anuais: Fiat Automóveis, 
Produtos Itambé e Plano de Saúde Unimed

• 27 PREMIAÇÕES:  
Produtos Itambé; Plano de Saúde UNIMED;  
e Veículo Nacional Fiat.

• 26 PREMIAÇÕES:  
Café 3 Corações.

• 23 PREMIAÇÕES:  
Minas Shopping; Produtos de Limpeza Veja; 
Rádio Itatiaia; Tintas Suvinil.

• 22 PREMIAÇÕES:  
Arroz Prato Fino; Drogaria Araujo;  
Empresa de Ônibus de Viagem Gontijo;  
Hotel OuroMinas; Livraria Leitura; Locadora 
de Veículos Localiza; Macarrão/|Massas 
Santa Amália; Macarrão/Massas Vilma.

• 21 PREMIAÇÕES:  
BH Shopping; Biscoitos Aymoré; Rede Globo, 

• 20 PREMIAÇÕES:  
Banco do Brasil; Bradesco.

• 19 PREMIAÇÕES:  
Banco Itaú; Cimento Cauê; Colchões Orthocrin 
e Iogurte Danone.

• 18 PREMIAÇÕES:  
Coca-Cola; MRV Engenharia; Óticas do Povo; 
Othon Palace e Shopping Del Rey;

• 17 PREMIAÇÕES:  
Cartão de Crédito Visa; Cachaça Salinas; 
Casas Bahia; Cerveja Brahma; Ponto Frio e 
Petrobras.

• 16 PREMIAÇÕES:  
CEMIG; Óleo Soya; Produtos Sadia  
e Ponto Frio.

• 15 PREMIAÇÕES: 
Cerveja Skol; Pão de Queijo Forno  
de Minas; Jornal Estado de Minas  
e Whisky White Horse.

• 14 PREMIAÇÕES:  
Cia. Aérea LATAM; Cerveja Antarctica; Óleo 
Liza; Produtos de Beleza Natura e Tenda 
Engenharia.

• 13 PREMIAÇÕES:  
Bombons Garoto e Whisky Chivas Regal.

• 12 PREMIAÇÕES:  
Bradesco Seguro, Geladeira Brastemp e 
Consul; Mineração Vale; Posto de Combustível 
BR Distribuidora e Shell; Produtos de Beleza 
Avon e O Boticário; Whisky Johnnie Warler 

• 11 PREMIAÇÕES:  
Aparelho de TV Samsung; Calçados San 
Marino, Construtora Líder, Guaraná 
Antarctica; Liquidificador Arno; Moto Honda, 
Postos Ipiranga e Shell; Sabonete Lux.

• 10 PREMIAÇÕES:  
Aparelho de TV Philips; Caminhão Mercedes-
Benz; Sorvetes Kibon.

• 09 PREMIAÇÕES:  
Aparelho Celular Nokia, Creme Dental 
Kollynos; Margarina Qualy, Polícia Federal; 
Produto de Limpeza Doméstica Ypê; Sabão  
em Pó Omo; Sapato Feminino Azaleia  
e Sapato Feminino Dakota; Supermercados 
BH; Tijolos Braunas. 

• 08 PREMIAÇÕES:  
Banco BMG; Empresa Mineira Usiminas; Itaú 
Seguros; Itatiaia Móveis.

• 07 PREMIAÇÕES:  
Caixa; Cartão de Crédito Mastercar; Colchões 
Ortobom; ECT-Correios; Laboratório Hermes 
Pardini; Óticas Diniz e Pneus Pirelli.

• 06 PREMIAÇÕES:  
Aparelho de Barbear Gillette; Aparelho 
Celular Samsung; Jornal O Tempo; Veículos 
Chevrolet e Volkswagen; Whisky Ballantines.

• 05 PREMIAÇÕES:  
Creme Dental Colgate; Hospital Mater Dei 
e Unimed-BH; Jornal Super Notícias; Leroy-
Merlin; Material Esportivo Adidas; Operadora 
de Telefonia TIM e Vivo; Seguros Porto 
Seguro; Ricardo Eletro; Rádio BH FM;  
Site de Compras Mercado Livre; 

• 04 PREMIAÇÕES:  
Adoçante Zero-Cal; Água Sanitária O Globo; 
Aparelho Celular Samsung; Bicicletas Caloi, 
Cia. Aérea Azul; Empresa Mineira Belgo-
Mineira; Empresa de Transporte de Valores e 
Segurança Prosegur; Faculdade PUC-Minas; 
Produtos Pif Paf; Produtos Suggar.

• 03 PREMIAÇÕES:  
Açúcar União; Americanas; Aparelho Celular 
Motorolla; Cachaça 51; Empresa Mineira Copasa; 
Loja de Material Esportivo Centauro; Moda 
Feminina Vide Bula; Produtos de Beleza Água de 
Cheiro; Produtos Gradiente; Produtos Porto Alegre; 
Rádio Jovem Pan; Sucos Del Valle; Vinhos Canção; 

• 02 PREMIAÇÕES:  
Água Ingá; Aparelho de Barberar Pretobarba; 
Aparelho de TV Semp-Toshiba; Batata Frita 
Industrial e Congelada Bem Brasil; Baterias 
RayoVac; Calcados Arezzo; Canetas BIC; 
Carne Friboi; Chocolate Nestlé; CVC Viagens, 
Empresa de Transporte de Valores Rodoban; 
Hospital Santa Casa de BH; Hotel Ibis; Loja 
de Material de Construção Telha Norte; Loja 
de Eletroeletrônicos Magazine Luiza; Pilhas 
Rayovac; Seguros Minas-Brasil; Suco de Frutas 
Maguary; Tintas Coral; Vinho Pérgola. 

• 01 PREMIAÇÃO:  
Açúcar Cristal; Água Sanitária QBoa; Arroz 
Camil e Vasconcelos; Azeite Gallo; Cerveja 
Heineken; Feijão Pink e Vasconcelos; Loja 
de Material Elétrico Loja Elétrica; Site de 
Compras Shopee; Suco Tang; Time de  
Futebol Atlético Mineiro; 

Desde o seu início, são as seguintes as Marcas mais premiadas de Minas Gerais nesta premiação são:
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AS MARCAS MAIS 
VALIOSAS DO  
MUNDO 2021
Este é o Ranking de 2021, das 100 mais 
valiosas marcas do mundo, criado pela 
renomada consultoria de marketing/branding 
Interbrand, empresa fundada na cidade de 
Londres em 1974

01 Apple Estados Unidos  US$ 408.251  
02 Amazon  Estados Unidos  US$ 249.249 
03 Microsoft  Estados Unidos  US$ 210.191  
04 Google  Estados Unidos US$ 196.811 
05 Samsung  Coreia do Sul US$   74.635 
06 Coca-Cola  Estados Unidos US$   57.488 
07 Toyota  Japão US$   54.107 
08 Mercedes-Benz  Alemanha US$   50.866 
09 McDonald’s  Estados Unidos US$   45.865  
10 Disney  Estados Unidos US$   44.183 
11 Nike  Estados Unidos US$   42.538 
12 BMW Alemanha US$   41.631 
13 Louis Vuitton  França US$   36.766 
14 Tesla  Estados Unidos US$   36.270 
15 Facebook  Estados Unidos US$   36.248  
16 Cisco  Estados Unidos US$   36.228 
17 Intel  Estados Unidos US$   35.761 
18 IBM  Estados Unidos US$   33.257 
19 Instagram  Estados Unidos US$   32.007  
20 SAP  Alemanha US$   30.090 
21 Adobe  Estados Unidos US$   24.832 
22 Chanel  França US$   22.109 
23 Hermès  França US$   21.600 
24 J.P. Morgan  Estados Unidos US$   21.401 
25 Honda  Japão US$   21.315 
26 YouTube  Estados Unidos US$   20.905 
27 Ikea  Suécia US$   20.034 
28 Pepsi  Estados Unidos US$   19.431 
29 UPS  Estados Unidos US$   19.377 
30 American Express Estados Unidos US$   19.075 
31 GE  Estados Unidos US$   18.420 
32 Accenture  Estados Unidos US$   17.758 
33 Gucci  Itália US$   16.656 
34 Allianz  Alemanha US$   15.174 
35 Hyundai  Coreia do Sul US$   15.168 
36 Netflix  Estados Unidos US$   15.036 
37 Budweiser  Estados Unidos US$   15.022 
38 Salesforce  Estados Unidos US$   14.770 
39 Visa  Estados Unidos US$   14.741 
40 Nescafé  Suíça US$   14.466  
41 Sony  Japão US$   14.445 
42 PayPal  Estados Unidos US$   14.322  
43 H&M  Suécia US$   14.133 
44 Pampers  Estados Unidos US$   13.912 
45 Zara  Espanha US$   13.503 
46 Audi  Alemanha US$   13.474 
47 Volkswagen  Alemanha US$   13.423 
48 AXA  França US$   13.408 
49 Adidas  Alemanha US$   13.381 
50 Mastercard  Estados Unidos US$   13.065 

51 Starbucks  Estados Unidos US$   13.010  
52 Ford  Estados Unidos US$   12.861 
53 L’Oréal  França US$   12.501 
54 Citi  Estados Unidos US$   12.501 
55 Goldman Sachs  Estados Unidos US$   12.491 
56 Ebay  Estados Unidos US$   12.285 
57 Philips  Holanda US$   11.671 
58 Porsche  Alemanha US$   11.739 
59 Nissan  Japão US$   11.131 
60 Siemens  Alemanha US$   11.047 
61 Gillette  Estados Unidos US$   10.657 
62 Nestlé  Suíça US$   10.646 
63 HP  Estados Unidos US$   10.481 
64 HSBC  Reino Unido US$   10.317 
65 Danone  França US$     9.846 
66 Spotify  Suécia US$     9.762 
67 3M  Estados Unidos US$     9.702 
68 Colgate  Estados Unidos US$     9.629 
69 Morgan Stanley  Estados Unidos US$     9.380  
70 Nintendo  Japão US$     9.197 
71 Lego  Dinamarca US$     9.082 
72 Kellogg’s  Estados Unidos US$     8.642 
73 Cartier  França US$     8.161 
74 Santander  Espanha US$     8.100 
75 Fedex  Estados Unidos US$     7.548 
76 Ferrari  Itália US$     7.160  
77 Dior  França US$     7.024 
78 Corona  México US$     6.952 
79 Canon  Japão US$     6.897  
80 DHL  Estados Unidos US$     6.747 
81 Jack Daniel’s  Estados Unidos US$     6.537 
82 Caterpillar  Estados Unidos US$     6.503 
83 LinkedIn  Estados Unidos US$     6.368 
84 Helwett Packard  Estados Unidos US$     6.313 
85 Huawei  China US$     6.196 
86 Kia  Coreia do Sul US$     6.087 
87 Johnson & Johnson Estados Unidos US$     5.937 
88 Panasonic  Japão US$     5.832 
89 Heineken  Holanda US$     5.720 
90 John Deere  Estados Unidos US$     5.616 
91 Zoom  Estados Unidos US$     5.536  
92 Tiffany & Co.  Estados Unidos US$     5.484  
93 KFC  Estados Unidos US$     5.428 
94 Prada  Itália US$     5.416 
95 Hennessy  França US$     5.299 
96 Mini  Reino Unido US$     5.231 
97 Burberry  Reino Unido US$     5.195 
98 Land Rover  Reino Unido US$     5.088 
99 Uber  Estados Unidos US$     4.726 

100 Sephora  Estados Unidos US$     4.628

Classificação Marca País Valor – Em milhões Classificação Marca País Valor – Em milhões
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MC: 27 anos valorizando as Marcas 
de Sucesso de Minas Gerais

“Agradeço a presença de todos 
que nos honram neste 27º Prêmio 
Top of Mind - Marcas de Sucesso – 
Minas Gerais – 2022. Quero lhes 
desejar as boas-vindas e o nosso 
muito cordial boa noite, espe-
rando que possam desfrutar com 
prazer e satisfação dos momentos 
deste evento.

Nesta oportunidade, agrade-
ço a todos os anunciantes que nos 
brindam com as suas publicidades, 
e desejo manifestar um agradeci-
mento especial, aos nossos patro-
cinadores. 

Muito obrigado à Drogaria 
Araujo, ao Supermercados BH e à 
Unimed-BH.

Também estes agradecimen-
tos especiais se destinam a nossos 
apoiadores institucionais na reali-
zação deste evento: a ACMinas – As-
sociação Comercial e Empresarial 
de Minas, a ASSEMG – Associação 
dos Economistas de Minas Gerais, 
o Fórum JK de Desenvolvimento 
Econômico, o IBEF-Minas Gerais, e 
a MinasPart Desenvolvimento Em-
presarial e Econômico Ltda.

Agradecimentos especiais 
destinamos também ao Instituto 
OLHAR – Pesquisa e Informação 
Estratégica, doravante passando 
a se chamar Jumppi Inteligência e 
Pesquisa e que realizou, mais uma 
vez, com enorme competência e 
qualidade, a pesquisa e o estudo 

que validam esta premiação.

A marca é um dos ativos mais 
valiosos de uma empresa e sempre 
é recomendável dela cuidar como 
um relevante patrimônio e um pre-
cioso ativo.

De acordo com o estudo intitu-
lado “Ranking Best Global Brands” 
divulgado pela renomada consulto-
ria de marketing/branding “Inter-
brand”, empresa fundada em 1974 
na cidade de Londres, as 16 marcas 
mais valiosas do planeta represen-
tavam em 2021, no conjunto, um 
valor superior a todo o PIB – Pro-
duto Interno Bruto do Brasil da-
quele ano. As quatro mais valiosas 
marcas – Apple, Amazon, Microsoft 
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e Google valem, juntas, US$ 1,07 
trilhão, sendo que a maior delas - 
a Apple vale, individualmente, US$ 
408 bilhões. Cabe destacar que o 
PIB-Produto Interno Bruto de Mi-
nas Gerais no ano passado – ou 
seja tudo o que o estado produziu 
em termos de bens e serviços – to-
talizou cerca de US$ 130 bilhões.

 Em 2º lugar vem a marca Ama-
zon, valendo US$ 249 bilhões. Logo 
a seguir, está a Microsoft – que vale 
US$ 210 bilhões e, depois o Google, 
com US$ 170 bilhões. Continuando 
as dez Marcas mais valiosas, em or-
dem de classificação, são: 5ª: Sam-
sung; 6ª : Coca-Cola; 7ª  Toyota; 8ª:  
Mercedes-Benz; 9ª:  McDonald’s e 
10ª Disney.

Observem que entre as quatro 
marcas mais valiosas em 2021, 
em todas elas as suas respectivas 
empresas eram da área de tecno-
logia e nenhuma existia algumas 
poucas décadas atrás. Cabe, ainda 
destacar, que esses valores aqui 
mencionados se referem apenas 
ao valor da marca e, não neces-
sariamente, ao valor patrimonial 
das empresas, o seu valor de mer-
cado ou junto às bolsas de valores.

Neste importante estudo da 
Interbrand, em que aqui destaca-
mos as 100 marcas mais valiosas 
do mundo, 53 estão sediadas nos 
Estados Unidos; 9 na Alemanha 
e outras 9 na França; 7 estão no 
Japão, 4 no Reino Unido, 3 na Co-
reia do Sul; 3 na Itália e outras 
3 na Suécia.  As demais estão em 
diferentes países valendo, ainda 
salientar, que não há sequer uma 
marca brasileira entre as mesmas.

Durante os 27 anos deste 
estudo foram realizadas 35.826 
entrevistas em Minas Gerais, 
compreendendo 1.514 Segmen-
tos pesquisados e, no total, fo-

ram premiadas 2.362 Marcas 
de diversas categorias.

 
Considerada uma das publi-

cações mais antigas do Estado, 
a revista MercadoComum estará 
completando, agora em julho, o 
seu 29o ano de circulação levan-
do, principalmente a Minas Gerais 
e a todo o país, as informações re-
levantes da nossa economia, das 
finanças e dos negócios em geral. 

Tenho certeza que este Prêmio 
Top of Mind – MercadoComum – 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais 
chega agora à sua 27ª edição por 
ter assumido, durante todo este 
tempo, uma posição transparente, 
de muita credibilidade e serieda-
de. A metodologia aplicada para a 
realização desta premiação, assim 
como em todas as demais vezes 
anteriores, sempre foi se aprimo-
rando e buscou incorporar novos 
padrões de qualidade e de moder-
nidade com o passar dos anos.

Assim, esta premiação enten-
demos é, antes de tudo, uma ex-
pressão de credibilidade, é uma 
certificação de idoneidade na 
qual se baseia toda a pesquisa e 
as suas respectivas metodologias 
nela aplicada. 

Esta premiação já se tornou 
uma das mais antigas de nossa 
capital e de nosso estado, sendo 
considerada das mais amplas e 
completas de seu gênero. Pode-se 
contar as iniciativas similares em 
nosso estado que conseguiram se 
manter por tanto tempo.

MercadoComum estará circu-
lando neste mês de julho, com uma 
edição impressa e outra eletrônica 
especial, contendo o descritivo da 
pesquisa e sua metodologia, além 
de matérias jornalísticas especí-
ficas sobre as empresas vencedo-

ras, destacando-se a importância 
e o relevante papel exercido por 
esta iniciativa, que é também o 
de procurar ampliar a divulgação 
da imagem econômica e social de 
Minas, aumentando as chances de 
atração de novas empresas para o 
Estado e de amplificar os negócios 
daquelas aqui já presentes. 

As edições eletrônicas em PDF 
de MercadoComum são encami-
nhadas, mensal e diretamente, 
via e-mail, a um público superior 
a 100 mil formadores de opinião 
em Minas e em todo o país. As suas 
páginas na internet, estão sendo 
acessadas e visualizadas por cerca 
de 1,6 milhão de pessoas todo mês, 
de acordo levantamento efetuado 
e divulgado pelo Google Search.

A exemplo das vezes anterio-
res não posso concluir esta apre-
sentação sem, antes, enumerar 
algumas considerações pessoais 
sobre a presente situação econô-
mica, política e social brasileira. 

Acredito que o Brasil precisa, 
urgentemente, reconciliar-se com 
o desenvolvimento e retomar o 
crescimento econômico vigoroso, 
consistente, contínuo e sustentável. 

Temos de buscar, incansavel-
mente, nos transformar em uma 
Nação Desenvolvida.

Entendo ser esta a saída, esta 
a solução!

País cuja economia não cresce 
é país condenado e os piores ini-
migos da democracia são a fome, 
a miséria, o desemprego e a deses-
perança. O subdesenvolvimento 
é uma doença grave, uma praga 
que combinada com a estagnação 
econômica, amplia as desigualda-
des sociais já existentes e violenta 
o convívio entre os seus cidadãos. 
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Não podemos compartilhar da 
onda de pessimismo que há muito 
paira sobre a economia nacional, 
como se ela estivesse destruída, in-
capacitada de se recuperar ou de 
prosperar. 

Os problemas e entraves da 
nossa economia devem ser en-
carados como passageiros, não 
duradouros. Já há um certo tem-
po que uma das mais destacadas 
características do Brasil era a sua 
enorme capacidade de superar di-
ficuldades e a de contornar crises, 
de maneira ágil e rápida. Mas, des-
ta vez, a síndrome do raquitismo 
econômico e a esclerose política 
que nos assola e, na qual nos en-
contramos metidos, já dura muito 

Urge desarmar esta perversa 
armadilha que nos aprisionou e 
nos mantém reféns de uma situa-
ção que fragiliza a sociedade e as 
nossas instituições. Não são justas 
para com o País as políticas que 
perseguem a estagnação da eco-
nomia, fomentam o desemprego, 
impossibilitam os investimentos 
públicos e promovem um acintoso 
regime de concentração de renda 
e de baixa produtividade.

 
O desenvolvimento precisa vol-

tar a ser a trilha natural do Brasil 
rumo a um futuro melhor, como 
já afirmava o presidente Jusceli-
no Kubitschek há mais de 50 anos 
-quando ele realçava que a espe-
rança era a bandeira de todas as 
bandeiras do Brasil.  

Nesse sentido, entendo tam-
bém, que precisamos resgatar, o 
quanto antes, a bandeira da espe-
rança no nosso país e recuperar, 
aos brasileiros, a capacidade e a 
possibilidade de voltarem a poder 
sonhar. 

É preciso despolitizar e deside-

ologizar o debate econômico que 
se restringe e se limita nos dias 
atuais, meramente, às discussões 
conjunturais e passageiras, de 
baixo alcance e, por isso mesmo, 
sempre de resultados pífios e des-
prezíveis.

 
A busca de um futuro melhor 

para o Brasil passa, inexoravel-
mente, pela urgente decisão de dei-
xarmos de ser emergentes para nos 
convolar em Nação Desenvolvida. 
Esta virada rumo a um novo e di-
ferente amanhã precisa ser a nossa 
causa e missão maiores, decisão 
imprescindível e inadiável de ser 
tomada por mais tempo impondo-
-se, por consequência, uma segura 
determinação de caminhar nesse 
rumo e sentido – sem desvios, se-
jam à esquerda, à direita ou, muito 
menos, de pararmos e permecer-
mos na condição de indecisos. 

A direção correta para o Bra-
sil é avançar, seguir e ir em fren-
te, acelerando os passos rumo ao 
progresso e assumindo posturas 
novas, ousadas, pragmáticas, 
modernas e factíveis – buscando 
antecipar as perspectivas mais 
prováveis da realização de um 
futuro mais justo e próspero que 
ainda temos em mãos para ser 
construído.

O crescimento econômico vi-
goroso deve deixar de ser apenas 
uma casualidade, uma questão 
episódica, uma efemeridade ou 
um acontecimento meramente 
fortuito para se transformar, efe-
tivamente, na grande meta eco-
nômica nacional, permeando a 
convolação do País para uma eco-
nomia madura, mais igualitária e 
desenvolvida. 

Nesta direção já tivemos, an-
tes, vários exemplos bem sucedi-
dos e que poderiam nos servir no-

vamente de inspiração, como foi o 
caso do Plano de Metas, durante o 
Governo JK. Não se trata aqui de 
voltarmos ao passado, mas sim, de 
nos inspirarmos nele.

Urge resgatar a autoestima do 
brasileiro, recuperar a esperança 
em dias melhores e abraçar o oti-
mismo como uma porta aberta a 
um novo e desafiador amanhã, 
que nos ofereça segurança e me-
lhoria dos padrões civilizatórios.

 
Nesse momento, em que esta-

mos cabisbaixos e apreensivos por 
essa crise que ainda desconhece-
mos o seu desfecho e, por isso im-
possibilitados de enxergar o ama-
nhã que nos avizinha, também 
devemos ecoar um brado de fé e 
de esperança por medidas novas, 
ousadas, corajosas, criativas para 
a busca de um País mais moderno 
e dinâmico, justo e próspero.

Isso significará, enfim, a ne-
cessidade de uma mudança de 
mentalidade, a definição de uma 
estratégia de política nacional 
focada no crescimento e no desen-
volvimento econômico, a favor de 
um Brasil melhor e mais generoso 
para todos os brasileiros!

Quero, por fim, cumprimentar 
e parabenizar todos os agraciados 
deste 27º Prêmio Top of Mind – 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais. 

Recebam todos vocês o nosso 
fraterno e especial abraço.

Discurso de Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira, presidente/
editor geral de MercadoComum, 

por ocasião da solenidade do 27º 
Prêmio Top of Mind – Marcas de 

Sucesso – Minas Gerais – 2022, 
realizado na ACMinas – Associação 

Comercial e Empresarial, no dia  
28 de junho de 2022.
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EMPRESAS AGRACIADAS DESTE ANO 
Fotos: Davi Martins

Feijão - Vasconcelos - Roberto Martins Araújo

Carro Nacional - FIAT - Roberto Baraldi

Drogaria - ARAUJO - Modesto Araujo e  Adriana Caram

Batatas Industrializadas - BEM BRASIL - Flávia Naves

Empresa de Transporte de Valores - PROSEGUR - Cristiano Arnon

Café - 3 CORAÇÕES - Usiles Araujo

Colchões - ORTOBOM - Marcelo Correa Alves

Arroz - VASCONCELOS - Rubens Martins Araujo
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Fotos: Davi Martins

Operadora de Telefonia - VIVO

Livraria - LEITURA - André Guimarães Teles

Macarrão - Massas - SANTA AMÁLIA - Carlos Daniel Cappadora

Laboratório de Análises Clínicas - HERMES PARDINI - 
Alexandra Vilela

Macarrão - Massas - VILMA - Rafael Amornino

Leite - ITAMBÉ - Maurício Borges

Loja de Calçados -  ELMO - Thiago Gontijo Bernardes

Hospital - MATER DEI - Fábio Mascarenhas Filho
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Fotos: Davi Martins

Whisky - JOHNNIE WALKER - Ana Paula Ferreira

Shopping - BH SHOPPING - Amanda Mesquita

Tijolos - BRAUNAS - Diamantino Pereira Galinari

Plano de Saúde - Interior - UNIMED FEDERAÇÃO MINAS - 
Rodrigo Steves Bragança

Tintas - SUVINIL - Pedro Paulo Campos

Queijo - PORTO ALEGRE - João Lúcio Barreto Carneiro

Supermercados - SUPERMERCADOS BH - Sheila Lima

Plano de Saúde - BH - UNIMED-BH - Garibaldi Mortoza Jr.
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SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO
Fotos: Davi Martins

Carlos Alberto Teixeira, Alexandra Vilela e José Anchieta da Silva

Auditório da ACMinas

Carlos Alberto Teixeira e Sheila Lima

_José Anchieta, Fernando Gilberti, Sheila Lima e Carlos Alberto Teixeira

Carlos Alberto Teixeira, Adriana Caram Borlindo 
e José Anchieta da Silva

Ana Paula Alkmim (Minas Shopping) e Fernando Gilberti

Carlos Alberto Teixeira e André Guimarães Teles

_Fernando Gilberti e Rubens Martins Araujo
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Fotos: Davi Martins

Carlos Alberto Teixeira, Fábio Mascarenhas Silva e José Anchieta

Carlos Alberto Teixeira, Roberto Baraldi e José Anchieta

Diamantino Pereira Galinari e João Bosco Jr.

Carlos Alberto Teixeira, Christie Meira e José Anchieta da Silva

Diretores do Jumppi Pesquisa

Carlos Alberto Teixeira, Modesto Araujo e José Anchieta da Silva

Carlos Alberto Teixeira,Garibaldi Mortoza Jr. e José Anchieta

Carlos Alberto Teixeira, André Guimarães Teles e José Anchieta
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Fotos: Davi Martins

Equipe Arroz e Feijão Vasconcelos

Equipe da UNIMED-BH

Equipe do Hermes Pardini

Equipe Colchões Ortobom

Equipe do Supermercados BH e Vasconcelos

Equipe da Jumppi

Equipe do Café 3 Corações

Carlos Alberto Teixeira, Cristiano Arnon e José Anchieta
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Fotos: Davi Martins

Marcas vencedoras da Categoria Excelência

Marcas vencedoras da Categoria Top do Top of Mind - Interior

José Anchieta, Rodrigo Steves Bragança, Fernando Gilberti 
e Carlos Alberto Teixeira

Marcas vencedoras da Categoria Liderança

José Anchieta, Usiles Araujo, Fernando Gilberti 
e Carlos Alberto Teixeira

José Anchieta, Modesto Araujo, Fernando Gilberti 
e Carlos Alberto Teixeira

Fernando Gilberti, Camilo Maciel, Alexandra Villela 
e Carlos Alberto Teixeira

Fernando Gilberti e Roberto Martins Araújo
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Fotos: Davi Martins

Rafael Amornino, Carlos Alberto Teixeira e José Anchieta

Hermes Pardini - Alexandra Villela

Modesto Araujo, Adriana Caram Borlindo e José Anchieta da Silva José Anchieta da Silva e Rodrigo Steves Bragança

Marcas vencodoras da Categoria Top do Top of Mind - BH

Livraria Leitura - André Guimarães Teles



T O P  O F  M I N D  2 0 2 25 2 EDIÇÃO 306JULHO 2022
MERCADOCOMUM

Fotos: Davi Martins

Participantes do evento

Palestra de Luis Paulo Rosenberg

Momento da Execução do Hino Nacional

Mesa Principal

Supermercados BH - Sheila Lima

Paulo Navarro e Modesto Araujo
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EDIÇÕES ANTERIORES DE MERCADOCOMUM
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6º  Prêmio Top of Mind

4º  Prêmio Top of Mind

3º  Prêmio Top of Mind

1º Prêmio Top of Mind

7º  Prêmio Top of Mind

5º  Prêmio Top of Mind

4º  Prêmio Top of Mind

2º  Prêmio Top of Mind

REGISTRO DE SOLENIDADES ANTERIORES 
DO PRÊMIO TOP OF MIND DE MINAS GERAIS
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9º Prêmio Top of Mind - Coquetel nos salões do Minascentro

10º Prêmio Top of Mind

9º Prêmio Top of Mind - Auditório do MinasCentro

8º  Prêmio Top of Mind

9º Prêmio Top of Mind

10º Prêmio Top of Mind

9º Prêmio Top of Mind - Auditorio do Minascentro

9º  Prêmio Top of Mind 
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13º Prêmio Top of Mind - Discurso de Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira

12º Prêmio Top of Mind

12º Prêmio Top of Mind -

11º Prêmio Top of Mind

13º Prêmio Top of Mind - Equipe da Oi

12º Top of Mind - Categoria Liderança

12º Prêmio Top of Mind, discurso de Carlos A. T. Oliveira

11º Prêmio Top of Mind
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15º Prêmio Top of Mind - Vencedores da Categoria Excelência

16º Prêmio Top of Mind - Categoria Expressão

14º Prêmio Top of Mind Categoria Excelência

14º Prêmio Top of Mind - Categoria Expressão

15º Prêmio Top of Mind -Categoria Liderança

16º Prêmio Top of Mind - Categoria Liderança

15º Prêmio  Top of Mind - Vencedores da Categoria Expressão

14º Prêmio Top of Mind - Categoria Liderança
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18º Top of Mind - Categoria Liderança

18º Prêmio Top of Mind - Categoria Excelência

17º Prêmio Top of Mind - Top do Top

16º Prêmio Top of Mind - Categoria Top do Top

19º Prêmio Top of Mind - Categoria Liderança

18º Prêmio Top of Mind - Categoria Expressão

17º PrêmioTop of Mind - Categoria Liderança

17º Prêmio Top of Mind - Categoria Excelência
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22º Prêmio Top of Mind - Categoria Top do Top

21º Prêmio Top of Mind - Categoria Liderança

19º Prêmio Top of Mind (2)

23º Prêmio Top of Mind

22º Prêmio Top of Mind - Agraciados da Categoria Excelência

21º Prêmio Top of Mind - Categoria Excelência
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CEMIG é uma das marcas vencedoras tradicionais

Apresentação do Coral do BDMG no IX Top of Mind

Apresentação Coral do BDMG Cultural

Ambulância da Unimed sempre esteve disponível nos eventos

Armazém Mineiro

Apresentação do Conjunto Tambores de Minas

Apresentação Artista Fernando Ângelo
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Outdoor da Telemar

Marcas Mais Premiadas - Unimed-BH - Dr. Helton Freitas

Jantar de Confraternização no Automóvel Clube de Minas Gerais

Equipe da Drogaria Araújo

Outdoor da Shell - 2

Livraria Leitura - Roberto Fagundes, Marcus Teles – presidente da 
Leitura e Carlos Alberto Teixeira

Equipe do Instituto Hermes Pardini

Equipe da Drogaria Araujo sempre foi destaque especial
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Vice Presidente José Alencar sempre prestigiou o Top of Mind MGUnimed está presente desde a 1a premiação

Troféus do 23º Top of Mind

Presidente Itamar Franco sempre prestigiou o Top of Mind MG Troféus do 22º Top of Mind

Troféus do 17º Prêmio Top of Mind
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AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

O Grupo 3 Corações é líder nacio-
nal nos segmentos de cafés torrados 
e moídos e cappuccino. É vice-líder 
nacional em café solúvel. Fundada 
em 1959, por João Alves de Lima, em 
São Miguel, no Rio Grande do Norte, 
a companhia completa 62 anos de 
atividades em 2022 industrializa e 

comercializa mais de 30 marcas de 
produtos. Entre elas estão: Café 3 
Corações, Santa Clara, Pimpinela, Ki-
mimo, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, 
Iguaçu, Amigo, Cruzeiro, Brasileiro, 
.br Gold, 3 Fazendas, Premiado, Su-
perior e Bandeira, além do cappucci-
no Pronto. 

A 3 Corações também produz fil-
tro, porta-filtro, refresco em pó Frisco 
e Tornado, achocolatado, derivados de 
milho Claramil e temperos Dona Clara. 
A máquina multibebidas TRES, possui 
mais de 20 sabores de bebidas quentes.  

A sede da empresa localiza-se em 

SEGMENTO: ALIMENTOS E BEBIDAS – CAFÉ
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND 
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 26

3 Corações

3 Corações é uma das marcas mais 
premiadas do Top of Mind de Minas Gerais
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Eusébio/CE. Entretanto, é no Estado 
de Minas Gerais em que se encontra o 
maior número de instalações da com-
panhia: a fábrica de cápsulas no mu-
nicípio de Montes Claros; a fábrica de 
café torrado e moído e capuccino no 
município de Santa Luzia; duas unida-
des de café verde, em Varginha e Ma-
nhuaçu, além de dois centros de distri-
buição, em Santa Luzia e Vespasiano. 

São 9 plantas fabris (Santa Luzia 
(MG), Montes Claros (MG), Eusebio 
(CE), Cuiabá (MT), Araçariguama 
(SP), Nova Iguaçu (RJ), Mossoró (RN), 
Natal (RN), Manaus (AM). Além das 
fábricas há, ainda, as demais estru-
turas:  27 Centros de Distribuição 
(CDs), 2 Unidades de Compra e Bene-
ficiamento de Café Verde (Armazéns), 
1 Unidade Corporativa – Integradora 
– e a Escola de Serviços e Sabores.

A empresa está presente em mais 
de 500 mil pontos de venda no país, 
com plataforma logística e comer-
cial próprias. Teve o faturamento 
de R$ 6,8 bilhões em 2021 e gera 
mais de 7.500 empregos diretos em 
todo Brasil. A marca tem estruturas 

logística e comercial próprias. A 3 
Corações também exporta café de al-
gumas de suas marcas para os prin-
cipais mercados da América Latina e 
Estados Unidos. 

 
O compromisso com a qualidade 

dos produtos é o que fortalece a mar-
ca. Além do reconhecimento dos con-
sumidores mineiros, para os quais a 
empresa tem um lugar especial na 
memória quando se fala em café, a 
companhia também foi premiada, 
pela segunda vez, pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) com o Selo Mais Integrida-
de 2021/2022, que reconhece as boas 
práticas de integridade sob a ótica da 
responsabilidade social, sustentabili-
dade, ética e ainda o empenho para a 
mitigação das práticas de fraude, su-
borno e corrupção.

Realizada em fevereiro de 2021, 
essa premiação reconheceu as em-
presas que possuem programas de 
compliance, código de ética e condu-
ta, canais de denúncia efetivos, ações 
com foco na responsabilidade social 
e ambiental e que promovem treina-

mentos para a melhoria da cultura or-
ganizacional. No caso da 3 Corações, a 
premiação foi motivada pelo projeto 
“Doações em tempos de pandemia” 
que teve como foco ações em benefí-
cio da saúde e do combate à fome de 
pessoas em vulnerabilidade social.

 
Em parceria com a Associação 

Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) 
e com a Aliança Internacional das 
Mulheres do Café (IWCA) e com Sil-
vio Leite, referência mundial em 
qualidade do café, a 3 Corações tam-
bém lançou a 4ª edição do Concurso 
Florada Premiada, maior do mundo 
feito para mulheres produtoras de 
café 100% arábica.

Tal iniciativa inclui acesso às me-
lhores práticas na produção de cafés 
especiais, por meio do programa de 
capacitação gratuito Florada Educa, 
reconhecimento e valorização dos 
raros microletes cultivados pelas can-
didatas e conexão entre quem produz 
e quem consome por meio da cam-
panha “Junte-se a elas”, que destina 
100% do lucro nas vendas para as 
cafeiculturas.

Equipe da 3 Corações durante Jantar de Confraternização do Prêmio Top of Mind, no Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte
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AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

Uma das marcas mais tradicio-
nais de Minas Gerais, a Braúnas foi 
fundada em 30 de abril de 1951 por 
Francisco Cardoso Assumpção, com 
a missão de conquistar a confiança 
de seus clientes com a fabricação de 
blocos cerâmicos de alta qualidade. 
Após dois anos de crise mundial, a 
Braúnas encontra-se em um ano de 
reconstrução. De acordo com a em-
presa, está “eformulando, readap-
tando e reconstruindo nossos so-

nhos. E receber novamente a menção 
em mais uma edição do Premio Top 
Of Mind - Mercado Comum-Marcas 
de Sucesso-Minas Gerais, é um gran-
de motivo de orgulho para nós. A 
satisfação dos clientes, e ser conhe-
cida como uma marca querida pelos 
mineiros é  nossa busca constante e 
nosso motivo de existir”.

A diretoria da Braúnas acrescen-
ta que “a cada ano, incorporamos 

nosso maior valor de inovação em 
nosso parque industrial. Agregamos 
tecnologia em nosso maquinário e 
implantamos novos sistemas para 
agilizar ainda mais nossa entrega, 
sempre com muita qualidade.

Além disso, temos orgulho de 
mais um ano estarmos em confor-
midade com os principais órgãos re-
guladores de seu segmento, fazendo 
parte do seleto grupo de fabricantes 

SEGMENTO: CONSTRUÇÃO – TIJOLOS
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 9 

Braúnas

Busca constante e motivo da existência
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de blocos cerâmicos a possuir as cer-
tificações INMETRO e ABNT em toda 
nossa linha de produtos”.

Ao adquirir os blocos cerâmicos 
Braúnas, o cliente tem a certeza de 
estar comprando produtos certifica-
dos, em conformidade com os princi-
pais requisitos, normas e regulamen-
tos, específicos de seu segmento. Um 
dos principais fatores responsáveis 
por esta satisfação é a utilização de 
matéria-prima selecionada em sua 
elaboração. Estudos sobre a compo-
sição das jazidas são constantemente 
realizados com o objetivo de extrair 
ao máximo o potencial das argilas. 
Diversos aditivos e agregados mi-
nerais são adicionados as misturas, 
para que o produto final obtenha a 
qualidade e resistência mecânica ca-
racterística da marca.

Em termos de crescimento, os úl-
timos anos têm sido positivos. Ape-
sar de toda a instabilidade econômi-
ca no Brasil e no mundo, a Braúnas 
conseguiu ampliar sua produção e 
investir no parque industrial para 
se adaptar ao novo cenário do mer-

cado, com isso, continua na linha de 
crescimento em relação aos anos an-
teriores. A Braúnas finaliza afirman-
do que “por ser um ano de eleição, 
continuamos com perspectiva positi-
va, mas sempre com cautela. Saben-
do que o cenário econômico pode 
mudar a qualquer minuto, estamos 

realizando mudanças internas para 
tornar nossa fabrica a mais enxuta 
possível, reduzindo desperdícios em 
todo o processo”. 

“Estamos junto ao Brasil, na luta 
por uma reconstrução de tempos 
melhores”, concluiu.

Mauro Assumpção – Presidente da Braúnas
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AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

A Cemig vive um momento de ce-
lebração. A companhia fundada por 
Juscelino Kubitschek completou, em 
maio, 70 anos de história. Mas mo-
tivo de maior comemoração é o fato 
de 2021 ter sido o melhor ano de sua 
história. 

A Cemig, que é a maior empresa 
integrada do setor de energia elétrica 
do País registrou, em 2021, a maior ge-
ração de caixa da sua história. O Ebitda 
(Lucros Antes de Juros, Impostos, De-
preciação e Amortização) registrado 
em 2021 foi de R$ 8 bilhões, o maior 

valor nominal já apurado e 40,5% 
maior do que o de 2020. O lucro líqui-
do da companhia cresceu 31%. 

Os indicadores de qualidade no 
fornecimento de energia também al-
cançaram uma melhoria histórica. A 

SEGMENTO: INSTITUCIONAL,  SERVIÇOS – 
EMPRESA MINEIRA
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 16

Cemig

Cemig completa 70 anos focada no 
desenvolvimento de Minas Gerais
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Duração Equivalente de Interrupção 
por Consumidor (DEC), que repre-
senta o tempo médio sem acesso a 
energia pelos clientes no ano, foi de 
9,46 horas. Esse é o menor valor já 
registrado pela Cemig e representa 
uma redução superior a uma hora em 
apenas dois anos. 

As perdas de energia também fi-
caram abaixo da meta regulatória. 
A redução das perdas de 2020 para 
2021 é suficiente para abastecer por 
um ano um município de 240 mil ha-
bitantes, como Divinópolis, no inte-
rior de Minas.

“Os resultados mostram o for-
talecimento da Companhia, em um 
momento em que a Cemig também 
avança na gestão de passivos, com a 
recompra de US$ 500 milhões de títu-
los da dívida, e realiza o maior plano 
de investimentos de sua história. Mas, 
acima de tudo, mostram o compro-
misso com nossos clientes e o propó-
sito de transformar vidas com a nossa 
energia”, destaca o diretor-presidente 
da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho

INVESTIMENTOS E EMPREGOS
 
Sobre o plano de investimentos 

em execução (2021 a 2025), estão 
sendo investidos R$ 22,5 bilhões em 
melhorias nos segmentos de Geração, 
Transmissão e Distribuição, além de 
Geração Distribuída e Comercializa-
ção de Gás. Desta forma, serão benefi-
ciados os cerca de 9 milhões de clien-
tes atendidos na área de concessão, 
que já percebem os benefícios de uma 
gestão eficiente da empresa.

De acordo com dados da Funda-
ção João Pinheiro (FJP), este plano 
de investimentos irá gerar, ao longo 
de sua execução, 165 mil empregos, 
o que impactará positivamente tam-
bém a geração de renda no estado. 
Também de acordo com o estudo da 
FJP, a geração adicional de ICMS, algo 
como R$ 16 bilhões por ano para o 
Estado, também vai reverter em me-
lhorias de serviços prestados à popu-

lação.   

“Não se trata apenas de empregos 
diretos durante a fase de implantação 
dos empreendimentos, mas também 
empregos indiretos que vão ser in-
corporados à base de mão de obra, 
pois a indústria vai crescer, assim 
como o agronegócio e o setor de ser-
viços”, afirma Passanezi.

DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

A geração de empregos e os in-
vestimentos promovidos pela Cemig 
têm dois programas estruturantes: o 
Minas Trifásico e o Mais Energia. Este 
está ampliando em 200 as subesta-
ções de energia em todas as regiões 
do estado: eram 415, serão 615 em 
breve. O resultado será mais qualida-
de, segurança e confiabilidade no for-
necimento e no atendimento de toda 

a demanda reprimida, possibilitando 
a atração de cada vez mais investi-
mentos privados no estado e o forta-
lecimento do parque industrial.

Já o Minas Trifásico ampliará em 
30 mil quilômetros as redes trifásicas 
no interior do estado, gerando melho-
rias, sobretudo, para os produtores 
rurais. Apenas neste ano, estão sendo 
investidos R$ 335 milhões na cons-
trução e ampliação de 4,6 mil quilô-
metros de rede trifásica no sistema 
de distribuição de energia rural da 
Cemig, número equivalente à malha 
rodoviária de Minas Gerais. 

Com a conversão das redes atu-
ais e a interligação dos novos troncos 
trifásicos, o Minas Trifásico vai be-
neficiar um total de 739 municípios 
mineiros ou 95% dos municípios da 
área de concessão da Cemig, onde 
existem 679 mil clientes cadastra-
dos como produtores rurais, além 
de atender residências e pequenos 
comércios, eliminando gargalos exis-
tentes e permitindo o florescimento 
do agronegócio. Desta forma, será 
oferecida maior disponibilidade de 
energia para irrigação, modernização 
da produção de leite, maior valor adi-
cionado na produção de café, dentre 
tantos outros benefícios.

“São duas iniciativas muito im-
portantes, que vão gerar grande de-
senvolvimento para Minas Gerais. As-
sim, estamos resgatando a missão da 
Cemig de ser uma grande indutora do 
desenvolvimento socioeconômico de 
Minas Gerais. Essa é uma missão pas-
sada a mim pelo governador Romeu 
Zema e que temos perseguido diaria-
mente”, destaca o diretor-presidente 
da companhia”.

CARBONO ZERO

Diante dos esforços globais para 
mitigar o aquecimento global, a Cemig 
assinou, em maio, termo de adesão à 
iniciativa global Movimento Ambição 
Net Zero, do Pacto Global da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). Os 

Reynaldo Passanezi Filho, 
presidente da CEMIG
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esforços globais liderados pela Onu 
preveem a redução coletiva de duas 
gigatoneladas de CO2 e de emissões 
acumuladas até 2030 em todo o mun-
do e zerar as emissões até 2040.

Para Passanezi, “este é um movi-
mento natural, tendo em vista o histó-
rico da empresa, que vai ao encontro 
dos nossos investimentos crescentes 
em geração limpa e renovável, em es-
pecial após desativarmos a única ter-
moelétrica que era operada pela com-
panhia, em 2019. Mostra também que 
estamos alinhados com a iniciativa do 
Governo de Minas, que foi o primeiro 
estado da América Latina a aderir ao 
Net Zero” afirma o executivo.

Por sua atuação sustentável, a Ce-
mig faz parte dos principais índices 
de sustentabilidade do mundo. Como 
exemplo, a empresa é a única do se-
tor elétrico da América Latina a fazer 
parte do Índice Dow Jones de Susten-
tabilidade desde a criação do marca-
dor, em 1999.

A empresa tem como estratégia 
expandir a capacidade de geração em 
1GW até 2025 com foco em fontes re-
nováveis, um total de investimentos 
superior a R$ 4,6 bilhões. Ainda bus-
cando ampliar mais o parque gerador, 

a Cemig está estudando a implanta-
ção de fontes, principalmente eólicas 
e solares, com o potencial de 10 GW 
em sua área de atuação. 

 
INCENTIVO À CULTURA

A Cemig é a maior empresa in-
tegrada do setor de energia elétrica 
do País, com mais de 545 mil quilô-
metros de Redes/linhas de distribui-
ção e uma capacidade instalada de 
5,7 GW. No mercado livre, a Cemig é 
líder no setor com uma participação 
de 14,3%. A companhia está presente 
em 25 estados e no Distrito Federal, e 
conta com mais de 190 mil acionistas 
em 40 países, além de possuir ações 
negociadas nas Bolsas de Valores de 
Nova York, Madri e São Paulo.

Além disso, mantém atenção à sua 
missão de promover responsabilida-
de social, sendo a maior incentiva-
dora da Cultura em Minas Gerais. Na 
comemoração dos 70 anos da compa-
nhia, Belo Horizonte e Minas Gerais 
receberam como presente uma ex-
tensa programação cultural, gratuita 
e democrática.

Um dos destaques foi a reabertu-
ra da Galeria de Arte Cemig, fechada 
por pouco mais de dois anos em razão 

da pandemia de Covid-19, que rece-
beu exposição em comemoração aos 
50 anos do Grupo Giramundo. Além 
disso, foi publicado o edital Cemig 70 
anos, destinando R$ 10 milhões em 
recursos a projetos aprovados na Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura que 
envolvam teatro, dança, música, lite-
ratura, artes plásticas, artesanato, fo-
tografia e preservação do patrimônio 
imaterial mineiro.

Em junho, também foi feito o lan-
çamento oficial do Projeto Pinacoteca 
Cemig Minas Gerais e Centro do Patri-
mônio Cultural Cemig, equipamentos 
culturais articuladores dos conteúdos 
de cultura e patrimônio do Circuito 
Liberdade, em diálogo permanente 
com os municípios de todo o Estado 
de Minas Gerais. Futuramente insta-
lados no Prédio Verde da Praça da Li-
berdade, antiga sede da Secretaria de 
Estado de Viação e Obras Públicas, a 
Pinacoteca e o Centro vão promover e 
preservar para o fortalecimento e dis-
seminação da cultura mineira.

“Essas ações mostram não só a 
força da Cemig, mas também que se-
guimos fiéis ao nosso propósito de 
transformar vidas com a nossa ener-
gia”, pontua o diretor-presidente Rey-
naldo Passanezi Filho.

UHE Três marias
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COMPETITIVIDADE

Preços competitivos  

e clientes em  

26 estados e no DF.

FLEXIBILIDADE

Contratos adequados 

à necessidade de cada 

cliente, com atendimento 

personalizado na 

negociação, contratação  

e gestão.

SOLIDEZ

Há 70 anos no 

mercado, hoje somos o 

maior grupo integrado 

do setor de energia 

elétrica no Brasil.

INOVAÇÃO

Produtos inovadores  

para o mercado livre  

desde 2005. Adesão  

ao Movimento Ambição 

Net Zero da ONU.

SUSTENTABILIDADE

100% da matriz energética 

de fontes renováveis  

e emissão de certificados  

de energia renovável  

I-REC e Cemig REC.

AO ESCOLHER 
A CEMIG, VOCÊ 
RECEBE MUITO 

MAIS DO QUE 
ENERGIA.

Junto com ela, também chega mais economia, competitividade, previsibilidade 
de custos e sustentabilidade. Benefícios como esses nos levam cada vez 
mais longe. Estamos presentes em todos os estados brasileiros do Sistema 
Interligado Nacional e no Distrito Federal e já atendemos a mais de 4.200 
unidades consumidoras no mercado livre.

 CONFIRA AS VANTAGENS DE SER CLIENTE DA CEMIG:

Converse com a Cemig, conheça os diferenciais 
e venha economizar com a maior do Brasil. Acesse:

CEMIG.CoM.BR/MERCADO-LIVRE

A CEMIG 
É A MAIoR 
COMERCIALIZADORA 
BRASILEIRA NO MERCADO 
LIVRE DE ENERGIA.

E NÃO É DE HOJE: LÍDER NO MERCADO DESDE 2005

ACD-0038-22_ADRev_Mercado_Livre_Energia_202x266.indd   1ACD-0038-22_ADRev_Mercado_Livre_Energia_202x266.indd   1 23/06/22   15:0223/06/22   15:02
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Com uma história centenária 
que se confunde com o desenvolvi-
mento de Belo Horizonte, a Droga-
ria Araujo está presente em todas 
as regiões da capital e em mais 45 
cidades do interior de Minas Gerais. 

Completando 116 anos em 2022, 
a Araujo é a maior rede de droga-
rias do estado e a quarta maior do 
Brasil, com 280 lojas e, até 2023, o 
planejamento é que chegue a 321 
unidades. Apenas este ano, já fo-

ram inauguradas sete novas lojas da 
rede, gerando em média 30 vagas de 
emprego por unidade. 

“O nosso foco está sempre em 
um crescimento sustentável e em 

SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE – DROGARIA
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND  
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 22
SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE – SITE DE MEDICAMENTOS
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 3

Drogaria Araujo

Drogaria Araujo segue na vanguarda como  
a maior rede de drogarias de Minas Gerais

Fachada Loja André Cavalcante – Gutierrez

A Araujo completa 116 anos em 2022 e segue com plano de expansão para mais cidades mineiras
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satisfazer as necessidades de nossos 
clientes. Acredito que nosso grande 
segredo é trabalhar com inovação e 
pioneirismo. Foi assim que chega-
mos aos 116 anos. Foi o nosso espí-
rito inquieto que nos permitiu sair 
sempre na frente”, comenta Modesto 
Araujo, presidente da Araujo.

A Araujo segue inovando e sendo 
pioneira em seu segmento, tanto que 
foi a primeira drogaria com serviço 
drive-thru, a primeira rede do país 
no modelo drugstore e o primeiro 
plantão 24 horas da cidade. Quando 
o assunto é inovação e serviços que 
tornam a vida das pessoas melhor, a 
Araujo chega sempre na frente. 

Além das lojas físicas, a Araujo 
conta com o aplicativo, site, Droga-
tel (televendas) e venda via marke-
tplaces. Segundo Adriana Caram, 
superintendente de marketing “as 
vendas digitais já representam 10% 
do faturamento da empresa e os in-
vestimentos nestes canais seguem 
constantes, seguindo as tendências 
da omnicanalidade, para atender-
mos sempre o cliente onde e como 
ele desejar”. 

A presença digital levou a Arau-
jo mais longe fazendo entregas para 
todo o Brasil, além do Clique Retire, 
que trouxe agilidade e comodidade 
para os clientes. “São 116 anos man-
tendo o espírito inovador e o foco 
nas necessidades de nossos clientes. 
Estamos felizes com a expansão da 
Araujo, tanto no meio físico quanto 
no digital, alcançando cada vez mais 
pessoas”, complementa.

 
Atualmente a rede atende cerca 

de 55 milhões de clientes por ano 
e conta com um mix completo de 
produtos – são mais de 20 mil itens 
comercializados - que além de medi-
camentos, contempla as áreas de hi-
giene pessoal, mamãe e bebê, beleza, 
dermocosméticos, pet shop, fitness, 
melhor idade, ortopédicos, diets e 
conveniências. 

A Araujo conta ainda com um la-

boratório próprio de manipulação, 
além de disponibilizar a seus clien-
tes um completo serviço de assistên-
cia à saúde, tais como testes, vacinas 
e programas de promoção à saúde. 
Conta ainda com uma marca exclusi-
va, a Mió, com mais de 130 produtos 
no portfólio. 

“Temos orgulho de sermos mi-
neiros, nascemos e crescemos aqui. 
Este sentimento de pertencimento 
é o que nos motiva a continuarmos 
sempre em frente, alcançando cada 
vez mais pessoas e oferecendo mais 
conforto e comodidade aos nossos 
clientes”, finaliza Modesto Araujo.

Clique e retire Araujo – mais comodidade para os clientes

Cristiana Araújo, Modesto e Silvia Araujo  - Diretores da Drogaria Araujo – Troféu Top do Top
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AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

A marca Fiat é uma das únicas 
três presentes em todas as premia-
ções Top of Mind realizadas por Mer-
cadoComum ao longo destes 27 anos.

O Polo Automotivo da Fiat Chrys-
ler em Betim celebra 46 anos de ope-

ração em julho deste ano, como uma 
das maiores fábricas de automóveis 
do mundo e em processo permanente 
de modernização, recebendo contí-
nuos investimentos para continuar 
a ser uma referência em tecnologia 
automotiva.

Novas áreas de desenvolvimento 
de veículos foram implantadas si-
multaneamente à modernização de 
instalações, equipamentos, processos 
e sistemas a partir do conceito da In-
dústria 4.0, no maior ciclo de investi-
mentos realizado no Polo Automotivo 

SEGMENTO: TRANSPORTES E SERVIÇOS –  
CARRO NACIONAL
CATEGORIA:  LIDERANÇA
27 VEZES

Fiat

A FIAT é uma das três marcas mais 
premiadas e participou de todos os 
Top of Mind de Minas Gerais
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de Betim, que possui plena capacita-
ção para desenvolver, desenhar, pro-
jetar, testar e produzir veículos de 
classe mundial.

Desta fábrica saem os modelos de 
veículos que estão entre os mais ven-
didos no Brasil – a picape Fiat Strada, 
líder absoluta de vendas no país, além 
do Argo e Mobi, entre outros mode-
los e de suas linhas de produção sai 
também o Fiat Pulse, primeiro SUV 
desenvolvido e fabricado em Betim. O 
sucesso destes modelos fez da Fiat a 
marca líder do mercado brasileiro de 
automóveis e comerciais leves. 

Além de ser uma fábrica moderna 
e um centro completo de desenvolvi-
mento de veículos de classe mundial, 
é também a sede da Stellantis para a 
América do Sul. A empresa, constitu-
ída em janeiro do ano passado, é re-
sultado da fusão da Fiat Chrysler Au-
tomobiles (FCA) com o Groupe PSA. É 
um dos maiores grupos automotivos 
do mundo, detentor de 14 marcas icô-
nicas e líder mundial no desenvolvi-
mento da mobilidade sustentável.

Maior fábrica de veículos da Amé-
rica Latina e uma das maiores do 
mundo, a planta ocupa área de 2,2 
milhões de metros quadrados e tem 

capacidade para produzir 700 mil au-
tomóveis e comerciais leves por ano 
e 1,3 milhão de unidades de motores 
e transmissões. Desde sua fundação, 
produziu mais de 16 milhões de ve-
ículos, dos quais 3,6 milhões foram 
exportados. 

Em Betim são produzidos os se-
guintes modelos da marca Fiat:  Uno, 
Fiorino, Doblò, Grand Siena, Nova 
Strada, Mobi e Argo e as famílias de 
motores Fire, Firefly e GSE Turbo. O 
Polo Automotivo de Betim emprega 
13 mil pessoas, cerca de metade de 
todos o efetivo de Stellantis na Amé-
rica do Sul.

HISTÓRIA

A fábrica da Fiat, inaugurada em 
9 de julho de 1976, foi a primeira a 
instalar-se fora do cinturão industrial 
paulista. Desde o início de suas ope-
rações, a presença do Polo Automo-
tivo em Betim vem contribuído para 
transformar a economia e perfil da 
cidade mineira e do Estado. 

Hoje, a fábrica é o centro de um 
polo automotivo que reúne mais de 
120 fornecedores em torno de Betim. 
A atração de fornecedores e adensa-
mento industrial começaram na dé-

cada de 1990. É o processo chamado 
de “mineirização”, que permitiu à Fiat 
operar nos sistemas Just In Time (JIT) 
e Just In Sequence (JIS), com sucessi-
vos ganhos para sua competitividade. 
Atualmente, cerca de 60% dos itens 
comprados provêm de fornecedores 
instalados num raio de até 150 quilô-
metros da fábrica.

FIAT REGISTRA MARCA DE  
400 MIL UNIDADES DE MOBI 
PRODUZIDAS EM BETIM - MG 

O modelo está entre os veículos 
mais vendidos do Brasil, além de 
ser um dos nacionais mais econô-
micos do mercado

Versátil e com muita personali-
dade, o Mobi se tornou referência em 
eficiência e custo benefício, e vem se 
consolidando no mercado brasileiro. 
No acumulado do ano, o modelo está 
em quinto lugar no ranking nacional 
de veículos e fechou os dois últimos 
meses (abril e março de 2022) em 
terceiro. Todo esse sucesso se reflete 
também no marco que acaba de al-
cançar: 400 mil unidades do Fiat Mobi 
foram produzidas na fábrica de Betim 
(MG). Vale dizer ainda que o modelo 
também é exportado e vendido em 
outros 12 países além do Brasil.

Fiat Moby versão Trekking
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Divertido para dirigir, muito eco-
nômico e com design moderno e ro-
busto, o Fiat Mobi se tornou o queridi-
nho das grandes cidades. Isso porque 
seu consumo de combustível é um dos 
mais baixos entre os veículos projeta-
dos e produzidos no Brasil. Lançado 
há seis anos como uma solução inteli-
gente para o dia a dia com suas dimen-
sões compactas e seu uso inteligente, o 
Fiat Mobi é o único hatch de sua cate-
goria capaz de rodar mais de 700 km 
com um tanque de combustível graças 
às recentes evoluções técnicas do seu 
conhecido motor Fire. Ele pode rodar 
até 15 km/l com gasolina, segundo o 
Programa de Etiquetagem Veicular.

O Fiat Mobi se destaca ainda por 
seu conforto, acabamento diferencia-
do e espaço para o motorista (melhor 
do que seu principal concorrente). 
Para completar, o modelo ficou ain-
da mais moderno na linha 2023, que 
chegou ao mercado recentemente 
(em março). Ele passou a contar com 
controle de estabilidade, controle 
de tração e assistente de partida em 
rampa (Hill Holder) em suas duas 
versões Like e Trekking, reforçando a 
segurança do modelo, que já tinha de 
série freios ABS, airbag duplo, sensor 
de pressão dos pneus e fixação Isofix 
para cadeirinhas de bebês e crianças 
no banco traseiro. A caracterização 
da versão Trekking ganhou novo vi-
sual e nova cor exclusiva cinza Strato.

Importante mencionar que todas 
as versões do Fiat Mobi vêm de série 
com ar-condicionado, direção assis-
tida, travas e vidros elétricos dian-
teiros, sensor de pressão dos pneus, 
airbag duplo e freios ABS com EBD. 
Como opcionais estão disponíveis re-
trovisores elétricos, alarme, volante 
multifuncional com regulagem de al-
tura e rodas de liga leve escurecidas, 
além do exclusivo sistema multimídia 
UConnect com sistemas Android Auto 
e Apple Carplay sem fio, item de sé-
rie na versão Trekking, lançada para 
completar a família Mobi em 2020. O 
modelo ainda é o único do segmento 
a oferecer conexão wireless sem fios.

STELLANTIS LIDERA MAIORES 
MERCADOS DA AMÉRICA DO SUL 
COM 23,5% DE PARTICIPAÇÃO

A Fiat segue em primeiro lugar 
no Brasil pelo 17° mês consecutivo 
em maio, três modelos estão entre 
os Top 10 e no acumulado do ano 
a picape Strada mantem a ponta. A 
Stellantis continua a liderar as ven-
das de automóveis e comerciais leves 
nos principais mercados da América 
do Sul. A empresa emplacou 232 mil 
veículos no Brasil de janeiro a maio 
de 2022, o equivalente a 33,7% das 
vendas totais. No mesmo período, a 
empresa liderou o mercado na Ar-
gentina, com 56,6 mil unidades e 
34,7% de market share.

DOMÍNIO

Também no Chile esteve à frente, 
com 21,3 mil unidades vendidas des-
de o começo deste ano, o equivalente 
a 11,4% de participação. Este desem-
penho nos principais mercados regio-
nais assegurou à Stellantis a liderança 
na América do Sul. De janeiro a maio, 
a empresa comercializou 323,5 mil 
veículos no mercado sul-americano, 
o equivalente a 23,5% das vendas to-
tais na região.

FIAT CONTINUA LÍDER  
DO MERCADO

A marca Fiat continuou a liderar 
o mercado brasileiro pelo 17° mês 
consecutivo em maio deste ano. Com 
este resultado, acumulou de janeiro 
a maio 152,4 mil unidades empla-
cadas e 22,1% de participação de 
mercado. Três modelos estão entre 
os Top 10 do mercado no acumula-
do do ano: Fiat Strada em primeiro 
lugar, Fiat Mobi na quarta posição e 
Fiat Toro na décima posição entre os 
mais vendidos.

JEEP

Em maio de 2022, mais uma vez 
a Jeep manteve a liderança entre os 
SUVs no Brasil, com 20,2% de partici-
pação no segmento e 12.827 unidades 
vendidas. Considerando o acumulado 
de vendas nos cinco primeiros meses 
do ano, a Jeep já emplacou cerca de 
54 mil veículos, conquistando 7,9% 
de participação do mercado total bra-
sileiro em 2022.

OUTRAS MARCAS  
DO GRUPO

O bom desempenho da Stellantis 
no mercado brasileiro se completa 
com o avanço da Peugeot, que acumu-
la 16,7 mil unidades vendidas desde 
janeiro, o equivalente a 2,4% do mer-
cado, seguindo-se a Citroën, com 8,3 
mil unidades emplacadas e 1,2% de 
market share. A marca Ram registrou 
709 emplacamentos no período.

FCA Fiat Chrysler - Roberto Baraldi
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Seja para fazer um exame de ro-
tina ou teste especializado, para bus-
car o diagnóstico de Covid-19 ou para 
colocar o calendário de vacinação em 
dia, o laboratório Hermes Pardini é 
o mais lembrado pelos mineiros. Por 

mais um ano, a rede está entre as 
marcas de sucesso de Minas Gerais, 
pelo 27º Top of Mind, no segmento 
Laboratório de Análises Clínicas. Lí-
der de mercado no estado, o laborató-
rio foi vencedor na Categoria Excelên-

cia – significa que mais de 50% dos 
entrevistados lembraram do Hermes 
Pardini, quando foram perguntados 
“Qual a primeira marca que vem à sua 
cabeça, quando se fala em Laborató-
rio de Análises Clínicas?”.

SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE -  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND  
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 7

Hermes Pardini

Medicina diagnóstica em Minas Gerais é com 
Hermes Pardini – referência para os mineiros

Unidade Corporativa Hermes Pardini

Desde 2005, o laboratório é premiado na Categoria Excelência
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Há mais de 60 anos em Minas 
Gerais, o Hermes Pardini oferece so-
luções em Medicina Diagnóstica para 
pacientes, hospitais, médicos e ou-
tros laboratórios. São 8 mil tipos de 
testes disponíveis (maior portfólio do 
Brasil), desde análises clínicas, testes 
oncológicos de alta complexidade, 
além de exames de imagem, vacinas, 
provas funcionais, criopreservação, 
medicina personalizada, patologia e 
genética humana. 

A partir desses serviços, o labo-
ratório entrega informações clínicas 
que apoiam a prevenção, orientam o 
diagnóstico das doenças e auxiliam os 
tratamentos, desde os mais simples 
aos de mais alta complexidade. São 
24 horas de trabalho, sete dias por 
semana, para entregar pioneirismo, 
inovação e excelência em Medicina 
Diagnóstica. Somente em 2021, foram 
quase 50 milhões de exames realiza-
dos no estado de Minas Gerais.

A capilaridade da rede na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é 

outra força da marca. São 70 unida-
des próprias nas cidades Belo Hori-
zonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibi-
rité, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Ribeirão das Neves, Saba-
rá, Santa Luzia e Vespasiano. Outros 
mais de 2 mil laboratórios parceiros 
estão disponíveis em 60% dos muni-
cípios do estado para oferecer aos mi-
neiros o melhor acesso em Medicina 
Diagnóstica.

Para o vice-presidente Comercial 
e Marketing, Alessandro Ferreira, é 
motivo de orgulho saber que o Her-
mes Pardini é uma das marcas mais 
lembradas pelos mineiros. “Por mais 
um ano, esse reconhecimento nos 
deixa muito felizes e agradecidos. Foi 
aqui em Minas onde tudo começou e 
só chegamos onde estamos hoje, com 
atuação nacional, graças ao acolhi-
mento dos clientes de Minas Gerais”, 
comentou o executivo.

Para além das Minas Gerais
Os serviços de saúde da marca ul-

trapassam as fronteiras de Minas Ge-

rais e chegam a todos os estados com 
atuação integrada do Grupo Pardini à 
cadeia da saúde do país. O Grupo mul-
timarcas teve início a partir da exis-
tência do Laboratório Hermes Pardi-
ni, em Belo Horizonte, e hoje conta 
com outras 16 marcas. 

A rede nacional é o maior player 
de infraestrutura e tecnologia em Me-
dicina Diagnóstica do Brasil. A partir 
de um modelo produtivo em escala e 
de alta qualidade, com a expertise em 
integração de sistemas, o Grupo Par-
dini dá acesso ao seu completo por-
tfólio de exames a todos os brasileiros 
e faz valer o seu propósito: oferecer 
diagnóstico médico para quem pre-
cisa, onde estiver. Com uma logística 
inteligente, por terra, água e mar, seus 
serviços chegam diariamente a mais 
de 2 mil municípios brasileiros, seja 
pela centena de unidades próprias 
de atendimento, em Goiás, Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Belém ou por meio 
de laboratórios parceiros. O Grupo foi 
pioneiro no país na realização de exa-
mes para laboratórios (lab-to-lab), 

Equipe do Hermes Pardini em solenidade do Prêmio Top of Mind
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hoje terceiriza o serviço para mais de 
6 mil parceiros. Para alcançar ainda 
mais pessoas, levando também como-
didade, a companhia recentemente 
lançou o Saúde Mob, serviço de deli-
very em saúde. Para suporte, a rede 
conta com 20 polos produtivos, onde 
chegam, são processadas e analisadas 
amostras de todo o Brasil.

 
Fachada da unidade corporativa do 

Grupo Pardini, onde fica o Núcleo Téc-
nico Operacional (NTO), uma das maio-
res plantas especializadas em análises 

clínicas do mundo. Localizado estrate-
gicamente em Vespasiano (MG), a ape-
nas 16 Km do Aeroporto Internacional 
de Confins. Foto: Beto Staino.

Reconhecido pela constante ino-
vação de seus processos em benefício 
do melhor desfecho clínico do pacien-
te, toda essa estrutura só é possível 
porque o Grupo investe fortemente 
em pesquisa e desenvolvimento, lo-
gística e automação. Nos últimos anos, 
o Pardini investiu mais de R$ 900 mi-
lhões em 17 aquisições. Dessas, oito 
são de empresas de alta especializa-

ção: Diagnostika – em Anatomia Pato-
lógica e Patologia Molecular; Progené-
tica – em Oncologia Molecular; Biocod 
– em Aconselhamento Genético; DLE 
– em Doenças Raras e erros inatos ao 
metabolismo; Psychemedics Brasil 
e Labfar, hoje Toxicologia Pardini. O 
Laboratório APC, com foco em Imuno-
-histoquímica e hibridização “in situ” 
e o Laboratório Paulo Azevedo, refe-
rência em Anatomia Patológica e On-
cohematologia. Em 2021, toda essa 
infraestrutura permitiu ao Grupo rea-
lizar 140 milhões de exames e faturar 
R$ 2,1 bilhões.

R a i o  X  G r u p o  Pa rd i n i

1. Laboratório Hermes Pardini
2. Laboratório Labclass Pardini
3. Laboratório Ecoar
4. Laboratório Padrão
5. Laboratório Centro de 

Medicina
6. Laboratório IACS
7. Laboratório Paulo Azevedo
8. Laboratório DLE
9. Laboratório Progenética
10. Laboratório Biocod
11. Laboratório Diagnóstika
12. Laboratório APC
13. Laboratório Odivânia 

Moscogliato
14. Laboratório Solução
15. Toxicologia Pardini
16. Lab to Lab Pardini
17. Saúde Mob

Marcas
17 

anos de 
história 

62
colaboradores
6,5 mil

unidades 
próprias

176 laboratórios 
e hospitais 
parceiros

6,4 mil

núcleos de automação 
laboratorial20

Marcas Unidades Estado
Hermes Pardini 70 MG
Hermes Pardini 19 SP
Labclass 5 MG
Ecoar 2 MG
Padrão 30 GO
Centro de Medicina 13 RJ
IACS 13 SP
Paulo Azevedo 22 PA
Odivânia Moscogliato 1 SP
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Desde 2005, o Hermes Pardini é a marca 
de diagnóstico mais lembrada pelos 
mineiros na pesquisa da revista Mercado 
Comum. Muito obrigado pela con�ança! 

Nosso maior orgulho 
é ter você como cliente.

São mais de 60 anos de excelência em 
análises clínicas, diagnóstico por imagem, 
vacinas, testes genéticos e outros 
serviços para a sua saúde. 

Encontre a unidade 
mais próxima em 
hermespardini.com.br

Somos o 
laboratório 
mais lembrado 
de Minas. 

E S T A M O S  
P R O N T O S  P A R A  
R E C E B E R  V O C Ê .
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Nos últimos dez anos, a empresa 
triplicou o número de lojas e atual-
mente está presente em todas as re-
giões do país, com 97 pontos de ven-
da localizados em 43 cidades de 22 
estados brasileiros. Até dezembro, 

estão previstas mais três inaugura-
ções, alcançando a marca de 100 lo-
jas na rede. 

Com essa presença abrangente no 
território nacional, mais de 20% da 

população brasileira reside em uma 
cidade em que a Leitura está presen-
te. Além das lojas, outras empresas 
fazem parte do grupo, como a Leitura 
Distribuidora de Livros, o atacado de 
papelaria PLM, as quatro lojas de de-

SEGMENTO: COMPRAS E CONSTRUÇÃO –  
LIVRARIA
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND  
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 22 

Livraria Leitura

A Livraria Leitura completa 55 anos 
em 2022 e atualmente é a maior rede 
de livrarias do Brasil

Desde 2005, o Hermes Pardini é a marca 
de diagnóstico mais lembrada pelos 
mineiros na pesquisa da revista Mercado 
Comum. Muito obrigado pela con�ança! 

Nosso maior orgulho 
é ter você como cliente.

São mais de 60 anos de excelência em 
análises clínicas, diagnóstico por imagem, 
vacinas, testes genéticos e outros 
serviços para a sua saúde. 

Encontre a unidade 
mais próxima em 
hermespardini.com.br

Somos o 
laboratório 
mais lembrado 
de Minas. 
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partamento D+ Casa e Presentes e a 
loja virtual leitura.com.

 
Em meio a um cenário dominado 

pela internet, a Leitura tem dado conti-
nuidade à abertura de lojas físicas, para 
proporcionar aos clientes a experiência 
de passear por uma livraria e escolher 
uma boa leitura em um ambiente cultu-
ral acolhedor. Soma-se a esse diferencial, 
o mix de mais de 100 mil itens. Além de 
livros, é possível encontrar revistas, ma-
terial de papelaria, presentes, informá-
tica e um setor exclusivo para o público 
Geek, com boardgames, funkos e afins. 

A presença do atendente livreiro 
é outro ponto que torna a experiên-
cia dos clientes ainda mais prazerosa, 
principalmente para aqueles que pro-
curam títulos específicos ou necessi-
tam de uma indicação para a escolha 
da obra para lazer, consulta ou estudo. 
As megastores também têm espaços de 
entretenimento como cafés, ambientes 
para leitura, realização de sessões de 
autógrafos e eventos culturais. 

Mas a empresa também se adaptou 
aos desafios impostos pela pandemia, 
quando muitas pessoas redescobriram 
o prazer da leitura. Assim, as vendas 

online cresceram mais de dez vezes 
no período e houve investimentos em 
facilidades como compras por delivery, 
whatsapp e mídias sociais. 

Inaugurada em 1967 na Galeria do 
Ouvidor, tradicional ponto comercial de 
Belo Horizonte, para vender livros no-
vos e usados, com o nome de Livraria 
Lê, com apenas 40 metros quadrados 
de área. Com a evolução dos negócios, 
a Livraria Leitura foi uma das primeiras 

do Brasil a aderir ao conceito megas-
tore, que consiste em lojas acima de 
1.000 m2 e grande variedade de produ-
tos de cultura e entretenimento. 

A Leitura é uma empresa fami-
liar, que teve origem no sonho de 15 
irmãos de uma família de Dores do 
Indaiá, interior de Minas Gerais.

Leitura, 55 anos de história para 
contar.

Marcus Telles, presidente da Leitura, vencedora do Top of Mind 22 vezes e André Saint-Martin
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obrigado
pela
lembrança

www.leitura.com.br

OF MIND
EM LIVRARIA E PAPELARIA
CATEGORIA EXCELÊNCIA



T O P  O F  M I N D  2 0 2 28 8 EDIÇÃO 306JULHO 2022
MERCADOCOMUM

AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

De acordo com a direção da Rede 
Mater Dei de Saúde, “o paciente está 
no centro de todos os nossos esforços. 
Trabalhamos, intensamente, três pila-
res que suportam nossa estratégia: 

Inteligência e Humanização  
como Pilares do Atendimento;
 
Tecnologia como Garantidora  
da Excelência;

Solidez das Governanças  
Clínica e Corporativa”.

O primeiro Hospital Mater Dei, 
localizado no bairro Santo Agostinho, 
em Belo Horizonte, foi inaugurado 
em 01/06/1980, iniciando um novo 
modelo de cuidado e de assistência 
médica na cidade, fruto do sonho dos 
médicos Dr. José Salvador Silva e Dra 
Norma Moraes Silva, estimulados 
pelo ideal de construir um Hospital 
que fosse útil à comunidade. A filoso-
fia está fundamentada em três princí-
pios básicos: o científico, o cultural e 
o humanístico. 

Embasados nisso, o Hospital foi 
crescendo, inovando e buscando fa-

zer sempre o melhor para quem con-
fia em seus serviços. Hoje, 42 anos 
depois, a Rede Mater Dei de Saúde, 
está presente em Minas Gerais, Bahia, 

Goiás e Pará. Acredita que o sucesso 
de uma organização deve ser com-
partilhado com todos, colaboradores, 
corpo clínico, operadoras e a comu-

SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE 
 –  HOSPITAL (BH)
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 5

Mater Dei

Rede Mater Dei de Saúde: Referência 
em qualidade, segurança assistencial 
e humanização
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nidade na qual está inserida – acres-
centando que o desenvolvimento tec-
nológico não deve excluir o carinho, a 
atenção e o respeito ao cliente.

AS UNIDADES

O Mater Dei está em permanente 
expansão porque almeja levar, cada 
vez mais, serviços de saúde de quali-
dade para as pessoas e entende que 
existe um propósito: estar onde faça 
sentido, agregando novas culturas, 
sem perder a sua essência e os seus 
valores. Quer, de outro lado, ser sem-
pre relevante - fazendo a diferença 
na vida das pessoas, oferecendo mais 
que tratamentos, diagnósticos e me-
dicina preventiva.

MISSÃO

Compromisso com a Qualidade 
pela Vida.

PROPÓSITO

O propósito do Mater Dei é inspi-
rado em algo que está em constante 
evolução: a vida, em todas as suas 
fases. Por isso, tem a tarefa diária de 
promover a saúde e o bem-estar de 
uma maneira plena. Acolhendo, in-

dividualizando e cuidando. Mais que 
isso: aponta em direção à medicina 
do futuro.

Alguns dos serviços prestados: 
Hospital Integrado do Câncer (HIC); 
Medicina Diagnóstica; Prontos-so-
corros Adulto e Pediátrico com espe-

cialidades 24 horas; Pronto-socorro 
Oncológico; Maternidade; Centro 
Cirúrgico e Obstétrico; Cirurgia Ro-
bótica; Hemodinâmica; Radiologia 
Intervencionista; Mais Saúde - Am-
bulatórios e Cuidados Continuados; 
Check-up; Reprodução Humana e 
Saúde Corporativa.

Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei
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DA EXCELÊNCIA 
CLÍNICA A UMA DAS
MELHORES ESTRUTURAS
HOSPITALARES 
DO MUNDO.

materdei.com.br

TUDO PRA VOCÊ
FICAR BEM.

Somos uma Rede 
de Saúde completa.

O Mater Dei tem o compromisso com a qualidade pela vida. Vidas que contam histórias e experiências 
de um atendimento humanizado e diferenciado, feito por profissionais que colocam o nome de 
cada pessoa em primeiro lugar. E assim conquistamos um padrão internacional de qualidade com 
unidades acreditadas pela JCI, uma das mais importantes organizações do mundo na certificação 
de excelência técnica em saúde. Tudo isso perto de você.  Tudo pra você ficar bem.

Unidades:
Mater Dei: Contorno, Santo Agostinho, Betim-Contagem e Salvador | 
Hospital Santa Genoveva e Hospital Santa Clara* - Uberlândia | 
Hospital EMEC - Feira de Santana | Hospital Porto Dias - Belém | 
Hospital Premium - Goiânia

* Aguardando 
aprovação do Cade. Responsáveis Técnicos: Dr. Felipe Salvador Ligório - CRM - MG 58578 | Dr. André Soares de Moura Costa - CRM - MG 56075

HMD000522M_Campanha_Institucional_Excelencia_Clinica_202x266mm.indd   1HMD000522M_Campanha_Institucional_Excelencia_Clinica_202x266mm.indd   1 09/06/2022   10:4109/06/2022   10:41



T O P  O F  M I N D  2 0 2 2 9 1EDIÇÃO 306 JULHO 2022
MERCADOCOMUM

AS  M A RC AS  Q U E  FA Z E M  A  C A B E Ç A  D O S  M I N E I RO S

Um dos shopping centers mais tra-
dicionais do estado, o Minas Shopping, 
ao longo dos 30 anos de atuação no 
mercado, transformou a região nordeste 
de Belo Horizonte em um dos principais 
polos de crescimento da capital minei-
ra, com a atração de novos empreendi-
mentos para os bairros próximos. Nos 
últimos anos, tem ampliado o mix de 
serviços, opções de compras e lazer, com 
a inauguração de variadas lojas. 

 
Neste ano, além de Starbucks e Coco 

Bambu, no segmento de gastronomia, 
e uma unidade exclusiva dos Correios, 
o Shopping vai receber, em breve, uma 
unidade do restaurante Outback, reco-
nhecido por oferecer pratos como coste-
la, mix de queijos gratinados e as famo-
sas pétalas de Bloomin’ Onion (cebolas 
empanadas) da marca.

 
Muito mais que um espaço para 

compras e serviços, o Minas Shopping 
proporciona uma extensa programa-
ção cultural, com a realização de vários 
eventos durante todo o ano, conside-
rando três pilares: a família, o lazer e as 
compras. O lazer é garantido com atra-
ções diversificadas.

 
Os investimentos realizados, além 

dos eventos licenciados e da ampliação 
do mix, conferiram ao Minas Shopping 

o prêmio Top of Mind 2022 na categoria 
Expressão.  “Temos um calendário de 
eventos bastante admirado pelos clien-
tes, sempre promovendo experiências 
únicas”, afirma o gerente geral do Minas 
Shopping, Fábio Freitas.

 
Para celebrar os melhores momen-

tos dessa parceria com clientes, lojis-
tas e colaboradores, o Minas Shopping 
desenvolveu, em seu aniversário de 30 
anos, ocorrido no ano passado, uma 
campanha de comunicação que resgata 
todo o sentimento e história dessas três 
décadas de colaboração. “Com depoi-
mentos emocionantes, os clientes, cola-
boradores e lojistas foram os verdadei-
ros protagonistas”, declara Freitas. Na 
ação, o personagem “Senhor do Tempo” 

comandou um inesquecível espetácu-
lo musical, transformando a Praça de 
Eventos em um palco de memórias, com 
canções emblemáticas, como “Era uma 
Vez”, de Kell Smith, e “Tempos Moder-
nos”, de Lulu Santos.  

 
Outro destaque do Minas Shop-

ping é a atuação com responsabilidade 
ambiental. Desde a inauguração, o em-
preendimento investe em soluções que 
promovem a sustentabilidade e geram 
menos impactos ao meio ambiente. 
Esse compromisso fez, inclusive, com 
que o Shopping recebesse o Certificado 
de Energia Renovável, concedido pela 
Comerc Energia. Relatório da empresa 
mostra que os investimentos do shop-
ping vêm trazendo resultados expres-

SEGMENTO: COMPRAS –  
SHOPPING CENTER (BH)
CATEGORIA:  EXPRESSÃO
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 23 

Minas Shopping

Minas Shopping se destaca pela valorização 
dos encontros e experiências dos clientes
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sivos, o que levou a conseguir evitar a 
emissão de aproximadamente 1 tonela-
da de gases de efeito estufa (CO2) com o 
uso de energia renovável.

 
As iniciativas sustentáveis do Mi-

nas Shopping ainda ganham reforço 
com ações educativas, como a parceria 
com o projeto “Bike Anjo”, que incenti-
va a adoção da bicicleta para a mobili-
dade saudável na cidade. “Além de ser 
um meio de transporte amigo do meio 
ambiente, seguro e não poluente, a bici-
cleta é uma ótima forma de incentivar 
a prática de atividades físicas. Sempre 
procuramos viabilizar iniciativas que 
possam trazer resultados reais para o 
meio ambiente, reforçando nosso com-
promisso em ser sustentável e agindo 
localmente na promoção de mudan-
ças”, comenta Fábio Freitas.

 
A responsabilidade social também 

está presente em diversas ações realiza-

das, seja em prol de instituições de apoio 
ou na arrecadação de itens para pessoas 
carentes. Além disso, o posicionamento 
de inclusão do Minas Shopping não se 
limita a eventos pontuais. O empreendi-
mento foi o primeiro de Belo Horizonte 
a receber o selo “Empresa amiga do au-
tista”, depois de colaboradores e lojistas 
passarem por um treinamento com a 
ONG Onda-Autismo. A capacitação, rea-
lizada trimestralmente, envolve orienta-
ções gerais sobre o espectro autista, as 
formas corretas de atendimento e abor-
dagem às pessoas com o transtorno.

 
Como forma de proporcionar mo-

mentos de lazer para as famílias, o Mi-
nas Shopping também é pet friendly e 
realiza diversos eventos específicos, 
como baile de carnaval e arraial para 
pets. Os tutores encontram, ainda, uma 
estrutura completa, com bebedouro, 
álcool em gel, papel, “cata caca” e lixei-
ra, que oferece mais conforto e como-

didade no passeio. “Ser pet friendly vai 
muito além de permitir a entrada dos 
animais. Buscamos oferecer uma expe-
riência única e muitas atividades para 
entreter os pets e seus tutores”, revela. 
Além de abrir suas portas, o empreen-
dimento também incentiva a adoção de 
animais por meio de feiras, realizadas 
em parceria com ONGs de resgate.

 
Essas ações reforçam o conceito do 

Minas Shopping de se estabelecer como 
um espaço que proporciona bons mo-
mentos e tem foco na experiência dos 
clientes. “Nosso objetivo é construir 
um espaço acolhedor, no qual todos se 
sintam à vontade e incluídos. Temos di-
versas opções para o público aproveitar 
o passeio, tendo a qualidade como dife-
rencial. Seguiremos como o Shopping 
dos melhores encontros, sendo uma 
ótima opção de lazer e entretenimento 
para as famílias e amigos”, destaca o ge-
rente geral do Minas Shopping.
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SEGMENTO: EMPRESA DE TRANSPORTES  
DE VALORES E SEGURANÇA
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 4 

Prosegur

Prosegur reforça excelência ao conquistar 
pela quarta vez o Top Of Mind 
Referência internacional em segurança privada, empresa se destaca 
novamente como líder na categoria Transporte de Valores
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A Prosegur, referência mundial 
no setor de segurança privada, re-
força sua expertise no mercado ao 
vencer pela quarta vez o Top Of Mind 
na categoria liderança em Transpor-
te de Valores. Desde 2019 a empre-
sa mantém destaque na premiação 
apresentando soluções inovadoras 
no setor de segurança.

O reconhecimento da companhia 
em liderança ganha destaque prin-
cipalmente pelo investimento em 
transformação digital e na diversi-
ficação de produtos e serviços. Para 
atingir o patamar de excelência, a 
Prosegur investiu em ferramentas 
tecnológicas de gestão financeira 
para empresas de pequeno e médio 
porte, e em projetos de correspon-
dência bancária.

A operação de transporte de va-
lores da empresa possui processos 
de inteligência com monitoramento 
e rastreamento de rotas, e os carros-
-fortes possuem cofres com fechadu-
ras randômica e uma variedade de 
sensores inteligentes de segurança, 
que podem ser aferidos em tempo 

real pela central de monitoramento.  
Para o transporte de cargas espe-
ciais, a empresa atua nas áreas ur-
banas e interurbanas com veículos 
desenhados conforme capacidade 
volumétrica exigida pelo cliente dos 
mais diversos segmentos. Além dis-
so, a empresa investe constantemen-
te no treinamento das equipes para 
manter um alto nível de segurança 
em suas operações. 

Essas soluções inteligentes são 
resultado de um processo contínuo 
de investimentos e cultura com foco 
em transformação digital, com a im-
plantação de tecnologia RPA para 
processos repetitivos e adoção de 
ferramentas que facilitam o dia a dia 
dos clientes, ampliando as possibili-
dades de interações de forma online. 
A capilaridade é outro diferencial da 
Prosegur, que está presente em todos 
os estados da Federação e consegue 
atender a mais de 80% do território 
brasileiro e conta com aproximada-
mente 13 mil colaboradores.

A premiação mostra o quanto a 
companhia valoriza a excelência em 

seus serviços, e ganhar o prêmio Top 
of Mind na categoria de Transporte 
de Valores só reforça a missão da 
Prosegur em oferecer soluções com 
alto nível de valor agregado, inteli-
gência, inovação e tecnologia. 

Com o plano estratégico 2021-
2023 “Perform & Transform”, o Gru-
po Prosegur deseja consolidar a lide-
rança global no setor de segurança, 
acelerando assim o crescimento de 
suas operações. Com esse objetivo, a 
empresa destinará até € 90 milhões 
em investimentos no próximo ano 
para as iniciativas de digitalização, 
com o objetivo de acelerar a cons-
trução de uma proposta de valor di-
ferenciada e rentável, que melhore a 
experiência do cliente. 

SOBRE O  
GRUPO PROSEGUR

O Grupo Prosegur é referência 
mundial no setor de segurança pri-
vada. Através de suas linhas de ne-
gócios, Prosegur Security, Prosegur 
Cash, Prosegur Alarms, Prosegur 
AVOS e Cipher, oferece às empre-
sas e aos domicílios uma segurança 
confiável baseada nas soluções mais 
avançadas do mercado. Com uma 
presença global, a Prosegur teve 
um faturamento de 3.498 milhões 
de euros em 2021, está listada nas 
bolsas de valores espanholas sob o 
indicador PSG e conta atualmente 
com uma equipe de cerca de 150 mil 
funcionários.

 
A Prosegur atua de acordo com 

as melhores práticas ambientais, 
sociais e de boa governança. A em-
presa configurou a sustentabilidade 
como um pilar estratégico em todas 
as suas ações, com o objetivo de ser 
a referência do setor. Além disso, a 
Prosegur canaliza sua ação solidária 
através da Fundação Prosegur, que 
trabalha em quatro áreas de ação: 
educação, inclusão trabalhista de 
pessoas com deficiência intelectual, 
voluntariado empresarial e promo-
ção da cultura.
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Ser líder nos motiva 
a ir ainda mais longe.
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SEGMENTO: COMPRAS – SUPERMERCADO (BH)
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND  
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 9
SEGMENTO: COMPRAS – SUPERMERCADO (INTERIOR)
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 6

Supermercados BH

26 anos de profícua história, rica 
em conquistas e realizações  

Pedro Lourenço de Oliveira, presidente do Supermercados BH

O tempo passa muito rápido.
 
Há 26 anos atrás o BH dava os 

seus primeiros passos.

O fundador da empresa, Pedro Lou-
renço de Oliveira, começou a trabalhar 
ainda criança. Aos 06 anos, já ajudava 
o pai na lavoura, em Paineiras, interior 
de Minas Gerais, onde nasceu. Durante 
as décadas de 1980 e 1990, atuou como 
vendedor, gerente de loja e supervisor 
de vendas. Essas experiências e apren-
dizados com o varejo foram fundamen-
tais e exerceram grande influência, 
para que, em 1996, Pedro abrisse o seu 
próprio negócio, o que era seu maior 
sonho. No dia 1º de maio daquele ano, 
na rua Bom Pastor, número 734, no 
bairro São Benedito, em Santa Luzia, 
nascia o SUPERMERCADOS BH.

Persistente e corajoso, Pedro fez do 
trabalho a sua vida. Com muita deter-
minação e inteligência estratégica, ele se 
dedicou a fazer a empresa crescer e, de 
fato, hoje, o SUPERMERCADOS BH con-
solida-se como marca forte, de sucesso 
nacional, em uma área altamente compe-
titiva. Suas ideias e agilidade em decisões 
assertivas foram primordiais para que o 

negócio se expandisse vertiginosamente 
por todo o estado de Minas Gerais. 

A Administração do BH sempre se 
pautou em planejamento e ações éti-
cas. Foi certamente por isso e, em ra-
zão de sua incrível capacidade de ges-
tão, que Pedro Lourenço de Oliveira 
tornou-se referência como um empre-
endedor visionário de grande sucesso. 

Interesses semelhantes e compe-
tências complementares fundamen-
taram a sociedade com Walter Santa-

na Arantes, em abril de 2004. Amigos 
de longa data, Pedro e Waltinho pas-
saram a compartilhar expectativas e a 
colher resultados exitosos. 

Objetivando consolidar o espírito 
empreendedor e visionário da orga-
nização, no ano de 2006, o advogado 
Waldir Rocha Pena compôs a tríade 
societária do SUPERMERCADOS BH. 
O respeito mútuo e a manutenção de 
valores empresariais éticos confe-
rem contínua prosperidade na ges-
tão empresarial. 
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O percurso foi longo, repleto de 
desafios e conquistas que transforma-
ram esta empresa familiar na maior 
rede supermercadista do nosso esta-
do. Foram necessários muito esforço, 
tempo, raciocínio cautelar e visão sis-
têmica para o BH chegar até aqui. 

Ao longo dos anos, a direção da em-
presa assimilou o ritmo da caminhada, 
com passos cada vez mais largos, mas 
nunca maiores do que sabiam estar 
preparados. E, um dos aprendizados 
mais relevantes, sem dúvida, é que a 
proximidade com as pessoas é o que di-
ferencia o BH e confere lhe credibilida-
de especial. Suas relações interpessoais 
denotam confiança, compromisso, se-
gurança e intimidade. Seja com os seus 
clientes, colaboradores, fornecedores, 
parceiros, com as instituições finan-
ceiras ou com os seus concorrentes de 
mercado: todos são tratados com muito 
respeito e comprometimento. 

Para o BH, celebrar os 26 anos sig-
nifica, principalmente, honrar todos os 
que pensaram, idealizaram, implemen-
taram, construíram e fizeram crescer 
um grande sonho, um grande projeto; 
enfim, a realidade em que se transfor-
mou esta empresa. A sua filosofia de 
trabalho e valores foram desenvolvidos 
com a colaboração das pessoas que nele 
estão e daqueles que já passaram pela 
empresa e deixaram a sua contribuição. 

Toda essa trajetória de sucesso é ali-
cerçada, fundamentalmente, pelo obje-
tivo, articulado ao longo do tempo, qual 
seja: oferecer, a seus clientes, produtos 
de qualidade a preço justo, honrando os 
compromissos assumidos junto aos co-
laboradores e fornecedores. Em alguns 
momentos, a estratégia pode até ser 
mudada, mas nunca, o foco. 

Hoje, ao descrever o SUPERMERCA-
DOS BH em números percebe-se, clara-
mente, a grandiosidade de sua dimensão. 

A empresa conta, atualmente, com 
mais de 25 mil colaboradores diretos. 
Possui aproximadamente 250 lojas em 
quase 80 municípios do estado. Destas 
lojas, 10 são no modelo atacarejo, além 

de 05 centrais de distribuição. É a 5ª 
maior rede do Brasil e a 1ª de Minas no 
Ranking da Associação Brasileira de Su-
permercados. Importante, também, des-
tacar a gama de quase 70 produtos de 
marca própria, que são sucesso de ven-
das, em razão da excelente qualidade e 
competitividade de preço, quando com-
parados com produtos de referência.

Não restam dúvidas de que o SU-
PERMERCADOS BH é robusto e gran-
dioso em números de lojas, ckeckouts, 
lucratividade e tantos outros aspectos 
que denotam uma grande empresa, do 
ponto de vista comercial. 

Todavia, o BH é muito maior na 
confiança e credibilidade que seus 
clientes e colaboradores depositam 
dele, na certeza de que é uma empresa 
humana. Demonstra, de outro lado e ao 
longo do tempo, que é perfeitamente 
possível ter sucesso empresarial sem 
deixar de ter consideração pelas pesso-
as, agindo com lisura e acreditando no 
bem. O caráter e consciência corporati-
va da empresa a induz a agir com ética, 
lealdade, tolerância e oportunidade. 

Assim, o BH dá prosseguimento a 
esta próspera jornada, aproximando o 
significado de seus números à realidade 
de cada momento. Compreende, ademais, 
que quando os tempos mudam, a em-
presa também precisa ter o dinamismo 
necessário para mudar e que a fidelidade 
aos seus princípios exige novas respos-
tas aos desafios impostos. Nesse sentido, 
cabe destaque a pandemia causada pelo 
novo coronavírus. A gravidade da situação 
exigiu atitudes rápidas e eficazes para pre-
servação da saúde e segurança de todos: 
colaboradores, clientes, fornecedores. Tais 
iniciativas permanecem em vigor para o 
enfrentamento da doença. 

E, embora os tempos mudem, o 
propósito do BH se mantém o mesmo. 
E é isso que confere real sentido e vi-
gor às suas crenças. Os seus valores e 
compromissos honrados permitem à 
empresa, assim, traçar novos planos. 

De Paineiras para todo o estado de 
Minas Gerais, a jornada vencedora de 

Pedro Lourenço de Oliveira no mundo 
dos negócios, é a tradução de que vi-
são estratégica, humildade, coragem, 
competência e perseverança são ca-
pazes de transpor qualquer obstáculo. 

Já a algum tempo, os herdeiros 
Pedro Junior, Bruno, Frederico e Le-
onardo têm sido preparados para a 
sucessão empresarial. Hoje, os filhos 
de Pedro e Waltinho assumem cargos 
estratégicos na organização. 

O BH continuará seguindo em frente 
e adiante, conservando a humanidade, a 
gentileza, o respeito, o cuidado e a consi-
deração por todos aqueles que, com seu 
trabalho e dedicação, contribuem para 
esse grande sucesso. E continuará, sem 
dúvida, fundamentado nos princípios 
que os fizeram dignos e exitosos. 

O BH sente-se grato quando cada 
colaborador é capaz de orgulhar-se 
de suas atividades, realizando o seu 
melhor a cada dia e recebendo seu sa-
lário pelo trabalho honesto realizado.

 
Enfim, agradece a todos que o aju-

daram a construir esta bela e honrada 
história, sendo profundamente gratos 
a todos os seus clientes, fornecedores 
e parceiros, que nele sempre acredita-
ram. E espera que continuem a parti-
lhar momentos e experiências que são 
tão importantes à manutenção do SU-
PERMERCADOS BH. 

Todos os colaboradores do BH 
são muito agradecidos aos membros 
do grupo estratégico, porque sabem 
que sem eles não chegariam aos 26 
anos e, é com eles, juntos deles, que 
vai querer comemorar os próximos. 

“Aprendemos a sonhar e a realizar. 
Aprendemos a ter sucesso e a partilhá-
-lo. Somos SUPERMERCADOS BH. 26 
anos de história.  Somos entusiasmo, 
garra e energia! E, com dignidade e 
propósito; com paixão e dedicação, 
seguiremos em direção ao cinquente-
nário. Por que o tempo?! Ah... O tempo 
passa muito rápido!” – concluem os 
colaboradores desta vitoriosa Marca 
Campeã de Minas Gerais.
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Somos a marca de 
Supermercados Campeã 
nas categorias 
Excelência (BH) e 
Liderança (Interior)
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Somos a marca de 
Supermercados Campeã 
nas categorias 
Excelência (BH) e 
Liderança (Interior)
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Como uma das maiores coopera-
tivas de trabalho médico e uma das 
maiores operadoras de planos de saú-
de do Brasil, a Unimed-BH tem novos 
desafios em 2022. Em maio desse ano, 
uma nova diretoria assumiu a gestão 
da Cooperativa e esse grupo terá como 
missão dar continuidade à trajetória 
de sucesso da Unimed-BH. A Coope-
rativa fechou o ano de 2021 com con-
traprestações efetivas no valor de R$ 
4,86 bilhões e a carteira com quase 1,4 
milhão de clientes, números recordes 
em toda a sua história. A nova direto-
ria é formada pelo médico cooperado 
Frederico Peret, que ocupa o cargo de 
diretor-presidente, e ao seu lado estão 
os médicos cooperados Eudes Arantes 
Magalhães, Garibalde Mortoza Júnior, 
Geraldo Teixeira Botrel e Mercês Fróes.  

“A Unimed-BH é uma cooperativa 
sólida com quase 51 anos de mercado e 
que, mesmo passando por anos desafia-
dores, vem mantendo os ótimos resulta-

dos e um crescimento sustentável.  Nossa 
gestão terá como objetivos principais for-
talecer o relacionamento com os médicos 
cooperados e com a rede prestadora para 
oferecer, cada vez mais, a melhor assis-
tência aos clientes, tendo sempre como 
base os pilares da sustentabilidade e da 
inovação”, afirma o novo diretor-presi-

dente da Unimed-BH, Frederico Peret. 

Frederico Peret também reforça 
que outras frentes serão prioritárias 
em sua gestão. “A primeira delas é a 
atuação em prol da valorização do tra-
balho médico, gerando oportunidades 
de trabalho e renda para nossos coo-

SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE –  
HOSPITAL (BH) –
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 5 
SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE – PLANO DE SAÚDE
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO TOP OF MIND 
DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 27

Unimed-BH

Unimed-BH alcança recorde em sua 
carteira de clientes e tem nova gestão
Nova diretoria, que assumiu em maio, terá o compromisso 
de manter os ótimos resultados dos últimos anos 

Frederico Peret, presidente da Unimed-BH
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perados. Aliado a esse pilar está o foco 
na assistência de qualidade e o com-
promisso de cuidar, com excelência, 
dos clientes. A terceira frente é o mer-
cado, pois o nosso objetivo é continuar 
sendo referência no setor de saúde su-
plementar e uma Cooperativa que gera 
valor para a sociedade. Na base disso 
tudo temos a frente da sustentabilida-
de. E quando falo em sustentabilidade, 
me refiro ao cuidado não apenas com 
o social, mas também com o meio am-
biente e com os processos de gover-
nança. E ainda, de forma transversal, 
está nosso foco na inovação contínua, 
mantendo nossa rota de desenvolvi-
mento constante e ditando tendências 
no setor de saúde. Sem inovação não 
enxergamos um crescimento sustenta-
do”, afirma o diretor-presidente.

INVESTIMENTOS NA REDE 
ASSISTENCIAL

Nos últimos anos, a Unimed-BH 
vem evoluindo na ampliação da sua 
rede assistencial própria e investiu 
em novas unidades e aquisições. Hoje, 
esta rede conta com quatro hospitais 
e recentemente inaugurou um Pronto 
Atendimento no Cento de Promoção da 
Saúde – Unidade Pedro I, levando me-
lhorias para os clientes do Vetor Norte. 
Para manter a Unimed-BH nesta rota 
de crescimento, a Cooperativa vai con-
tinuar investindo na rede assistencial. 
Para os próximos meses está prevista a 
ampliação da Unidade Barreiro e, para 
os próximos anos, a construção de um 
novo Hospital em Contagem. 

Outro grande foco da atual direto-
ria será intensificar o relacionamento 
com a rede prestadora que tem sido 
fundamental para o modelo de ne-
gócio. “Hoje sabemos que nossa rede 
própria e credenciada é um dos gran-
des diferenciais da Unimed-BH, além 
de ser uma referência para nossos 
clientes”, afirma Frederico. 

INOVAÇÃO EM PROL DO CUIDADO

 Segundo Frederico Peret, o merca-
do de saúde vem passando por profun-

das transformações como, por exemplo, 
as muitas fusões e aquisições no setor 
de saúde suplementar, além do surgi-
mento de novas empresas de tecnologia 
e startups. “Como líder do mercado, a 
Unimed-BH está acompanhando de per-
to essa movimentação e criando ações 
para reter e manter os clientes cada vez 
mais satisfeitos”, disse. 

Para enfrentar a concorrência, a 
Cooperativa vai continuar apostando 
na tecnologia em prol do cuidado e na 
jornada do cliente. “Com a alta adesão 
da população e os resultados positi-
vos obtidos no combate à pandemia, 
a telemedicina é um modelo de ser-
viço que continuará sendo aprimora-
do pela Cooperativa”, disse. A área de 
prevenção também continuará tendo 
maior investimento. “Continuaremos 
apostando na inteligência artificial 
(IA) para otimizar processos e moni-
torar a saúde dos pacientes. Já temos 
utilizado a IA na autorização de proce-
dimentos e somos uma das apoiadoras 
e investidoras do Centro de Inovação 
de Inteligência Artificial para Saúde 
(CIIA-Saúde), da Universidade Federal 
de Minas Gerais, que terá várias linhas 
de pesquisa com foco em prevenção 
de doenças crônicas, telemonitora-
mento e tecnologias móveis, medicina 
personalizada, entre outros”, afirma.  

 
Frederico Peret, que ocupa o cargo 

de diretor-presidente, e ao seu lado estão 

os médicos cooperados Eudes Arantes 
Magalhães, Garibalde Mortoza Júnior, Ge-
raldo Teixeira Botrel e Mercês Fróes

SUSTENTABILIDADE

Já na área de sustentabilidade, a 
Unimed-BH possui ações consolidadas 
dentro das bases do ESG (Environmen-
tal, Social e Governance). Entre os pro-
jetos, Frederico Peret cita como exem-
plos positivos, o trabalho desenvolvido 
pelo Instituto Unimed-BH, que tem uma 
grande atuação junto às comunidades, 
como o Morro das Pedras. Além disso, 
a Cooperativa tem uma série de iniciati-
vas ambientais como os telhados verdes 
em unidades próprias e a implantação 
de uma usina fotovoltaica na Unidade 
Contagem. A Cooperativa também tem 
uma forte atuação junto à Redesol, que 
é uma rede de cooperativas de materiais 
recicláveis que atua em Belo Horizonte e 
região metropolitana. 

“Por ser uma cooperativa, um dos 
nossos princípios é o interesse pela 
comunidade, a intercooperação e que-
remos evoluir ainda mais neste senti-
do. Daremos continuidade à criação 
de novos projetos que tragam impac-
tos positivos para a nossa sociedade, 
dentre os quais projetos que possam 
contribuir para a equidade de gênero 
– hoje já temos quase 70% de nossas 
lideranças mulheres - e para a inclusão 
e a diversidade”, reforçou.

Frederico Peret, que ocupa o cargo de diretor-presidente, e ao seu lado estão os 
médicos cooperados Eudes Arantes Magalhães, Garibalde Mortoza Júnior, Geraldo 
Teixeira Botrel e Mercês Fróes
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TOP
OF
MIND.

VEZES
Unimed-BH.
Sempre presente no Top of Mind.
E na vida das pessoas.

Quando as pessoas pensam em plano de saúde, pensam na 
Unimed-BH. Tem conquista maior do que essa? Por isso, estar há 
27 anos no Top of Mind, o prêmio que reconhece as marcas mais 
lembradas pelo consumidor e que mais se destacam no mercado, 
mostra que priorizar a saúde sempre foi a nossa melhor escolha. 
E este ano foi ainda mais especial, diante do atual cenário da 
saúde: conquistamos Excelência na categoria Planos de Saúde e 
Liderança na categoria Hospitais. Seguimos em frente, investindo 
em qualidade assistencial, nas pessoas, em estrutura, inovação e 
tecnologia. E no que mais importa: cuidado com a vida.
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A história da Unimed começou há 
54 anos, com a missão de gerar traba-
lho médico e, principalmente, oferecer 
assistência de qualidade aos brasilei-
ros, em um período em que a mercanti-
lização tomava conta da área de saúde.

Foi, então, que um grupo de médi-
cos, em Santos, impulsionado pelo es-
pírito cooperativista e liderado por Ed-
mundo Castilho, criou um novo modelo 
de saúde. Não demorou muito tempo 
para que o cooperativismo médico se 
tornasse cada vez mais valorizado e re-
conhecido em vários estados. 

Minas Gerais também abraçou esta 
nova filosofia e, rapidamente, começou 
a se estruturar, formando suas primei-
ras cooperativas. Em comum em todas 
elas? O compromisso de criar condi-
ções para continuar valorizando o tra-
balho médico e cuidando da vida e da 
saúde dos nossos beneficiários.

De lá, para cá, houve um forte cres-
cimento e, atualmente, são cerca de 18 
mil médicos cooperados em Minas que 
são segurança na vida de mais de 3,1 

milhões de mineiros. A Unimed está 
presente em cada cantinho de Minas, 
ao todo 98% do território, gerando 
mais de 16 mil empregos diretos.

A instituição conta com uma estru-
tura de 4 prontoatendimentos, 5 hos-
pitais-dia, 401 hospitais, 438 centros 
de diagnósticos, 1.240 laboratórios e 
2.651 clínicas. Como recursos próprios, 
o Sistema Unimed mineiro possui 19 
hospitais, 3 hospitais-dia, 27 laborató-
rios, 28 unidades de prontoatendimen-
to, 19 Unimeds Pleno, 36 Espaços Viver 
Bem e 83 ambulâncias.

Tudo isso fez com que a marca fi-
casse não só na cabeça, mas, também, 
no coração dos mineiros. “Já são 27 
anos consecutivos sendo o plano de 
saúde mais lembrado do estado. Mais 
uma vez, continua em primeiro lugar 
no Top of Mind Marcas de Sucesso de 
Minas Gerais, na Categoria Excelên-
cia, pela Revista Mercado Comum. 
As pessoas citam a marca Unimed 
porque ela é sinônimo de segurança e 
qualidade em toda Minas Gerais”, afir-
mou Luiz Otávio Fernandes de Andra-
de, presidente Executivo da Unimed 
Federação Minas.

SEGMENTO: HIGIENE E SAÚDE – 
PLANO DE SAÚDE
CATEGORIA:  EXCELÊNCIA E TOP DO  
TOP OF MIND DE MINAS GERAIS
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 27 

Unimed - Federação Minas 

Sinônimo de segurança e qualidade 
em toda Minas Gerais

Diretoria da Unimed – Federação Minas
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A Vasconcelos é a maior bene-
ficiadora de arroz e feijão do estado 
de Minas Gerais, tendo estreado esse 
ano na premiação Top of Mind da 
revista Mercado Comum, em ambas 
categorias, após fortes investimentos 
em sua expansão.

Está sediada na cidade de Aragua-

ri, no Triângulo Mineiro, possuindo 
ainda unidades industriais em Cata-
lão/GO e São José do Rio Preto/SP. 

Além disso conta com Centros de 
Distribuição próprios nas cidades de 
Montes Claros, Patos de Minas, Bra-
sília, Goiânia, Ribeirão Preto e Ribei-
rão das Neves na região metropolita-

na de Belo Horizonte.

Toda a matéria prima do Arroz 
Vasconcelos vem da região Sul, onde 
se planta e colhe o melhor arroz do 
Brasil. Para manter o abastecimento 
de grãos superiores durante todo o 
ano, a empresa possui um centro de 
captação e armazenagem de matéria-

SEGMENTO: COMPRAS -  ARROZ
CATEGORIA:  EXPRESSÃO
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 1
SEGMENTO: COMPRAS -  FEIJÃO
CATEGORIA:  EXPRESSÃO
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 1

Vasconcelos

Vasconcelos atua no mercado de 
cereais há mais de 50 anos

Parque Industrial da Vasconcelos em Araguari/MG
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-prima na cidade de São Borja/RS.

De origem familiar, a Vasconcelos 
atua no mercado de cereais há mais 
de 50 anos, tendo obtido reconhe-
cimento do mercado pela seriedade 
nas negociações e qualidade de seus 
produtos.

Além do arroz e feijão, a compa-
nhia beneficia, industrializa e comer-
cializa café, açúcar, farinha de trigo, 
óleo de soja, sal refinado e cestas de 
alimentos, que estão presentes no va-
rejo e atacados de todo o Brasil, com 
maior penetração nos estados de Mi-
nas, São Paulo, Goiás, além do Distrito 
Federal.

Desde o início de suas atividades, 
a Vasconcelos é reconhecida pelo 
comprometimento com as comunida-
des em que está inserida, com o meio 
ambiente, e principalmente com seus 

mais de 600 colaboradores, que cons-
troem juntos essa história de muito 
sucesso.

Sob o comando de Rubens Mar-
tins de Araújo e seus irmãos, a em-
presa investe pesado em tecnologia e 
qualidade, possuindo atualmente al-
guns dos mais modernos parques in-
dustriais do setor, certificados pelos 
sistemas internacionais de qualidade 
ISO 9001 e IS0 22000.

A marca Vasconcelos ficou nacio-
nalmente conhecida após pesados 
investimentos em comunicação e ma-
rketing, em campanhas memoráveis 
como a com o artista Lima Duarte, e o 
cantor Gusttavo Lima, veiculadas nas 
redes sociais, rádios e TV.

Ainda este ano, a empresa iniciará 
suas atividades no ramo de massas, 
com o lançamento do macarrão com 

a marca Vasconcelos, que logo estará 
nas gôndolas dos supermercados, e 
nas mesas de milhares de consumi-
dores pelo Brasil.

Para os próximos anos a Vascon-
celos prevê investimento na constru-
ção de centros de distribuição nas ci-
dades de Governador Valadares, Juiz 
de Fora e Pouso Alegre para atender 
com maior eficácia os clientes minei-
ros, além de centro de distribuição e 
indústria na região de Campinas, para 
atender o sul do estado de São Paulo e 
região metropolitana.

“Ser lembrado pelos consumido-
res mineiros, e agraciado com o prê-
mio da Revista Mercado Comum, sem 
dúvida nenhuma é motivo de muito 
orgulho e felicidade, tendo em vis-
ta a seriedade e credibilidade dessa 
pesquisa.”, ressaltou Rubens Araújo, 
presidente da companhia.
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Estar presente na alimentação do 
dia a dia de todos os brasileiros: esse é 
o objetivo da Vilma. Para tanto, a Vilma 
Alimentos - que já foi Pastifício Vilma, 
fundado em 1925 pelo casal de imigran-
tes italianos Josefina e Domingos, ou a 
reconhecida Massas Vilma-, hoje conta 
com mais de 500 produtos em seu por-
tfólio, todos com a qualidade que garan-
te a preferência do consumidor.

O mix Vilma é extenso e apresen-
ta também outras marcas conhecidas, 
como Pirata, Krokero e Yara, que ofe-
recem, juntas, diversas soluções de bis-
coitos, molhos, temperos, especiarias, 
lámen, massas, farinhas, misturas para 
bolos e refrescos, tanto para o mercado 
doméstico quanto para o food service.

Uma das maiores indústrias ali-
mentícias do país, Vilma conta com um 
parque industrial moderno, laborató-
rios próprios, alta capacidade produ-
tiva e processos logísticos bem deline-
ados, o que garante o abastecimento 
do varejo e a constante presença na 
mesa dos consumidores. Essa estrutu-
ra fabril explica a qualidade de todos os 
produtos da companhia, o que fez com 
que ela ganhasse a preferência dos con-
sumidores. É a marca mais lembrada 
no segmento de massas e vencedora do 

Prêmio Top of Mind - Marcas de Suces-
so por diversos anos.

Sempre pautada no pioneirismo e 
na inovação, Vilma é a primeira indús-
tria do Brasil a ter um laboratório pró-
prio de microscopia e uma das únicas 
que não terceirizam as análises labora-
toriais. Um Centro Técnico idealizado 
nos padrões internacionais é dedicado 
ao controle de qualidade e à pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, em uma 
área de 1.660 m2. Com laboratórios de 
microbiologia, micotoxinas, microsco-
pia, físico-químico, reologia, cozinhas 
experimentais e salas para análises 

sensoriais, esse espaço conta com pro-
fissionais responsáveis por avaliar as 
matérias-primas e os produtos acaba-
dos, sempre com foco na segurança ali-
mentar. Todas as plantas da companhia 
contam ainda com vários outros labo-
ratórios para processos, embalagens e 
com um laboratório de trigo e de insu-
mos, onde são realizadas análises para 
classificação do trigo em grão e em to-
dos os insumos que chegam à empresa.

A planta de Contagem-MG possui 
três moinhos, fábrica de massas, fábrica 
de misturas e a fábrica da Pirata, que pro-
duz temperos, molhos e especiarias. Já a 
planta de Juiz de Fora e a recém-inaugu-
rada planta de Betim, ambas também em 
Minas Gerais, são responsáveis pela pro-
dução de toda a linha de biscoitos, seg-
mento em que, desde 2014, a companhia 
tem feito investimentos visando absor-
ver uma representativa fatia do mercado. 
Juntas, as plantas entregam mais de 45 
mil toneladas de produtos por mês.

Vilma tem tradição, é referência em 
qualidade, tecnologia, inovação e, há qua-
se 100 anos, reafirma seu compromisso 
e respeito pela alimentação do consumi-
dor. O apreço pelos produtos Vilma é pas-
sado de geração para geração, o que tor-
na a marca parte das famílias mineiras.

SEGMENTO: COMPRAS –  
MACARRÃO/MASSAS
CATEGORIA:  LIDERANÇA
NÚMERO DE VEZES PREMIADA: 22

Vilma

Há quase cem anos, a Vilma é uma 
referência em qualidade, tecnologia  
e inovação no setor de alimentos
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Em recente julgamento acer-
ca da cobrança de Imposto 
sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), ocorrido em 
27/04/2022, o Superior Tri-
bunal de Justiça decidiu que 
a municipalidade deve consi-
derar, para fins de incidência 
do tributo, o valor que o com-
prador declara ter pago na 
aquisição do imóvel, seja ele 
residencial ou comercial. Ao 
apreciar o Recurso Especial 
n° 1937821-SP, o STJ declarou 
a validade jurídica da pre-
sunção de boa-fé, sendo que 
a Tabela de Avaliação Prévia 
que o município utilizava para 
estabelecer o valor do imóvel 
passou a servir apenas como 
uma estimativa para o Fisco 
Municipal, pois ainda que haja 
divergência entre a previsão 
da tabela e o valor declarado 
pela compra e venda, este de-
verá prevalecerá e sobre ele 
incidirá a alíquota tributária. 
Essa orientação do STJ deverá 
ser seguida por todos os Tri-
bunais Estaduais. O percentu-
al que é cobrado do compra-
dor pode variar de município 
para município, sendo que em 
Belo Horizonte é de 3% sobre 
o valor do imóvel.

A polêmica sobre a cobrança 
do ITBI tinha como base o fato 
de que as Secretarias Munici-
pais aplicavam a alíquota do 

tributo sobre o valor atribuí-
do ao imóvel pelos avaliado-
res do município, que muitas 
vezes superava a quantia efe-
tivamente paga pelo compra-
dor. Como exemplo, cita-se 
uma loja ou casa adquirida 
por R$600.000,00, mas que 
foi avaliada em R$900.000,00 
pelo município, que obvia-
mente não participou das 
negociações e desconhece os 
detalhes de como estas ocor-
reram. Assim, ao aplicar o 
percentual de 3% (exemplo) 
de ITBI, considerava o maior 
valor, sendo irrelevante que 
as partes informassem que na 
realidade haveria cobrança a 
mais sobre os R$900.000,00 
que nunca existiram no negó-
cio. Dessa forma, o compra-
dor pagava R$27.00,00, ou 
seja, bem mais que a quantia 
correta de R$18.000,00, que 
agora o STJ esclareceu que 
deve prevalecer. 

Percebe-se que havia a ideia 
de que o comprador declara-
ria valor menor para recolher 
menos tributo, ou seja, impe-
rava a “presunção de má-fé”, a 
qual, tecnicamente, deve ser 
provada e não presumida. 

Na prática, a municipalida-
de aplicava erroneamente o 
procedimento instituído pelo 
art. 148 CTN, que estabelece: 

“Quando o cálculo do tributo 
tenha por base, ou tome em 
consideração, o valor ou o 
preço de bens, direitos, ser-
viços ou atos jurídicos, a au-
toridade lançadora, mediante 
processo regular, arbitrará 
aquele valor ou preço, sem-
pre que sejam omissos ou não 
mereçam fé as declarações 
ou os esclarecimentos pres-
tados, ou os documentos ex-
pedidos pelo sujeito passivo 
ou pelo terceiro legalmente 
obrigado, ressalvada, em caso 
de contestação, avaliação 
contraditória, administrativa 
ou judicial.” Porém, é impos-
sível que a fiscalização muni-
cipal avalie com precisão os 
incontáveis imóveis que são 
negociados no dia a dia. Além 
disso, em toda transação há 
alguma especificidade que 
afeta o valor do imóvel, como 
a localização, benfeitorias, 
conservação e a condição 
de pagamento, por exemplo, 
pois sendo à vista o vendedor 
pode conceder algum descon-
to. Portanto, apenas compra-
dores e vendedores podem 
afirmar a realidade do preço 
sobre o qual incidirá o ITBI.  

STJ ACERTA AO 
DETERMINAR PRESUNÇÃO 
DE BOA-FÉ

A decisão do STJ é acerta-

STJ decide pela boa-fé do 
comprador no pagamento do ITBI, 
podendo receber do município  
o que pagou a mais

Advogado 
Especializado em 
Direito Imobiliário; 
Diretor em MG da 
Associação Brasileira 
de Advogados do 
Mercado Imobiliário 
(ABAMI); Conselheiro 
do Secovi-MG e da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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da e coerente, pois o avanço 
tecnológico possibilitou o 
cruzamento das informa-
ções fornecidas pelas partes 
envolvidas no negócio, seja 
o vendedor, comprador, cor-
retor, imobiliária, construto-
ra, instituições bancárias ou 
tabelião, o que praticamente 
elimina a possibilidade de so-
negação. Desde 2003, quando 
a instrução normativa SRF n° 
304 foi publicada, a DIMOB 
(Declaração de Informações 
sobre Atividades Imobiliá-
rias) obriga o fornecimento 
de dados e informações sobre 
as transações imobiliárias 
à Receita Federal. Portanto, 
tornaram-se raros os casos 
em que um comprador con-
corda em declarar ter pago 
ao vendedor valor menor do 
que o real, pois assim se colo-
ca em risco perante a Receita, 

que pode constatar a fraude. 
Além disso, no futuro, ao ven-
der o mesmo imóvel, atrairá 
para si o pagamento de 15% 
sobre um lucro imobiliário 
que não teve, calculado sobre 
a diferença do valor declara-
do a menor e a quantia pela 
qual o bem será vendido.

ASSESSORIA JURÍDICA  
É FUNDAMENTAL

Ao constatar algo suspeito ou 
uma diferença exagerada en-
tre o valor informado e o de 
mercado, o contribuinte deve 
assegurar seu direito, o que 
passará pela instauração de 
um processo administrativo. 
Porém, a busca pela solução 
exige o enfrentamento do 
problema de maneira técnica, 
pois ao apresentar ao muni-
cípio um erro na cobrança de 

um tributo por meio de alega-
ções simplórias, sem a neces-
sária fundamentação jurídica 
e técnica, restará ao compra-
dor prejudicado o insucesso.
 
O ideal é solicitar a orientação 
de um advogado especializa-
do, com domínio das regras 
do mercado imobiliário, pois 
assim o contribuinte se posi-
cionará formalmente perante 
o município com a devida fun-
damentação, podendo obter 
uma redução expressiva do 
ITBI, inclusive sobre período 
retroativo, devendo ser ob-
servada a prescrição.  Aliás, ao 
evitar o pagamento excessivo 
de ITBI, economizará também 
na redução dos custos com a 
escritura e o com seu registro 
nos dois cartórios, o que torna 
ainda mais importante fazer 
valer seu direito.
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O que é uma marca? Qual o 
valor de uma marca? Há dé-
cadas, tanto nos cursos de pu-
blicidade e propaganda como 
nos de administração, gestão 
de negócios ou marketing 
puro, estudantes e professo-
res vêm debatendo o assunto, 
sem se chegar a um consenso. 

Mesmo porque uma defini-
ção consolidada sobre marca 
teria a presunção de esgotar 
o assunto, um tema que por 
si mesmo é amplo e diversi-
ficado, como são diversifica-
das, polêmicas e geradoras 
de controvérsias as próprias 
marcas e seus reflexos no 
mercado, na comunicação. E 
não me atrevo a definir, esgo-
tar, emparedar um tema tão 
amplo e rico, resumindo-o a 
algumas palavras ou frases.

Prefiro fugir da teoria e me 
concentrar na importância de 
uma marca no cenário mer-
cadológico. E dizer que uma 
marca, para ser reconhecida 
como criativa e eficaz, deve 
ser mais que geradora de 

recall. Uma boa marca deve, 
além de fixar na mente do 
consumidor nomes de pro-
dutos, serviços ou empresas, 
fazer com esse consumidor 
seja também um vendedor, 
divulgador e defensor desse 
produto ou serviço como o 
melhor do segmento. 

O mecânico que dá manuten-
ção ao seu veículo, o pintor 
que você indica para um ami-
go como o melhor na profis-
são, e até o humilde vendedor 
de água de coco em pontos 
turísticos de sua cidade que 
mereceu sua recomendação, 
são marcas que geraram re-
call. E ganharam sua confian-
ça, a ponto de você endossar e 
colocar sua credibilidade em 
jogo ao indicar a alguém de 
seu network. 

E é justamente para isso, 
avaliar o recall das marcas 
de produtos e empresas na 
mente do consumidor, que 
nasceu o Top of Mind. O topo 
da mente, numa tradução tu-
piniquim, onde pessoas, inda-

gadas sobre qual sua prefe-
rência por marcas de carros, 
cigarros, cerveja ou veículos 
de comunicação, para ficar só 
nesses exemplos, respondem 
qual empresa ou produto 
marca presença em sua cabe-
ça, gera o tão falado e deseja-
do recall.

O Top of Mind, então, cum-
pre com alta competência 
sua missão de auscultar o 
pensamento do consumidor, 
descobrindo e divulgando 
suas preferências por produ-
tos ou serviços, bem como 
as empresas fabricantes. De 
quebra, o Top of Mind ainda 
cumpre outro papel de suma 
importância, que é o de levar 
o mercado de comunicação 
a pesquisar, analisar porque 
essas marcas ganharam pre-
sença e notoriedade na men-
te do consumidor. Como ocor-
reu esse toque de Midas que 
levou a marca a ir para o topo 
da mente do cidadão.  

Top of Mind. Exemplo de uma 
marca de sucesso.

Marcas, a incansável 
busca por recall

Vice-Presidente da 
Faz Comunicação

HELINHO FARIA
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O posicionamento está rela-
cionado à reputação e à cre-
dibilidade da marca na mente 
do consumidor. Para se con-
quistar um lugar na mente de 
alguém a marca precisa cons-
truir uma narrativa a respeito 
da sua imagem e identidade, 
basicamente respondendo 
três perguntas: o que, como e 
porque ela existe.

O posicionamento é responsá-
vel por reatar as conexões que 
estão na cabeça do consumi-
dor relacionada a um produto 
ou serviço. Portanto, é impor-
tante pensar em estratégias 
inovadoras de comunicação 
e marketing para atingir esse 
objetivo. O desafio é entrar na 
mente das pessoas e a marca 
precisa ser assertiva para al-
cançar a atenção do público. 

Pessoas têm as suas prefe-
rências por marcas e quando 
uma nova entra em um mer-
cado, ela precisa fazer com 
que as outras se tornem uma 
“segunda opção” naquela 
determinada categoria. Isso 
não é uma tarefa fácil. É uma 
competição mental na qual o 
favorecido é o que chega pri-
meiro e não necessariamente 
o mais forte. Um bom exemplo 
é a IBM, que não foi a empresa 
que inventou os computado-
res, mas construiu uma gran-
de reputação nesse mercado. 
O posicionamento transpõe 

as barreiras dos mercados 
saturados para criar novos 
caminhos. Henry Ford dizia 
que os compradores podiam 
ter seus carros em qualquer 
cor que desejassem, desde 
que fosse o preto. A General 
Motors apareceu com cinco 
cores e roubou o espetáculo. O 
posicionamento permite que 
as empresas transformem os 
obstáculos em oportunidades.

Outro desafio é manter a po-
sição de liderança, um dos ca-
minhos é reforçar o conceito 
original de forma inovadora. A 
Coca-Cola, por exemplo, elevou 
o padrão da classe dos refrige-
rantes. Hoje, pode ser utilizada 
como principal comparativo 
em relação às outras marcas, 
pois ela conseguiu o primeiro 
lugar na mente das pessoas. 

Existem marcas que sequer 
possuem um posicionamento 
claro, mas que de certa for-
ma, não ter um já é um po-
sicionamento. Quem não se 
posiciona, posicionado está. 
Se a marca não se esforça 
para construir uma imagem 
coerente com a sua essência 
vai sempre viver a sombra de 
seus concorrentes, mesmo 
tendo benefícios/característi-
cas similares ou até superior 
aos mesmos. Ter um posicio-
namento claro ajuda um negó-
cio a construir uma relevância 
em seu território e agregar va-

lores tangíveis e intangíveis a 
respeito de uma marca. 

Então como construir um po-
sicionamento de marca? Se-
guem abaixo 4 passos impor-
tantes para se considerar na 
construção dessa estratégia:

1 - Defina o propósito de 
sua marca (o que, o como e 
o porquê de sua existência)
2 - Faça uma análise da 
sua concorrência e de seus 
territórios de atuação
3 - Assuma um território de 
mercado pouco explorado 
ou único
4 - Alinhe negócio, marca 
e comunicação para gerar 
valor para o seu público

O processo de gerar valor é 
bem mais demorado que o pro-
cesso de venda. Quando o valor 
é percebido, os esforços para 
se gerar uma venda se tornam 
bem mais fáceis. É importante 
identificar o que o consumidor 
precisa e fazer essa ponte entre 
venda e relacionamento.

Marcas fortes têm o poder de 
mudar o mundo, gerando e 
agregando valor, isso é bran-
ding. É preciso aprendizado, 
metodologia, criatividade e 
acompanhamento de resul-
tados. O verdadeiro lucro é 
quando uma marca consegue 
agregar valor para pessoas e 
para o mundo.

Posicionamento de marca: 
agregando valor para pessoas 
e para o mundo

Designer, consultor, 
empreendedor e 
professor no Curso 
Superior de Design 
Gráfico da Faculdade 
Senac Goiás

CLÉBER MUNIZ
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Em nome da Diretoria e dos 
Conselhos da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Minas – ACMinas, damos as 
boas-vindas ao Mercado Co-
mum liderado pelo econo-
mista e empresário Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira 
e ao seu já monumentalizado 
evento TOP OF MIND, cum-
primentando, também, a to-
dos os agraciados e a todos os 
convidados.

Esta edição do evento se re-
aliza, muito provavelmente, 
como a última das grandes 
celebrações que a ACMinas 
anfitriona nesta ribalta da 
Avenida Afonso Penna, nº 
m372, 4º andar, porque a 
partir do dia primeiro de se-
tembro próximo (2022), após 
exatos 100 anos de morada 
neste endereço, a nossa AC-
Minas estará de Casa nova, 
na Rua Paraíba, 1465, 7º an-
dar, Centro-Savassi, em Belo 
Horizonte. Ali se pretende 
começar um novo e vitorio-
so ciclo. Não terá sido, este 
ato, todavia, esta celebração 
do Mercado Comum na casa 
da ACMinas, nem coincidên-
cia, nem sorte, nem destino, 
porque na verdade se trata 
de uma missão dessas duas 
instituições, ambas definiti-
vamente comprometidas com 
Belo Horizonte, com Minas 
Gerais, com o Brasil e com o 
mundo das empresas; por-
tanto, com o comércio, com 
a indústria e com os serviços, 
esses, afinal, os verdadeiros 

se não os únicos construtores 
de um Brasil voltado para o 
futuro como nação livre, alti-
va e democrática.

Este edifício, testemunho 
silencioso de nossa histó-
ria, plena de realizações, de 
conspirações sempre boas, 
de transformações de sonhos 
em realidade, de lutas enfim, 
em favor dos agentes empre-
sariais será objeto de alguma 
modernização, possibilitan-
do-lhe melhor aproveitamen-
to e melhor rentabilização em 
favor de sua proprietária, a 
ACMinas, preocupada está 
com o seu futuro. Será, tam-
bém, o primeiro dos presen-
tes que a nossa Instituição 
oferece a Belo Horizonte na 
revitalização de seu centro 
histórico (e disso tratamos 
em audiência pessoal com o 
prefeito de Belo Horizonte, 
Fuad Normam O senhor pre-
feito já confirmou a sua pre-
sença na sessão de inaugura-
ção de nossa nova sede.

A ACMinas, fundada em 1901 
é a Tribuna do Empresário e 
das Instituições. É assim que 
a nossa Instituição se define.

Recentemente, recebendo, 
aqui na Casa, uma significa-
tiva representação de procu-
radores do Estado de Minas 
Gerais, que diziam possuir 
uma solução alternativa para 
a complicada questão da “Re-
cuperação Fiscal” do Estado 
(complicada do ponto de 

vista financeiro, orçamental, 
jurídico, político) abrimos a 
reunião com uma necessária 
afirmação em tom de educa-
da advertência que, pelas for-
ças das palavras necessitam 
ser por aqui repetidas e des-
sa forma estamos, também, 
prestando contas de nosso 
discurso e de nossas ações 
aos nossos associados, exata-
mente assim:

- Senhoras e senhores 
procuradores(as) de nosso 
Estado.

- Se há programa alternativo 
para a “Recuperação Fiscal” 
de nosso Estado, o foro para 
debatê-lo e para discuti-lo 
é este, é aqui, é conosco, na 
Casa dos empresários por-
que, saibam todos: não são 
os políticos, não são os sin-
dicatos, não são as Igrejas, 
não são os militares e não são 
os servidores públicos que 
pagarão essa conta. A conta 
do Estado brasileiro quem a 
paga são os empresários, por-
que são os geradores de ri-
queza, de empregos e porque 
pagadores de todos os impos-
tos (são, exatamente, os em-
preendedores do comércio, 
da indústria e dos serviços).

A reunião não terminou, en-
contra-se apenas suspensa. 
Essa e outras do tipo por aqui 
se darão sempre que necessá-
rio. E adiantamos a todos, em 
relação ao mencionado tema 
que a ACMinas já escolheu o 

ACMINAS: Tribuna dos 
Empresários e das Instituições

Presidente da 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Minas – ACMinas

JOSÉ ANCHIETA DA SILVA
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lado em que está e estará: A 
ACMinas estará do lado do 
Estado de Minas. Quando a 
falência se dá em desfavor do 
empresário, o Poder Judiciá-
rio sacrifica o seu patrimônio 
que, esquartejado é entregue 
a seus credores. Quando se 
trata de falência do Estado o 
resultado é outro: não há saú-
de, não há escola, não há se-
gurança. Instala-se o caos até 
que, com sacrifício geral, se re-
organize, outra vez, o Estado.

A propósito, o que se fala em 
relação ao Estado mineiro, 
em medida maior há de ser 
dito em relação ao Estado 
brasileiro. É sabido e não é 
segredo para ninguém, que o 
Brasil está doente.

Suas patologias são facilmen-
te diagnosticáveis. Na raiz do 
problema está uma falta de 
respeito do Estado em geral 

para com as instituições orga-
nizadas e, portanto, para com 
toda a gente brasileira.

É seguro que, para promo-
ver reformas, é preciso, em 
primeiro lugar, como regra 
número um, que se respeite 
as instituições, todas. Não 
respeitar as instituições é 
promover a anarquia. O Bra-
sil não fará com êxito as refor-
mas necessárias, se continuar 
dando de costas para a figura 
do Empresário. A ACMinas 
está atenta a este momento 
difícil da história nacional. 
Aqui nasceu a proposta de um 
“Pacto pelo Brasil”, iniciativa 
tornada pública na primeira 
hora da confirmação do aco-
metimento, sobre toda a hu-
manidade, da pandemia do 
“coronavírus”. Em setembro 
passado (2021), aqui nasceu 
e se fez público, o “Segundo 
Manifesto dos Mineiros”. 

Isto é apenas o começo. Pre-
cisamos todos, e é urgente, 
fazer do Brasil um país de 
oportunidades no lugar de 
um país de privilegiados. 
Precisamos recolocar o Bra-
sil no ensolarado concerto 
das nações livres, democrá-
ticas e progressistas. “Aves 
da mesma plumagem voam 
juntas”. E é nessa crença que, 
irmanados, temos certeza de 
que a solução dos problemas 
enfrentados pelo nosso setor 
público passa por necessária 
audiência de suas institui-
ções não-públicas. São as ins-
tituições que detém, afinal, 
a representação de toda a 
gente, das pessoas, dos cida-
dãos porque o verbete “povo” 
isoladamente, sugere apenas 
uma multidão de ninguém.

Benvindos à ACMinas – a Tri-
buna dos Empresários e das 
Instituições.
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de visualizações/
mês, de acordo com 
o Google Search

Com 29 anos de tradição,  
a MercadoComum expandiu 
suas atividades para todo  
o território nacional, levando 
informação a um seleto 
público composto por 
formadores de opinião e 
executivos de alto nível das 
médias e grandes empresas.

A CADA EDIÇÃO MENSAL:

• Estudos aprofundados sobre a economia 
de Minas Gerais, brasileira e mundial

• Artigos com análise política e de 
mercados assinados por nomes de  
peso no cenário nacional

• Reportagens especiais com foco nos  
mais relevantes setores econômicos

• Promove, há 27 anos, o Prêmio Top of 
Mind – Marcas de Sucesso – Minas Gerais

• Há 27 anos realiza o Ranking das 
Empresas de Minas Gerais e durante, 
promove o Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores
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Divulgue sua empresa 
para quem decide  
os negócios!


