
 BELO HORIZONTE | MG | EDIÇÃO 307 | AGOSTO DE 2022mercadocomum.com

Brasil:
O manicômio tributário 

que destrói o país
Pág. 41

Pág. 54 Pág. 60 Pág. 56

Crescimento à rabo de cavalo: 
a economia brasileira durante 
o governo Bolsonaro pode não 

alcançar nem 40% da expansão do 
PIB global no mesmo período

Pesquisa revela os 15 melhores 
influenciadores de finanças 
da Internet brasileira com 
conteúdos de qualidade e 

aconselhamentos financeiros

Hélio Garcia: O último 
personagem dos anos dourados 

da política. Biografia revela  
a trajetória incrível do  
ex-governador mineiro

Brasil:
O manicômio tributário 

que destrói o país





S U M Á R I OE X P E D I E N T E

5 21

56

41

71

60

82

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
AGOSTO DE 2022
ANO XXIX - EDIÇÃO 307

Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Diretora de Desenvolvimento
Maria Auxiliadora Gontijo T. de Oliveira
 
Projeto gráfico/diagramação 
Reinaldo Soares

Publicidade e Área Comercial
MinasPart Desenvolvimento Ltda.
Aline Cendon/Carlos Alberto
(31) 3281-6474
cato@mercadocomum.com
revistamc@uol.com.br

MercadoComum* é uma publicação 
mensal de MinasPart Comunicação, Ltda.
CNPJ 70.954.383/0001-12
Inscrição Estadual: 062.985.126 0079
Inscrição Municipal: 109866001-0

Marca registrada no I.N.P.I. sob o número: 
817452753 de 02.08.1993

Endereço:
Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar
Bairro São Pedro - 30.330-040
Belo Horizonte - MG - Brasil
Telefone: 55-31-3281-6474
Fax: 55-31-3223-1559
revistamc@uol.com.br
www.mercadocomum.com.br
*Os artigos assinados podem não refletir,
necessariamente, a opinião dos editores.
Proibida a reprodução parcial ou total sem
autorização prévia por escrito da direção desta 
publicação. MercadoComum é uma publicação 
independente, não associada a qualquer grupo 
empresarial e não possui filiais/sucursais ou 
representantes no país e no exterior

Opinião
Confira o ponto  
de vista de grandes 
nomes do cenário 
nacional, sobre  
vários assuntos.

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Mundo
Empresarial

Eleições 2022

Debate 
Econômico

Variedades
Internet - Influenciadores de 
finanças do Brasil em 2022

Cartórios digitais: mudanças 
e benefícios para a sociedade

Custo de produção de leite 
aumenta 62% em dois anos

Lula: 40 anos de progresso 
em 4 anos de governo

Brasil: O manicômio 
tributário que destrói 
o país

Cultura

Foto capa: Shutterstock





A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 5EDIÇÃO 307 AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

A maior instabilidade 
institucional, vigente no País 
desde o início de julho, difi-
culta a reação da B3, a bolsa 
de valores de São Paulo, e es-
timula a maior procura pelos 
ativos de renda fixa.

O cenário ainda favorece 
a valorização do dólar fren-
te ao real, fator que colabora 
para manter elevada a infla-
ção próxima de 12% nos doze 
meses anteriores a junho.

Somente após a oficiali-
zação do resultado das urnas 
no final do ano, e a divulga-
ção das metas econômicas do 
próximo Presidente da Repú-
blica e de sua equipe de go-
verno, certamente a bolsa de 

valores terá melhores condi-
ções de operar segundo as in-
fluências típicas do mercado.

Na primeira quinzena de 
julho, a B3 recuou e o dólar 
operou em alta frente ao real 
devido a uma série de fatores 
internos e externos. Os emba-
tes constantes e ásperos do 
presidente Bolsonaro com o 
poder judiciário, e represen-
tantes da mídia com maior 
audiência no País, não ajuda-
ram a compor de maneira fa-
vorável o cenário econômico 
interno.

Inflação e juros em alta 
nos EUA e na maior parte dos 
países, os problemas da Eu-
ropa e de todo o mundo com 

a guerra na Ucrânia atuaram 
como forças auxiliares na 
derrocada a bolsa e da desva-
lorização do real.

AMBIENTE
DESFAVORÁVEL

O mundo dos negócios 
passou a operar atônito nas 
últimas semanas diante do 
possível agravamento da cri-
se institucional no País. 

Fica mais difícil optar-se 
por investimentos diretos e 
no mercado de capitais em 
um País, onde o presidente da 
República contesta sem pro-
vas a Justiça Eleitoral, e onde 
o mesmo é chamado catego-
ricamente de mentiroso diu-

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Prioridade para a renda fixa
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turnamente pela mídia com 
maior audiência, sem que 
nada aconteça com as par-
tes envolvidas. Recordando 
o que ocorreu com o Trump 
nos EUA, essa mesma mídia 
taxa de perdedor o compor-
tamento do Bolsonaro.

A histeria eleitoral fica 
mais evidente quando o can-
didato da oposição é chama-
do a todo instante de comu-
nista. E o mesmo ocorre com 
qualquer pessoa que não 
apoia o candidato Bolsona-
ro. Os boçais, que taxam de 
comunistas indiscriminada-
mente os representantes da 
imprensa, sequer sabem o 
que é comunismo.

SITUAÇÃO FISCAL

No mundo dos negócios, 
o que mais preocupa é o agra-
vamento da situação fiscal, 
o que dificultará ao próximo 
governo o combate à inflação.

Ao invés de estimular a 
criação de empregos e o au-
mento da renda para comba-
ter a pobreza, o atual governo 
adota medidas populistas de 
curto prazo.

O boletim Focus referen-
te à primeira quinzena de 
julho apontou para o fim de 
2022, taxa Selic de 13,75% ao 
ano, compatível com inflação 
(IPCA) abaixo de 8%. Pela 
mesma pesquisa do Banco 
Central junto às principais 
instituições do mercado, o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
termina o ano na faixa de 
1,5% e o dólar comercial na 
faixa de 5,13%.

Economistas de bancos 
estimam que o PIB pode al-

cançar os 2%. Este é o lado 
positivo do desempenho da 
economia. No início deste 
ano, economistas previram 
crescimento pouco acima de 
zero ou até abaixo.

A liberação de recursos 
pelo governo para a popula-
ção carente, caminhoneiros 
autônomos e taxistas, inclusi-
ve através da oferta de crédi-
to fácil, deve manter a econo-
mia aquecida neste segundo 
semestre.

Não a ponto de estimu-
lar muito o consumo. Os 600 
reais do Auxílio Brasil são 
importantes para combater 
a pobreza extrema, mas não 
são suficientes para a compra 
da cesta básica oficial, a que 
serve de base para o cálculo 
de sua variação de preços.

GANHAR DA SELIC

Na faixa de 13,25% ao 
ano desde 15 de junho passa-
do, a Selic elevada e com ten-
dência de alta é o principal 
desafio para se obter ganho 
no mercado financeiro.

As aplicações em CDBs, 
fundos de investimentos fi-
nanceiros e títulos do Tesou-
ro Direto devem oferecer ren-
tabilidade líquida superior 
ao percentual dos CDis que 
acompanham de perto a taxa 
Selic. Um CDB tem que ofere-
cer, por exemplo, rentabilida-
de nominal superior a 100% 
da taxa dos CDIs para ficar 
atrativo, já que a tributação 
é pesada nos ativos de renda 
fixa de curto prazo. Os títulos 
públicos com rentabilidade 
atrelada à inflação são tem-
porariamente mais atraentes 
quando chegam a oferecer a 

variação do IPCA mais juros 
de 6% ao ano.

As cadernetas de pou-
pança, que oferecem pouco 
mais de 6% líquidos ao ano, 
perdem feio para a inflação e 
a taxa Selic.

No mercado acionário, 
o investidor tem que obter 
também rentabilidade mui-
ta acima dos 13,25% ao ano, 
líquidos, da taxa Selic, para 
compensar o risco. Deve fa-
zer conta que leve em con-
sideração a valorização dos 
preços das ações na bolsa e 
os dividendos pagos pelas 
companhias.

Ações da Vale, Petrobrás, 
bancos e de companhias ex-
portadoras continuam com 
bom potencial de alta. Ações 
de companhias do varejo re-
gistram baixas nos últimos 
18 meses. Diversas ações 
da chamada “segunda linha 
nobre” apresentam também 
potencial de alta, sempre de-
pendendo de diversos fatores 
econômicos.

Mas, continua válida a re-
comendação: antes da com-
pra de qualquer ação é reco-
mendável acompanhar seu 
desempenho em bolsa no dia 
a dia e no longo prazo, e bus-
car aconselhamento técnico.

Deve-se aplicar em bolsa 
somente um valor da ordem 
de 20% do total disponível 
para investimento. Além dis-
so, ações são investimento de 
risco, e todo conselho técni-
co sobre a compra é sempre 
uma projeção a se avaliar 
com cautela.
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Banco Central americano eleva juros 
ao maior patamar desde 2018

O Comitê de Mercado Aberto do 
Fed (Federal Reserve, o Banco Cen-
tral) dos Estados Unidos – (FOMC) 
subiu os juros em 0,75 ponto per-
centual no dia 27 de julho último. O 
intervalo passou de 1,5% a 1,75% ao 
ano para 2,25% a 2,5% anuais, maior 
patamar desde 2018. A decisão foi 
unânime na reunião e já era esperada 
pelo mercado financeiro. O comuni-
cado da decisão manteve a indicação 
de que a continuidade do ajuste da 
taxa básica de juros é apropriada. 

O presidente do Fed, Jerome Powell, 
afirmou que os próximos passos da polí-
tica monetária dependerão da evolução 
dos dados. Ele considerou que o ajuste 
de 0,75 pp como não usual, mas que po-
derá ser adotado a depender dos dados 
economias. Além disso, Powell sinalizou 
que a política monetária precisa ser mo-
deradamente contracionista, mas não 
especificou qual é o nível terminal do 
atual ciclo de aperto monetário. Essa 
decisão do presidente do Fed de não si-
nalizar os próximos ajustes faz sentido 
tendo em vista os elevados riscos que 
cercam o cenário de inflação. 

Powell descartou que a economia 
esteja em recessão. Defendeu a necessi-
dade de desaceleração taxa crescimen-
to econômico para um ritmo inferior ao 
seu potencial. Ele avaliou o mercado de 
trabalho como muito apertado. 

O presidente do Fed admitiu que 
no futuro poderá haver alguma de-
saceleração do ritmo de alta da Fed 
Fund Rate. A reação dos mercados 
foi de que o Fed não será fortemente 
duro na condução da política monetá-
ria. A curva esperada para a Fed Fund 
Rate (figura abaixo) não se alterou 
em relação à véspera da reunião do 
FOMC. Entretanto o cenário do FOMC, 
divulgado em junho, contempla uma 
Fed Fund Rate de 3,375% no fim de 
2022 e 3,75% no fim de 2023.
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79% das grandes indústrias fizeram 
investimentos produtivos em 2021
Percentual é o maior desde 2014 e, na maioria dos casos, feito com recursos 
próprios. Neste ano, o principal foco dos planos de investimentos é o mercado interno

A pesquisa Investimento na In-
dústria 2021-2022, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), mostra 
que 79% das grandes indústrias re-
alizaram investimentos em 2021, o 
maior percentual desde 2014. O valor 
representa um aumento importante 
em comparação com 2020, quando 
69% dos grandes industriais inves-
tiram. De acordo com a pesquisa, 
houve ainda redução na frustração 
dos planos de investimento: 62% das 
empresas executaram seu plano con-
forme o planejado. Em 2020, o per-
centual foi de 47%.

 
O gerente de Análise Econômica 

da CNI, Marcelo Azevedo, explica que 
os três principais tipos de investi-
mentos foram em: aquisição de novas 
máquinas e equipamentos, seguidos 
da desembolsos para a manutenção 
ou atualização de máquinas e equipa-
mentos e, por fim, melhoria da planta, 
fábrica ou armazém.

 
“As empresas que não consegui-

ram realizar os investimentos afir-
mam como causas: os custos dos 
insumos, a incerteza do contexto 
econômico e queda nas receitas. Para 
este ano, é bem possível que a prin-
cipal fonte de frustração também seja 
o elevado custo das matérias-primas”, 
explica Marcelo Azevedo.

 
RECURSOS PRÓPRIOS AINDA 
É A PRINCIPAL FONTE DE 
FINANCIAMENTO

 Os dados mostram que 74% das 
empresas consultadas pela CNI usa-
ram recursos próprios como prin-
cipal fonte de financiamento. Desde 
2015 esse indicador está acima dos 
70%. O financiamento de bancos ofi-
ciais de desenvolvimento representa 
7% das fontes de financiamento. O 
auge de participação dos bancos de 
desenvolvimento ocorreu em 2011, 

quando representou 22% do total das 
fontes de financiamento do investi-
mento realizado.

 
Destaca-se o financiamento por 

bancos comerciais privados, com 
11%, que tem se mantido como a 
segunda principal fonte de financia-
mento desde 2018. Somadas, a ofer-
ta pública de ações, a construção de 
joint ventures ou parcerias e o uso de 
emissão de debêntures não alcança-
ram 1% das fontes de financiamento

 
75% DAS EMPRESAS 
PRETENDEM INVESTIR EM 2022

Os industriais estão mais cautelo-
sos ao falar sobre investimentos em 
2022. 75% das empresas declararam 
que pretendem investir. A última vez 
que esse indicador ficou abaixo dos 
80% foi em 2017.

 
Entre os investimentos previstos, 

a produtividade continua a nortear 
os planos de investimento da indús-
tria (a melhoria do processo produ-
tivo segue como o principal objeti-
vo do investimento planejado). Já a 
procura pelo aumento da capacidade 
produtiva perdeu importância no in-
vestimento, enquanto a intenção em 
investir em manutenção da capaci-
dade produtiva aumentou conside-
ravelmente.

 
Além disso, o mercado interno 

segue como o principal foco dos in-
vestimentos na indústria: 62% das 
empresas alegam que o foco dos 
investimentos é somente ou princi-
palmente o mercado interno. Este 
percentual chegou a ser de 75%, em 
2011 e 2013.
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Consumo dentro do lar retrai no Brasil, 
chegando ao menor nível da pandemia
Embalagens menores ganham espaço no carrinho de compras, e consumo 
de lanches e bebidas alcoólicas em casa dispara  

No primeiro trimestre de 2022, o 
consumo dentro do lar chegou ao seu 
menor patamar desde o começo da 
pandemia. É o que mostra o mais novo 
relatório Consumer Insights 2022, da 
Kantar, líder em dados, insights e con-
sultoria.  A principal razão é a alta dos 
preços. Com um aumento médio de 
13% no valor de bens de consumo mas-
sivo – alimentos, bebidas, limpeza do-
méstica e higiene e beleza -, o volume 
comprado para levar para casa retraiu 
5% no 1º trimestre de 2022 em compa-
ração ao mesmo período de 2021. 

 
Para driblar a alta dos preços, emba-

lagens menores vêm ganhando espaço 
no carrinho de compras, permitindo 
que o consumidor continue com hábitos 
adquiridos na pandemia, como manter a 
família reunida (com itens para café da 
manhã) e optar pela praticidade (com 
lanches). Um exemplo desse movimento 
é o aumento do consumo de refrigeran-
tes em lata de até 355 ml (+23% unida-
des) e queda em embalagens de mais de 
1L (-22%) na comparação do primeiro 
trimestre deste ano com o mesmo perí-
odo do anterior. 

 
No mesmo intervalo, a categoria de 

hambúrgueres apresentou crescimento 
de 6% em unidades e retração de 2,6% 
em volume, enquanto a de margarinas 
teve aumento de 3,5% em unidades 
vendidas e queda de 1% em volume, in-
dicando que as embalagens desses itens 
encolheram, uma estratégia da indústria 
para não sair do carrinho de compras do 
brasileiro. Itens de higiene e beleza, por 
sua vez, seguem tendencia de embala-
gens maiores, registrando aumento de 
4,1% em volume e 0,3% em unidades 
compradas, com destaque para escova 
de dente, xampu e maquiagem, reflexo 

do fim do isolamento social e da volta 
das pessoas às ruas.

 
Prazer e praticidade vêm norte-

ando as escolhas do carrinho, levan-
do o consumo de lanches em casa a 
um salto em frequência de 47,1% no 
1º trimestre deste ano em relação ao 
mesmo período de 2020, pré-pande-
mia. Entre eles, as categorias que mais 
cresceram em pontos de penetração 
foram linguiças (+1,7), empanados 
(+1,4) e leite fermentado (+1,0). 

 
O estudo identificou um grande 

aumento de ocasiões ligadas ao pra-
zer no mesmo período: pacote salga-
dinho/pipoca +35%, iogurtes +35% 
e biscoitos +27%. No consumo por 
classe social, viu-se um crescimento 
de momentos de consumo de refrige-
rante em 17% na classe C, de iogurte 
em 18% na classe DE e de biscoitos 
em 9% na classe AB.

 
Outro destaque positivo dentro 

do lar foram as bebidas alcoólicas, 
que conquistaram consumidores este 
ano, com um aumento de frequência 
de 21% e de 0,7% de penetração, em 
comparação ao 1º trimestre de 2020.     

 
Cestas de limpeza do lar, bazar e 

OTC (medicamentos livres de prescri-
ção médica) foram as que mais cres-
ceram no primeiro trimestre de 2022, 
em relação ao ano período do ano an-
terior. A cesta bazar /OTC registrou 
incremento de 15% em unidades, com 
destaque para ração para cães e gatos 
e analgésicos, e produtos de limpeza 
tiveram alta de 5,8% em unidades, 
puxados pelas categorias detergente 
líquido, amaciante e sabão em pedra. 

 
O relatório trimestral Consumer 

Insights da Kantar contempla 11.300 
lares brasileiros de todas as regiões e 
classes sociais do país. A amostra re-
presenta 59 milhões de lares do Brasil. 

A Kantar é líder global em da-
dos, insights e consultoria. Atuamos 
em mais de 90 mercados e somos a 
empresa que mais entende como as 
pessoas pensam, sentem, compram, 
compartilham, escolhem e veem. Ao 
combinar nossa experiência sobre o 
conhecimento humano com tecno-
logias avançadas, ajudamos nossos 
clientes a entender as pessoas e ins-
pirar crescimento.
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São Paulo registra crescimento 
de 68% de abertura de 
empresas no semestre
Marca supera o patamar de aberturas antes da pandemia; 
é o maior saldo dos últimos anos

O estado de São Paulo registrou 
aumento de 68% do saldo líquido de 
abertura de empresas no primeiro 
semestre de 2022 em comparação 
aos primeiros seis meses de 2019, 
período anterior à pandemia do co-
ronavírus. Segundo dados da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP), órgão vinculado à Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico, 
foram 87.809 novos empreendimen-
tos frente aos 52.267 abertos há três 
anos. Na comparação com o primeiro 
semestre de 2021, quando o saldo foi 

de 84.861 novas empresas, o cresci-
mento foi de 3,5%. Já com o período 
de 2020, o resultado líquido foi de 
46.391 constituições e alta de 89,3%.

A marca alcançada é atribuída a 
um conjunto de ações desenvolvidas 
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pelo Governo do Estado, em conso-
nância com diversas ações de outros 
órgãos, autarquias, secretarias e en-
tidades que possuem relação direta 
com o setor mercantil. A JUCESP tem 
buscado digitalizar os serviços a fim 
de desburocratizar os processos e dar 
celeridade às novas constituições de 
CNPJs. Processos que levavam de 4 a 
5 dias para serem concluídos chegam 
a ser finalizados hoje em até 24 horas. 
Desde então, recordes de abertura 
não param de ser registrados. 

“É importante reconhecer o espí-
rito empreendedor do nosso estado. 
Aqui nós temos uma atividade econô-
mica dinâmica com muitas pessoas 
querendo empreender. Não à toa, os 
dados da JUCESP mostram este cres-
cimento tão forte de empresas sendo 

abertas”, comentou Zeina Latif, secre-
tária de Desenvolvimento Econômico.

Em 2021, a JUCESP obteve re-
corde de abertura de empresas, com 
288.502 novos negócios constituí-
dos no estado de São Paulo, o maior 
número na série histórica realizada 
desde 1998. O estado de São Paulo 
também registrou recorde de aber-
tura de empresas nos primeiros qua-
tro meses do ano, com 94.043 CNPJs. 
É o melhor desempenho do período 
já registrado nos últimos 24 anos, 
superando os 88.618 novos empre-
endimentos computados no primei-
ro quadrimestre de 2021 - até então 
o melhor. 

A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico exerce papel fundamental 

para atrair investimentos ao Estado, 
fomentar o empreendedorismo com 
foco na geração de emprego e renda 
e incentivar a inovação tecnológica. 
Além disso, oferece qualificação pro-
fissional para atender as demandas 
atuais e futuras do mercado de traba-
lho. Entre os principais programas da 
pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, 
Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Ban-
co do Povo, Empreenda Rápido e Mi-
nha Chance.   

No total, são 11 órgãos vincula-
dos à secretaria, como o Centro Paula 
Souza, Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicos (IPT), Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN), Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) e Universi-
dade de São Paulo (USP).
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Pesquisa sobre renúncia de receitas 
e desigualdades recebe prêmio
Benefícios chegarão a R$ 440 bilhões este ano. Resultados não retornam 
para a sociedade e legislação é descumprida

A pesquisa sobre “Renúncia de re-
ceita e desigualdades: um debate negli-
genciado”, desenvolvido pela diretora 
do Instituto Justiça Fiscal (IJF) e profes-
sora dos programas de pós-graduação 
em Economia Profissional e em Política 
Social e Serviço Social da UFRGS, Rosa 
Chieza e pela estudante de Economia, 
Anne Kelly Linck, foi um dos vencedo-
res do I Prêmio Orçamento Público, 
Garantia de Direitos e Combate às Desi-
gualdades. A premiação ocorreu em 24 
de junho na Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo, da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Atualmente, as renúncias repre-
sentam em torno de 4,4% do PIB e 
22,4% da arrecadação da União, o 
equivalente a cerca de R$ 440 bilhões 
em 2022. Ou seja, esse gasto público 
indireto feito pelo sistema tributário 
equivale a uma arrecadação anual a 
cada quatro anos.

O objetivo do trabalho foi analisar 
a renúncia da União de 2004 a 2020, 
a aderência às normas, em especial à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, os be-

neficiários da política e os resultados à 
sociedade. “Não há compensação, não 
é possível saber quem são os benefi-
ciários e tampouco os resultados que 
os mesmos devolvem à sociedade por 
conta dos benefícios fiscais recebidos”, 
constata a pesquisadora Rosa Chieza.

“A opacidade dos dados impede o 
monitoramento e a avaliação dos re-
sultados efetivos entregues pelos be-
neficiados”, enfatiza a docente. Segun-
do a professora, a política de renúncia, 
ao retirar recursos de direitos sociais 
redutores de desigualdades, conforme 
mostra pesquisa da Cepal (2015) e 
transferir para grupos de maior poder, 
não passíveis de efetiva mensuração 
de resultados, tende a ampliar desi-
gualdades sociais no Brasil.

A renúncia de receita acontece, por 
exemplo, quando o governo deixa de 
arrecadar valores por isenções e outras 
concessões permitidas pela legislação. 
Segundo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) esse tipo de incentivo não 
pode afetar as metas de resultados fis-
cais dos governos. E, quando isso ocor-

rer, é preciso que haja medidas, como 
aumento de impostos, que compensem 
a renúncia dessas receitas. Na prática, 
não é o que acontece. 

BENEFICIÁRIOS E RESULTADOS 
NEBULOSOS 

O estudo demonstra dois pesos e 
duas medidas quanto ao cumprimen-
to LRF. A pesquisa apontou que a LRF 
vigente há 22 anos é rigorosamente 
cumprida no corte dos gastos sociais; 
porém, negligenciada quando a renún-
cia de receita afeta resultados fiscais. 
Neste caso, a lei determina que, quando 
a renúncia de receita afeta essas metas, 
deve haver compensação por elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cál-
culo, de forma que a renúncia só vigore 
após implementadas compensações.

Só o orçamento da saúde perdeu 
R$ 43 bilhões em 2020, ano que a Co-
vid vitimou 195 mil brasileiros. Além 
disso, 40% das renúncias são de tri-
butos que financiam o orçamento da 
Seguridade Social (saúde, assistência 
e previdência). Em 2019, a renúncia 
com a Cofins, a Contribuição Previ-
dência Social (CPS) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
foi R$ 143,3 bilhões, valor superior a 
estimada economia anual de R$ 100 
bilhões alegada pelo Governo para 
perfazer “R$ 1 trilhão em 10 anos” 
com a Reforma da Previdência.

O prêmio é promovido pela As-
sociação Nacional dos Servidores da 
Carreira de Planejamento e Orçamen-
to (Assecor) e pela Fundação Tide 
Setubal. A lista completa dos estudos 
premiados está disponível no premio-
orcamentoedireitos.com e os resulta-
dos serão divulgados em livro.

Gse Silva
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Usina da Asja, em parceria com a Metha Energia

Brasil tem 2ª conta de luz mais cara do 
mundo - Geração Distribuída é alternativa 
para diversificação de matriz de energia 
limpa e mais econômica
Pesquisa feita com dados da Abrace mostra que 25% do orçamento familiar é consumido 
por energia e custo da conta de luz aumentou 47% nos últimos cinco anos

O Brasil vem sentindo o impacto 
do alto valor da fatura de energia e 
não é para menos, o país tem a segun-
da conta de luz mais cara do mundo, 
perdendo apenas para a Colômbia. 
É o que mostrou o levantamento da 
plataforma CupomVálido, a partir 
dos dados da Associação dos Grandes 
Consumidores Industriais de Energia 
e de Consumidores Livres (Abrace).

O estudo apontou que o aumento 

da energia elétrica nos últimos cinco 
anos foi de 47% e que 25% do orça-
mento familiar dos brasileiros é con-
sumido pela fatura. Do valor gasto, 
apenas 53,5% é de fato utilizado para 
geração distribuição e transmissão. O 
restante vai para impostos, taxas, fur-
tos e reparos.

A Geração Distribuída, que vem 
ganhando força no setor, é a alterna-
tiva mais viável para diversificação 

de matriz elétrica e energia limpa, 
utilizando pequenos produtores de 
energia que focam em energia solar, 
eólica, biomassa e biogás e fazem o 
repasse e distribuição para outros 
usuários com ajuda de empresas es-
pecializadas como a Metha Energia.

Buscando diminuir o gasto com 
energia elétrica, cada vez mais pes-
soas descobrem o serviço gratuito 
da Metha, energytech que atua no 
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Diego Fraga e Victor Soares

sistema de geração distribuída (GD) 
– conecta produtores de energia lim-
pa ao consumidor final oferecendo 
um desconto de até 15% na conta de 
luz. A energytech cresceu dez vezes 
em 2021, alcançando 75 mil clientes 
cadastrados em Minas Gerais. “Toda 
vez que ocorre algum aumento no 
custo da energia, a curva de procura 
pelo serviço da Metha também cres-
ce”, conta Victor Soares, cofundador 
e CEO da Metha Energia. “As pessoas 
descobrem que, com a Metha, econo-
mizar e consumir uma energia mais 
limpa é muito fácil.”

Cliente da Metha Energia desde 
2019, a empresária Gemile Ferrara 
conta a satisfação ao utilizar o serviço 
da energytech: “Eu sou cliente desde 
outubro de 2019. No ano em que me 
cadastrei, economizei cerca de R$ 500, 
depois são cerca de R$ 800 ao ano. O 
boleto da Metha é fantástico, vem o 
que você gastou e quanto já economi-
zou, é bem bacana para acompanhar.”

Como economizar na conta de luz
É muito simples aderir ao servi-

ço da Metha Energia. O morador não 
precisa fazer nenhum tipo de obra ou 
alteração na instalação elétrica de sua 
residência: basta se cadastrar no site 
e o serviço passa a destinar créditos 
de energia para a instalação do clien-
te. Também não há nenhuma altera-
ção no abastecimento de energia, que 
continua sendo feito pela concessio-
nária local. O que muda é que o clien-
te passa a pagar apenas o boleto da 
Metha Energia, que substitui a con-
ta de luz, é mais fácil de entender e 
sempre vem com desconto. O serviço 
é gratuito e 100% digital, desde o ca-
dastro até o recebimento das faturas.

“Queremos modificar a maneira 
com que os brasileiros consomem e 
se relacionam com o serviço de ener-
gia elétrica, por isso trazemos mais 
transparência na conta de luz e cria-
mos uma experiência mais intuitiva, 
econômica e sustentável de utilizar 
esse serviço tão essencial”, explica 
Victor Soares.

IMPACTO AMBIENTAL

Por utilizar fontes renováveis – 
solar, eólica, biomassa e biogás –, a 
geração distribuída (GD) é uma solu-
ção complementar aos combustíveis 
fósseis e às usinas hidrelétricas em 
todo o mundo, que são grandes cau-
sadores de poluição e aceleração do 
aquecimento global. Só em 2021, a 
energytech evitou a emissão de 1.200 
toneladas de CO2 na atmosfera.

“Observando o contexto mundial 
de tragédias ambientais, é imperativo 
que todas as instituições ligadas ao 
desenvolvimento econômico do país 
coloquem a sustentabilidade como 
prioridade. A missão da Metha Ener-
gia é revolucionar o setor elétrico do 
Brasil, diversificando a matriz ener-
gética e garantindo ao maior número 

possível de pessoas o acesso à ener-
gia limpa”, afirma Diego Fraga, cofun-
dador da Metha Energia.

A Metha Energia foi criada para 
revolucionar o setor elétrico do Bra-
sil, a energytech, fundada em 2018, 
criou um modelo pioneiro de atuação 
no sistema de geração distribuída 
(GD) para o mercado B2C, conectan-
do produtores de energia limpa ao 
consumidor final, oferecendo um des-
conto de até 15% no valor da conta de 
luz. Com atuação em Minas Gerais, em 
2021 a Metha Energia viu a quantida-
de de cadastrados em sua plataforma 
crescer dez vezes, superando 75 mil 
clientes, que economizaram e evita-
ram a emissão de 1.200 toneladas de 
CO2. O número de cidades atendidas 
passou de 250 para 400, e o de usinas 
de energia limpa, de 11 para 27.
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Energia solar ultrapassa gás natural  
e biomassa e já é terceira fonte na  
matriz elétrica brasileira
Fonte fotovoltaica atinge 16,4 gigawatts (GW) em pequenos projetos de 
geração própria e em usinas de grande porte no País, ante os 16,3 GW 
do gás natural e os 16,3 GW da biomassa

Levantamento inédito da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR) aponta que 
a potência instalada operacional da 
energia solar fotovoltaica acaba de 
ultrapassar a potência das termelétri-
cas de gás natural e de biomassa, tor-
nando a terceira maior 
fonte na matriz elétri-
ca nacional, atrás ape-
nas da hídrica e eólica.

 
De acordo com ma-

peamento da entida-
de, são 16,4 gigawatts 
(GW) de energia solar 
em grandes usinas e 
em pequenos projetos 
de geração própria, 
ante os 16,3 GW do gás 
natural e os 16,3 GW 
da biomassa. Segundo 
a associação, desde 
2012, a fonte solar já 
trouxe ao Brasil mais 
de R$ 86,2 bilhões em 
novos investimentos, 
R$ 22,8 bilhões em ar-
recadação aos cofres 
públicos e gerou mais 
de 479,8 mil empre-
gos acumulados desde 
2012. Com isso, tam-
bém evitou a emissão 
de 23,6 milhões de toneladas de CO2 
na geração de eletricidade.

Para o diretor da ABSOLAR, Carlos 
Dornellas, o avanço da energia solar no 
País, via grandes usinas e pela geração 
própria em residências, pequenos negó-
cios, propriedades rurais e prédios pú-

blicos, é fundamental para o desenvolvi-
mento social, econômico e ambiental do 
Brasil. “A fonte ajuda a diversificar o su-
primento de energia elétrica do País, re-
duzindo a pressão sobre os recursos hí-
dricos e o risco de ainda mais aumentos 
na conta de luz da população”, comenta.

“As usinas solares de grande por-
te geram eletricidade a preços até dez 
vezes menores do que as termelétri-
cas fósseis emergenciais ou a energia 
elétrica importada de países vizinhos, 
duas das principais responsáveis pelo 
aumento tarifário sobre os consumi-
dores”, acrescenta Dornellas.

Graças à versatilidade e agilida-
de da tecnologia solar, uma usina 
fotovoltaica de grande porte fica 
operacional em menos de 18 meses, 
desde o leilão até o início da geração 
de energia elétrica. E basta apenas 
24 horas para tornar um telhado ou 

um pequeno terreno 
em uma fonte de ge-
ração de eletricidade 
a partir do Sol. Assim, 
a solar é reconhecida-
mente campeã na ra-
pidez de novas usinas 
de geração”, conclui 
Ronaldo Koloszuk, 
presidente do Conse-
lho de Administração 
da ABSOLAR.

Fundada em 2013, 
a Associação Brasilei-
ra de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSO-
LAR) congrega em-
presas e profissionais 
de toda a cadeia pro-
dutiva do setor solar 
fotovoltaico com atu-
ação no Brasil, tanto 
nas áreas de geração 
distribuída quanto de 
geração centralizada. 
A ABSOLAR coordena, 

representa e defende o desenvol-
vimento do setor e do mercado de 
energia solar fotovoltaica no Brasil, 
promovendo e divulgando a utiliza-
ção desta energia limpa, renovável e 
sustentável no País e representando 
o setor fotovoltaico brasileiro inter-
nacionalmente.
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C6 Bank tem 400 vagas de emprego 
abertas para diversas áreas
Em fase de crescimento, banco abre oportunidades de trabalho 
para todos os níveis de experiência

O C6 Bank está com 400 vagas de 
emprego abertas para várias áreas do 
banco e todos os níveis de experiência.

 
As contratações acontecem em um 

momento de crescimento da institui-
ção, que já ultrapassou a marca de 16 
milhões de clientes. Só neste ano o ban-
co contratou mais de 1.300 pessoas.

 
As vagas são para o setor de tec-

nologia, negócios, gente e gestão, 
investimentos, operações, inovação, 
segurança e CRM, entre outras.

 
Entre os benefícios oferecidos 

pelo banco estão assistência médica e 
odontológica, Gympass, consultas gra-
tuitas com psicólogos e programa de 
participação nos lucros e resultados.

 
Com sede em São Paulo e quase 

três anos de operação, o C6 Bank atua 
como banco múltiplo, o que significa 
que pode oferecer um portfólio com-
pleto de serviços para pessoas físicas 
e jurídicas.

 
O banco já foi reconhecido em di-

versas premiações por causa do am-
biente colaborativo de trabalho que 
promove inovação e inclusão. Em ju-
nho de 2022, o C6 Bank foi eleito um 
dos melhores empregadores para pes-
soas da comunidade LGBTI+, segundo 
levantamento da Human Rights Cam-
paign Foundation (HRC) em parceria 
com o Instituto Mais Diversidade e o 
Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. 
O banco também foi destaque na pes-
quisa Diversidade e Inclusão, divul-
gada pelo Instituto Ethos. A iniciativa 
reconhece publicamente as melhores 
práticas de diversidade adotadas por 
empresas brasileiras.

O C6 Bank é um banco comple-
to, lançado em 2019, que superou a 
marca de 16 milhões de clientes no 
Brasil em abril de 2022. Sem agências 
físicas, a instituição financeira já tem 
em seu portfólio mais de 30 produtos 
e serviços, incluindo conta corrente 
isenta de taxa de manutenção, cartão 
sem anuidade, transferências e sa-
ques gratuitos, tag de pedágio grátis, 
crédito, programa de pontos, Conta 
Global, plataforma de investimentos 
com ativos do Brasil e do exterior, ma-
rketplace com mais de 60 mil itens, 

entre outros. O C6 Bank atende pesso-
as físicas, MEIs e PMEs e está presente 
em 100% dos municípios brasileiros. 
Em junho de 2022, foi eleita uma das 
melhores empresas para LGBTI+ tra-
balhar, segundo levantamento inédito 
da Human Rights Campaign Founda-
tion (HRC), em parceria com o Insti-
tuto Mais Diversidade e o Fórum de 
Empresas e Direitos LGBTI+. É o úni-
co banco brasileiro a integrar o con-
sórcio internacional Cybersecurity 
at MIT Sloan (CAMS), do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts.
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Concessão de crédito pelo Pronampe para os 
pequenos negócios começou dia 25 de julho
Ministério da Economia estabelece prazo até 31 de dezembro de 2024 
para as contratações da nova fase do programa

Desde o dia 25 de julho, os donos 
de pequenos negócios interessados em 
contratar empréstimos pelo Programa 
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Pronampe) já podem pro-
curar as instituições financeiras. O pra-
zo de contratação foi determinado na 
Portaria nº 6.320 publicada ontem no 
Diário Oficial da União (DOU).  De acor-
do com a Secretaria Especial de Produ-
tividade e Competitividade do Minis-
tério da Economia (Sepec/ME), a data 
de contratação da operação de crédito 
segue até 31 de dezembro de 2024.

A taxa máxima de juros a ser cobra-
da dos empreendedores no âmbito do 
Pronampe será igual à taxa Selic (atual-
mente em 13,25% ao ano), acrescida de 
6%, isto é, aproximadamente 19,25% 
ao ano, com prazo total máximo para o 
pagamento de 48 meses, sendo o máxi-
mo de carência de 11 meses e mais 37 
parcelas para pagamento.

O Coordenador de Acesso a Crédi-
to e Investimentos do Sebrae Nacional, 
Giovanni Beliváqua, explica que a ele-
vação da taxa Selic levou a um aumen-
to da taxa dos empréstimos, mas ain-
da assim é uma taxa atrativa. “A taxa 
média do crédito para os pequenos 
negócios, em março de 2022, estava 
em torno de 34% ao ano. Então, esta-
mos falando de uma taxa de juros do 
Pronampe bem menor que a praticada 
pelo mercado como um todo”, avalia.

Estima-se que a nova fase do Pro-
nampe, aprovado em maio deste ano, 
possa garantir até R$ 50 bilhões em 
operações de crédito para as micro 
e pequenas empresas, incluindo os 
microempreendedores individuais 
(MEI).  O financiamento pode ser uti-
lizado para investimentos, como ad-

quirir máquinas e realizar reformas, e 
para capital de giro, como pagamento 
de salário dos funcionários e de con-
tas como água, luz e aluguel.

A concessão de crédito é feita por 
instituições financeiras conveniadas ao 
programa e é garantida pelo Fundo de 
Garantia de Operações (FGO), geren-
ciado pelo Banco do Brasil. No último 
dia 30 de junho, a Receita Federal pu-
blicou a Portaria nº 191, determinando 
a necessidade do compartilhamento de 
informações sobre o faturamento do 
pequeno negócio, por meio do Portal 
Centro Virtual de Atendimento (Portal 
e-CAC). Somente após esse procedi-
mento, o empresário está apto a ne-
gociar o empréstimo com a instituição 
financeira de sua preferência.

CRÉDITO ASSISTIDO

Beviláqua destaca que a decisão 
de tomar crédito deve ser muito bem 
planejada pelos empreendedores. “O 
Sebrae dispõe do programa Crédito As-
sistido para justamente auxiliar e orien-
tar o empreendedor nessa tomada de 
decisão, contribuindo para fortalecer 
a saúde financeira da empresa e o de-
senvolvimento dos negócios”, explica. O 
programa já atendeu mais de 70 mil em-
preendedores. Somente entre os meses 

de janeiro e maio de 2022, mais de 37 
mil empresas foram acompanhadas por 
especialistas do Sebrae, que oferecem 
informações, diagnósticos, ferramentas 
digitais, conteúdos, capacitações e con-
sultorias com o objetivo de reduzir os 
riscos de inadimplência e ampliar a sus-
tentabilidade financeira dos negócios.

NOVA FASE DO PRONAMPE

Além da ampliação do programa 
para os MEI, o Pronampe agora permi-
te que as empresas com receita bruta 
anual de até R$ 300 milhões passem a 
integrar o programa (anteriormente, 
apenas MPE com receita bruta anual 
de até R$ 4,8 milhões poderiam aderir 
às linhas de financiamento).

Outra mudança diz respeito à dis-
pensa de apresentação de certidões de 
regularidade fiscal, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) e 
outras que poderiam restringir o aces-
so ao Programa Emergencial de Acesso 
a Crédito na Modalidade de Garantia 
(Peac-FGI) e ao Programa de Estímulo 
ao Crédito (PEC). Por fim, também está 
permitido que as empresas contem-
pladas com empréstimos do programa 
possam demitir funcionários, o que não 
era permitido anteriormente.
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AeC abre quase 2 mil vagas de 
emprego em Minas Gerais
As oportunidades de trabalho são para atendente em regime presencial 
e home office, com benefícios e remuneração de acordo com o mercado

A empresa de contact center, AeC 
aposta na mão de obra mineira e 
abre 1.950 vagas no Estado de Minas 
Gerais. Todas as oportunidades são 
para atendimento a uma instituição 
do setor financeiro. Além de remu-
neração compatível com o mercado, 
os contratados terão direito a vários 
benefícios como plano de saúde e 
plano odontológico.

Para Belo Horizonte, a AeC tem 
1.100 vagas; em Montes Claros, são 
800 novas vagas de trabalho; já para 
Governador Valadares a AeC tem 50 
oportunidades disponíveis.

Para participar do processo sele-
tivo, é necessário ter mais de 18 anos 

e ter o Ensino Médio completo. A pri-
meira etapa do recrutamento é reali-
zada pela internet.

Há vagas tanto para trabalho pre-
sencial como para home office. A defi-
nição do modelo de jornada ocorrerá 
durante a seleção, por isso é desejável 
que os candidatos possuam infraes-
trutura para atuar em home office.

 
Os atendentes contratados que 

precisarem comparecer presencial-
mente na unidade, receberão más-
caras de proteção individual e kit de 
higienização. A AeC reforça que res-
peita as recomendações de distan-
ciamento e de prevenção à Covid-19 
feitas pelas autoridades de saúde. 

A AeC é uma empresa brasileira 
de tecnologia especializada em re-
lacionamento com clientes. Com um 
olhar inovador, o seu diferencial está 
no modo como lida com pessoas e 
aplica tecnologia de ponta em seus 
processos, tais como inteligência ar-
tificial, serviços em nuvem e ferra-
mentas de analytics e automação. Há 
30 anos no mercado, desenvolve so-
luções customizadas de experiência 
do consumidor, servindo empresas 
de diversos segmentos, como nativas 
digitais, fintechs, setor financeiro, te-
lecomunicações, serviços, varejo, se-
guros, energia e saúde. Atualmente, a 
AeC conta com mais de 40 mil colabo-
radores e é certificada pelo instituto 
Great Place to Work, GPTW.
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Custo de produção de leite aumenta 
62% em dois anos e especialistas 
explicam as razões
A principal causa do aumento nos preços é a menor oferta do produto nos laticínios.
Especialistas do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa analisam razões para a 
alta no preço do produto. Além da entressafra, nos primeiros meses de 2022, custos ao 
produtor chegaram a aumentar 62%. Laticínios brasileiros compraram 10,5% menos leite 
dos produtores no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2021, 
registrando-se a quarta queda trimestral consecutiva. Esses fatores somados fizeram o 
preço dos produtos lácteos disparar nos supermercados. Mesmo assim, leite e derivados  
são os alimentos de origem animal que apresentaram menor alta nos dois últimos anos

Não é apenas a entressafra que 
explica a inflação dos lácteos no Bra-
sil. Apesar de o litro de leite UHT ter 
atingido o valor de até R$ 8,00 em 
alguns estabelecimentos, por causa 
da chegada do inverno e da redução 
das chuvas em boa parte das regiões 
produtoras, o produto já seguia em 
elevação nos últimos meses. Segun-
do o pesquisador da Embrapa Gado 
de Leite, Glauco Carvalho, a principal 
causa do aumento é a menor oferta do 
produto nos laticínios, o que se deve 
principalmente à elevação dos custos 
de produção. A entressafra tem início 
em abril, mas, segundo o pesquisador, 
“a oferta de leite já vinha fraca desde 
de meados do ano passado e acen-
tuou nos primeiros meses de 2022”, 
afirma Carvalho. Além disso, a en-
tressafra acentuou a escassez de leite 
no mercado. Nos últimos anos, houve 
uma alta de 62% nos custos para o 
produtor, gerando uma elevação de 
43% no preço ao consumidor.

Segundo Carvalho, o preço, mes-
mo em alta, não está sendo suficiente 
para cobrir os custos, o que piorou a 
rentabilidade nas fazendas e levou o 
produtor a diminuir a oferta, redu-
zindo a alimentação das vacas. Em 
pesquisa referente à compra de leite 
pelos laticínios no primeiro trimestre 
do ano, os dados do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revelaram uma queda de 10,51% em 
comparação aos três primeiros me-
ses de 2021 (veja figura 1). Essa foi a 
quarta queda trimestral consecutiva 
e a maior em uma avaliação trimes-
tral desde o início da pesquisa, em 
1997. “O volume de leite adquirido 
no primeiro trimestre deste ano foi o 
equivalente ao observado em 2017, o 
que significa que a indústria regrediu 
cinco anos em termos de captação de 
leite”, explica.

A expectativa é que os números 
do segundo trimestre, que coincide 
com o início da entressafra, repitam 
o cenário de escassez do primeiro 
trimestre. Mas no segundo semestre, 
a perspectiva é de algum crescimen-
to na oferta, motivada pelo início do 
período de chuvas e também por uma 
recuperação nas margens de lucro do 
produtor. “Os preços ao produtor es-
tão em alta e isso vai dar um incentivo 
para melhorar a produção”, acredita 
Carvalho. No entanto, o pesquisador 
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salienta que muitos produtores saí-
ram da atividade e outros destinaram 
animais para o abate. “O impacto dis-
so na recuperação da oferta é difícil 
quantificar”, conclui.

A escalada dos custos vem ocor-
rendo desde meados do ano passa-
do, impactando a rentabilidade dos 
produtores. De janeiro a junho deste 
ano, o preço médio do leite pago ao 
produtor, deflacionado pelo custo 
de produção, recuou cerca de 3,8% 
comparado ao mesmo período de 
2021. Do rol dos insumos que mais 
subiram de preço estão os fertilizan-
tes e os combustíveis, afetados pela 
guerra Rússia-Ucrânia. Até o frete 
marítimo internacional, também em 
alta, entram nessa conta. Mas o in-
sumo que mais tem pesado no caixa 
do produtor é o volumoso, que re-
gistrou elevação de 51% na compa-
ração de maio deste ano com o mes-
mo mês de 2021. “Produzir silagem 
e adubar pastagens está bem mais 
caro”, constata o analista da Embra-
pa, José Luiz Bellini Leite. A ureia no 
mercado brasileiro passou de R$ 2,3 
mil por tonelada, no início do ano 
passado, para cerca de R$ 6,3 mil em 
março de 2022. O cloreto de potás-
sio foi de R$2 mil/t para R$6 mil/t. 
Esses insumos tiveram os preços 
afetados diretamente pelo conflito 
no leste da Europa, que tem a Rússia 
como a principal exportadora.

PRODUTO SAZONAL 

Mas a entressafra, como de cos-
tume, também carrega parte da culpa 
pela alta dos lácteos. O leite no Brasil 
é um produto sazonal, com períodos 
claros de safra e entressafra. A dimi-
nuição da oferta devido à sazonalida-
de explica o aumento do preço pago 
pelo consumidor em parte do outo-
no/inverno. No lado contrário, ocorre 
regressão do preço com o crescimen-
to da oferta no período de primavera/
verão. Os dados do IPCA-15/IBGE, de 
novembro a janeiro do ano passado, 
em plena safra, mostram que os pro-
dutos lácteos ao consumidor tiveram 

queda de preço, o que é normal. As 
coisas começam a sair da normalida-
de com a alta das commodities, rever-
tendo a tendência de preços baixos a 
partir de fevereiro, em plena safra.

Segundo o pesquisador da Em-
brapa, Paulo do Carmo Martins, a de-
manda por lácteos também costuma 
apresentar oscilações ao longo do 
ano, o que resulta em um setor com 
preços tradicionalmente voláteis. 
“Em alguns períodos, são os produto-
res que reclamam dos preços baixos 
pagos pelos laticínios; em outros, são 
os consumidores que ficam insatis-
feitos com o valor que estão pagan-
do pelos produtos lácteos”, diz. Para 
Martins, esse fato passa a impressão 
de que o leite é sempre um problema 
na cesta de alimentos.

Com a volta da inflação a dois dí-
gitos, as atenções se voltam para os 
gêneros alimentícios, que tem maior 
impacto nas populações de baixa ren-
da e o leite assume seu protagonismo, 
mas segundo Martins, a alta da infla-
ção tem se mostrado um fenômeno 
mundial. “Esse é o reflexo do desar-
ranjo das cadeias produtivas globais, 
impactadas pela descontinuidade na 
produção e no transporte durante a 
pandemia de Covid-19”, conclui. O que 
confirma essa conclusão é o índice do 
Global Dairy Trade - GDT (plataforma 

mundial que realiza leilões de lácte-
os) recuou um pouco, mas segue em 
patamares elevados (US$ 4,6 mil/t) 
desde que atingiu seu maior valor em 
fevereiro: US$ 4,630/t. Os índices do 
GDT mostram que em dois anos, a to-
nelada do Leite em Pó Integral oscilou 
de US$1,9 mil a US$ 5,3 mil.

Para os pesquisadores e analis-
tas do Centro de Inteligência do Leite 
(Cileite/Embrapa), a crise econômica 
que reduziu o poder de compra da 
população está evitando que a crise 
de oferta torne os preços dos lácteos 
mais elevados. Ainda assim, o leite 
não pode ser visto como “maior vilão” 
da inflação de alimentos. Segundo 
dados do IPCA, entre os produtos de 
proteína animal (carne, frango, ovos e 
lácteos), leite e derivados são os que 
apresentaram menor alta nestes dois 
anos. Para os integrantes do Cileite/
Embrapa, O desafio dos produtores 
de leite na gestão de custo nas fa-
zendas tem sido gigante. A queda ob-
servada na oferta do produto ilustra 
bem isso. O resultado é a pressão pela 
modernização do setor. “No rastro 
desse momento de adversidade, tem 
ocorrido um processo mais acelerado 
de consolidação no setor, com mo-
dernização tecnológica da produção, 
exigência de maiores investimentos e 
pressão por economia de escala”, afir-
ma Bellini Leite.

VARIAÇÃO DO VOLUME DE LEITE ADQUIRIDO PELOS LATICÍNIOS: 
TRIMESTRE CONTRA O MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR (%) 

Fonte: IBGE/Embrapa Gado de Leite
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Setor empresarial, sociedade civil  
e parlamentares lançam agenda  
de propostas para as eleições

O Movimento Brasil Competitivo 
(MBC) e a Frente Parlamentar pelo Bra-
sil Competitivo l(FPBC) lançaram, no 
dia 12 de julho último, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, uma agenda 
de propostas para as eleições. Assina-
do por 46 entidades do setor empre-
sarial e da sociedade civil organizada, 
os “12 Compromissos para um Brasil 
Competitivo” apresentam diagnósticos, 
metas e propostas para o País reduzir 
o Custo Brasil e retomar a trajetória 
de crescimento, com emprego, renda 
e competitividade. O lançamento teve 
a presença de empresários, parlamen-
tares e representantes de entidades e 
associações dos mais diversos setores, 
que apoiaram a agenda de propostas.

O documento construído a partir 
da visão do setor produtivo e da socie-
dade civil inclui o acesso a crédito, a 
simplificação tributária e regulatória, a 
modernização da legislação trabalhista 
para criação de empregos formais e a 
integração com a economia global. Os 
compromissos também abrangem a di-
versificação da matriz logística nacional 
e a reorganização da matriz energética 
para diminuir o custo da energia e o ris-
co de desabastecimento, além de abor-
dar o acesso à educação profissional e 
tecnológica, a ampliação e atualização 
da infraestrutura digital, a ampliação da 
eficiência do serviço público brasileiro a 
partir da transformação digital e a me-
lhoria do ambiente para a pesquisa, de-
senvolvimento e inovação. Outro ponto 
prioritário é o avanço das políticas pú-
blicas de promoção da sustentabilidade 
e a melhoria das regulações ambientais.

A agenda de propostas será levada 

aos candidatos ao Executivo e Legislati-
vo dos mais diversos partidos e estados, 
para que sirva de subsídio para que os 
políticos adotem algumas dessas propos-
tas como pauta de discussão com a socie-
dade, ao longo das eleições deste ano. 

O empresário Jorge Gerdau, presi-
dente do Conselho Superior do MBC, 
destacou o potencial que as propostas 
têm de contribuir efetivamente para a 
redução do Custo Brasil, estimado em 
R$ 1,5 trilhão – mais de 20% do PIB Na-
cional. “Estes 12 compromissos repre-
sentam a união do setor produtivo e da 
sociedade civil em torno de uma agenda 
comum e prioritária para o Brasil. A bus-
ca pelo aumento da competitividade não 
é de um setor ou de outro, deste ou da-
quele governo; é o caminho para a quali-
dade de vida de todos os cidadãos. Com 
a articulação desses diversos atores em 
torno de uma pauta clara e conjunta, 
acreditamos que o País tem a chance de 
superar desafios econômicos e sociais”, 
defendeu Gerdau, que ainda destacou 
que o principal impacto do Custo Brasil 
elevado está na geração de empregos. 

O deputado federal Alexis Fonteyne, 
presidente da FPBC, apresentou os 12 
Compromissos e destacou a importân-
cia de o debate sobre a redução do Custo 
Brasil e do aumento da competitividade 
estarem na agenda nacional, nas dis-
cussões durante e depois das eleições, 
nos poderes Executivo e Legislativo, na 
sociedade e no setor produtivo. “Que-
remos levar boas ideias aos candidatos, 
nestas eleições, para que eles levem as 
discussões para seus eleitores. Um tra-
balho cuidadoso, meticuloso, com diag-
nósticos, metas e propostas em diversas 

áreas econômicas e sociais. Queremos 
contribuir com o debate nacional e mos-
trar à população que o Brasil tem jeito”, 
disse o parlamentar.

O CEO da Toyota no Brasil e inte-
grante do Conselho Empresarial do 
Programa de Redução do Custo Brasil 
do MBC, Raphael Chang, falou da res-
ponsabilidade do setor produtivo em 
contribuir para o aumento da com-
petitividade brasileira. “O setor em-
presarial também é responsável por 
transformar o Brasil em um país me-
lhor. Cada vez mais, o mundo está glo-
balizado, e o Brasil está inserido nesse 
mundo global. O mercado brasileiro é 
gigantesco, mas temos a oportunidade 
de conquistar os mercados que estão 
fora. Atrair mais investimentos signifi-
ca gerar mais emprego e renda para os 
brasileiros”, defendeu o empresário.

O MBC é uma organização sem fins 
lucrativos, com 20 anos de existência, 
que representa o setor produtivo e visa 
contribuir para o aumento da competi-
tividade do Brasil. Desenvolve projetos 
para resolução de problemas nacionais, 
mobilizando atores públicos e privados. 
Trabalha para disseminar conceitos e 
propor soluções de governança e gestão 
pública, ampliar a transformação digital, 
reduzir o Custo Brasil e contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação.

A Frente Parlamentar Mista Pelo 
Brasil Competitivo é um ambiente 
para que agentes políticos, governos, 
iniciativa privada e sociedade civil 
possam discutir e avançar em solu-
ções para a melhoria da competitivi-
dade brasileira.
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Stellantis encerra o semestre na liderança 
de mercado na América do Sul

A Stellantis encerrou o primeiro 
semestre do ano na liderança do mer-
cado na América do Sul, respondendo 
por 23,5% das vendas de automóveis e 
comerciais leves na região no acumu-
lado do ano. A empresa liderou os três 
maiores mercados sul-americanos.

No Brasil, a empresa emplacou 
288 mil unidades, o equivalente a 
33,6% do mercado. Na Argentina, a 
Stellantis superou as 65 mil unida-
des vendidas entre janeiro e junho, 
com uma participação de 33,7% das 
vendas totais. Outras 25 mil unidades 

foram vendidas no Chile, com uma 
participação de mercado de 11,1%.

 
NO BRASIL
FIAT LIDERA O MERCADO 
BRASILEIRO 

No topo do ranking brasileiro 
de vendas, a Fiat garantiu 21,9% 
de market share e mais de 187 mil 
emplacamentos no acumulado de 
janeiro a junho. A marca está na li-
derança há 18 meses consecutivos.  
No acumulado do ano, a Fiat po-
sicionou três modelos entre os 10 
mais vendidos: Nova Strada, Mobi 
e Nova Toro. Fiat Strada é o veículo 
mais vendido no Brasil entre todas 
as marcas, com mais de 51 mil uni-
dades emplacadas desde janeiro. O 
Fiat 500e, lançado há pouco menos 
de um ano, já está em sétimo lugar 
entre os veículos 100% elétricos 
mais vendidos do Brasil.
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JEEP MANTÉM LIDERANÇA  
ENTRE OS SUVS NO BRASIL

A Jeep garantiu a liderança no seg-
mento SUV no acumulado do ano de 
2022, com 20,7% de participação entre 
os utilitários esportivos e 65,6 mil car-
ros vendidos. Considerando o mercado 
nacional total (veículos de passeio e 
comerciais leves), a Jeep fechou os seis 
primeiros meses do ano com 7,7% de 
participação, um crescimento de 0,4 
ponto percentual em comparação ao 
mesmo período do ano passado. O Jeep 
Compass está entre os 10 modelos mais 
vendidos no acumulado do ano, com 
mais de 31 mil unidades emplacadas.

 
PEUGEOT AVANÇA NO RANKING 
NACIONAL DE MARCAS

Com 21.687 unidades comer-
cializadas no acumulado de 2022 e 
2,5% de participação de mercado, a 
marca Peugeot registrou crescimento 
de 81% em comparação ao mesmo 
período de 2021. Em junho, a marca 
alcançou o maior volume de empla-
camentos em nove anos (5.016 uni-
dades). Com este resultado, ganhou 
importantes posições no ranking das 
marcas mais vendidas no Brasil.

 
CITROËN TEM MELHOR 
DESEMPENHO EM UMA DÉCADA

O último mês marcou um momen-
to histórico para a Citroën. Após mais 
do que dobrar sua participação no 

mercado, a marca alcançou 2,4% do 
volume total de emplacamentos em 
junho, o melhor resultado dos últimos 
dez anos. No mês foram registrados 
3.971 veículos novos da Citroën, um 
aumento de quase 100% em relação 
ao mês anterior. Com este resultado, a 
marca acumula 12,3 mil unidades em-
placadas de janeiro a junho, com 1,4% 
de participação no mercado brasileiro.

NA ARGENTINA
STELLANTIS CONTINUA À FRENTE 
NO MERCADO ARGENTINO

A Stellantis continua liderando o 
mercado argentino. No acumulado do 
ano, a empresa superou as 65 mil uni-
dades vendidas, com 33,7% de partici-
pação de mercado. Entre os destaques 
no período, estão a liderança e vice-
-liderança do ranking de modelos mais 

vendidos, com o Fiat Cronos (22.549 
unidades) e o Peugeot 208 (12.503 uni-
dades). Os dois modelos mais vendi-
dos no segmento premium são os DS 7 
Crossback e DS 3 Crossback. A empresa 
também liderou no segmento de SUVs, 
com mais de 13 mil unidades vendidas.

A produção nas duas plantas do 
grupo na Argentina somou 72 mil uni-
dades, com um crescimento de 38% 
em relação ao primeiro semestre do 
ano anterior.

 
NO CHILE
STELLANTIS LIDERA MERCADO 
CHILENO EM EXPANSÃO

Com 25 mil unidades emplacadas 
de janeiro a junho, a Stellantis lide-
rou as vendas no Chile, cujo mercado 
está em expansão. O mercado chileno 
cresceu 24% em comparação com o 
primeiro semestre de 2021 e se tor-
nou o segundo da América do Sul, 
atrás apenas do Brasil.

Dentre as marcas do grupo, Peu-
geot é a mais destacada no Chile, com 
mais de 10 mil veículos emplacados e 
4,6% de participação, seguida por Ram, 
com 4,4 mil unidades e 2% de partici-
pação de mercado. Seguem Citroën (4,2 
mil unidades), Opel (2,2 mil), Jeep (2,1 
mil) e Fiat (1,3 mil). As marcas DS e Alfa 
Romeo se destacam no segmento pre-
mium, com 6,4% e 1,2% de participa-
ção, respectivamente.
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Vendas de medicamentos em 
e-commerces crescem 56,8%
Operações resultaram em um faturamento de quase R$ 3 bilhões

A rotina intensa de trabalho do 
empresário João Paulo Bertussi não 
combina com “passeios” no comér-
cio, incluindo farmácias. O que pode 
ser adquirido de forma online, aca-
ba sendo um transtorno a menos: 
evita trânsito, economiza tempo e 
dinheiro. “Deixamos a agenda dispo-
nível pensando, exclusivamente, nos 
problemas da empresa e dos nossos 
clientes, e muitas vezes deixamos de 
lado o cuidado pessoal. Comprar on-
line fica extremamente mais cômo-
do”, avalia.

João não está sozinho. Segundo 
dados da Abrafarma (Associação Bra-
sileira de Redes de Farmácia e Droga-
rias) no primeiro semestre de 2022, as 
vendas de medicamentos online cres-

ceram 56,8%. Com isso, o aumento nas 
operações de delivery e e-commerce 
no Brasil, resultou em um faturamento 
de R$2,8 bilhões em vendas. 

Durante o isolamento, ocorrido 
devido à pandemia de Covid-19, as 
empresas se viram obrigadas a inves-
tir em vendas online e em sistemas de 
entrega mais eficientes. Ao observar 
que a experiência do consumidor foi 
favorável, optaram por continuar a 
ofertar esse método de serviço. Para 
João Paulo, as compras em e-commer-
ces já eram um hábito e se intensifica-
ram durante a pandemia com a melho-
ra dos serviços prestados e atenção 
das empresas. “Sempre adquiri pro-
dutos pela internet, tendo em vista a 
comodidade e facilidade, porém, com 

a pandemia, itens mais simples como 
alimentação, medicamentos e se fize-
ram mais presente” relata. 

Outro fator que leva os consumi-
dores a optarem por compra pela in-
ternet é a possibilidade de comparar 
preços de forma ágil. “São vantagens 
que merecem ser consideradas pelos 
empresários. O isolamento alterou 
o comportamento do consumidor. É 
preciso estar atentos a essas mudan-
ças e, de forma estratégica, buscar 
ferramentas que facilitem a intera-
ção entre clientes e estabelecimen-
to”, reforça Carlos Henrique Soccol, 
fundador e diretor de marketing da 
MyPharma, startup que proporciona 
soluções para demandas na área de 
e-commerce farmacêutico.
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Faturamento do e-commerce em 2022 já 
é 785% maior do que antes da pandemia; 
moda e acessórios é o setor mais procurado

Um levantamento recente da 
SmartHint, maior e mais utilizado sis-
tema de busca inteligente e recomen-
dação para e-commerce da América 
Latina, revelou que o setor de Modas 
e Acessórios foi o mais procurado no 
e-commerce brasileiro durante os 
cinco primeiros meses de 2022, com 
mais de 683 mil pedidos registrados. 
Outros segmentos que se destacaram 
pelo volume de procura foram os de 
Perfumaria e Cosméticos, com mais 
de 170 mil pedidos, e o de Casa, Jar-
dim e Decoração, com mais de 50 mil.

O estudo levou em conta mais de 
mil empresas e apontou também que, 
na comparação com o período pré-
-pandemia, os cinco primeiros meses 
deste ano apresentaram um aumento 
no faturamento do e-commerce de 
785%, o que ratifica o crescimento 
exacerbado do comércio online nos 
últimos dois anos.

São Paulo foi o Estado com maior 
número de pedidos realizados no pe-
ríodo - ao todo, foram computados 
cerca de 924 mil. O segundo lugar 
ficou com o Rio de Janeiro, com 331 
mil, seguido de Santa Catarina, com 
279 mil.

Para Rodrigo Schiavini, Diretor 
de Negócios da SmartHint, os núme-
ros são reflexo dos novos consumi-
dores, que acabaram se adaptando e 
gostando da experiência de comprar 
online. “Antes da pandemia, muitos 
consumidores tinham receio de fazer 
compras em lojas online, a maioria 
pela falta de confiança de que seus 
pedidos chegariam de acordo e ou-
tros por não se sentirem seguros em 
compartilhar dados. No entanto, a 
realidade obrigou que todos se adap-
tassem a isso e, afinal, descobrissem 
que também é possível ter uma boa, 
e até melhor, experiência de compra 

pela internet”, comenta o executivo.

Fundada em 2017, a SmartHint é 
o maior e mais utilizado sistema de 
busca inteligente e recomendação 
para e-commerce da América Latina. 
Em 2020, a empresa foi adquirida 
pelo Grupo Magalu e tem como foco 
principal elevar a experiência de 
compra on-line. Combinando busca e 
recomendação proativa, com vitrines 
que agem como "vendedores virtu-
ais" e pop ups de retenção, suas so-
luções ajudam a aumentar, em média, 
em 30% as vendas online das marcas. 
A SmartHint trabalha com mais de 25 
segmentos e possui integração com 
mais de 35 plataformas de vendas 
pela internet. Suas ferramentas ge-
raram R$620 milhões em vendas em 
2020 e entre seus milhares de clien-
tes estão empresas como Multilaser, 
Philco, Wine, Lego, Kabum, Kipling, 
Colcci e Diesel.
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Sigma produzirá lítio sem 
barragem de rejeito

A mineradora Sigma Lithium po-
derá se transformar na primeira em-
presa com produção de lítio sem bar-
ragem de rejeito em todo o planeta. 
De acordo com a empresa produção 
de tecnologia verde deverá ter início 
já nos primeiros meses de 2023, com 
expectativa de gerar US$ 460 milhões 
em receita líquida, seguindo a média 
de custo de US$ 2 mil por tonelada 
de lítio, valor referência do período 
equivalente à fase 1 da obra. O proje-
to segue em fase de construção, origi-
nada de uma planta ambientalmente 
sustentável com a sua sede na minei-
ra Itinga e agora em expansão para 

o município de Araçuaí, cidades vizi-
nhas, localizadas na região do Vale do 
Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Para a Sigma, o recurso mineral 
total do projeto nº 43.101 teve ele-
vação de 50%, registrando expansão 
de 58,9 milhões de toneladas para 
um total de 85,7 milhões. Ou seja, um 
acréscimo equivalente a 27 milhões 
de toneladas de óxido de lítio de 
alto grau e alta pureza. Assim, com o 
crescimento no montante dos recur-
sos, o fortalecimento do projeto Gro-
ta do Cirilo torna o depósito mineral 
de lítio de grau de bateria cada vez 

mais representativo e entre os maio-
res do mundo.

Estima-se que a fase 1 da planta 
tecnológica será finalizada neste ano, 
o que permitirá iniciar a produção de 
lítio no início de 2023. Em 2021, a 
terraplanagem foi iniciada com várias 
fases e teve início com a participação 
de biólogos para a captura da fauna 
da Caatinga, entre cobras e serpentes, 
típicas da região, estando agora com 
o avanço de 25% de conclusão.

De acordo com a Co-CEO da Sig-
ma Lithium, Ana Cabral Gardner, “o 
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interessante é notar que essa relação 
do início da obra ao fim não é linear, 
assim como a linha de pessoal tam-
bém não é linear. Até pouco tempo 
estávamos com 300 trabalhadores 
na obra. Depois migramos para 400, 
formando uma curva hipérbole, para 
em direção de um pico de 600 pesso-
as entre obra civil e etapa eletrome-
cânica, que deve acontecer em breve 
entre outubro e novembro. As es-
truturas superficiais sob solo estão 
começando a subir. É mensurável ao 
olho nu o avanço da obra.

Ainda, segundo a empresária, o 
investimento total para essa fase 1 da 
obra foi de R$ 1,2 bilhão, seguindo o 
orçamento antes previsto pela empre-
sa para o início das obras em 2021. “O 
Estado de Minas Gerais é muito privi-
legiado por conta de um investimento 
como este. Nós somos um dos maiores 
investidores de Minas Gerais atual-
mente, e todo esse desembolso está 

ocorrendo numa região que não rece-
bia volumes de investimentos nesse 
porte até o advento do lítio”.

“A agregação de produto de va-
lor é que propicia esse investimento 
grande, cuja parte 10% é mineração 
e o resto é todo da reta tecnológica e 
dessa construção da planta. A mina, 
por exemplo, custou R$ 120 milhões, 
mas a chave da questão é a planta, 
pois sem ela não teríamos a ótica da 
transformação tecnologia verde nesta 
cadeia”, explica a Co-CEO, que ainda 
pontua: “Com isso, o compromisso de 
investimento foi colocado no caixa no 
ano passado, sendo esta a última fase 
de desembolso pelos acionistas. Do 
investimento total, já foram desembol-
sados R$ 850 milhões para a realiza-
ção da obra, que de certa forma vem 
sendo consumida ao longo do tempo 
que essa planta tecnológica vem avan-
çando. Estamos trabalhando em cima 
do orçamento”, concluiu a Co-CEO.

 VALOR DE MERCADO DA SIGMA 
MINERAÇÃO REGISTRA EXPANSÃO 
EXPRESSIVA

A companhia, que mantém proje-
to no Vale do Jequitinhonha, tem po-
tencial para ser a 4ª maior produtora 
de lítio do planeta. Antes mesmo de 
iniciar as operações, a Sigma Minera-
ção já vem colhendo frutos do projeto 
revolucionário que está implantando 
no Vale do Jequitinhonha para produ-
ção de concentrado de lítio grau bate-
ria de alta pureza. O valor da empresa 
saltou de um valor de mercado de 
US$ 1,6 bilhão em abril para US$ 5,1 
bilhões no final do mês de maio últi-
mo, graças à demanda crescente pelo 
insumo de baterias diante da tran-
sição energética global e ao modelo 
ambientalmente sustentável propos-
to pelo empreendimento, que prome-
te ser a primeira unidade greentech 
do setor mineral no mundo.

De acordo com relatório técnico 
apresentado pela empresa, a cons-
trução em fases potencializa a Sigma 
a se posicionar como a quarta maior 
produtora de lítio mundial. O desen-
volvimento integrado e em vários 
estágios das fases 1 e 2 projeta um 
Valor Presente Líquido (VPL) – um 
dos métodos mais conhecidos em ter-
mos de análise da viabilidade de in-
vestimentos -, após impostos de US$ 
5,1 bilhões; Taxa Interna de Retorno 
(TIR) combinada após impostos de 
589%; vida útil do projeto de 13 anos 
e payback de três meses.

Também, segundo o documento, 
a empresa pretende iniciar, nos pró-
ximos meses, a avaliação econômica 
preliminar do que seria a fase 3 do 
complexo. O objetivo é planejar uma 
potencial expansão da produção das 
59 milhões de toneladas de minério 
de sua reserva.

Para a Co-CEO da Sigma, Ana 
Gardner, um quarto das obras da pri-
meira fase já foi realizado e a previsão 
é que a etapa seja concluída no últi-
mo trimestre deste exercício, entran-Ana Cabral Gardner
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do em operação até o fim de 2022, 
mediante aportes de R$ 1,2 bilhão. A 
segunda fase terá início em seguida e 
deverá consumir mais R$ 1 bilhão em 
investimentos, em 2023.

Ana Gardner destaca: “Ainda esta-
mos em fase de instalação e já esta-
mos ganhando participação de mer-
cado e detrimento de concorrentes 
que não ancoram suas produções na 
sustentabilidade. Utilizaremos tecno-
logia de ponta para agregação de va-
lor em 100 vezes em cima do minério, 
saindo de uma média de US$ 60 dóla-
res a tonelada para US$ 6 mil dólares 
a tonelada. São processos metalúrgi-
cos muito rigorosos que garantem o 
grau de pureza para baterias, senão 
meu produto pode ser rejeitado e vi-
rar cerâmica, graxa ou vidro”, explica.

EMPREENDIMENTO  
SUSTENTÁVEL

Isso também só tem sido possí-
vel pelas características do empre-
endimento. Ana Gardner acrescentar 
tratar de uma planta que não utiliza 
agentes químicos nocivos, tem 100% 
de recirculação de água, energia elé-
trica 100% limpa e hidrelétrica e uti-
lização do que há de mais moderno 
para garantir o empilhamento a seco 
de todo o rejeito.

E os esforços dentro dos pilares 
ESG (Ambiental, Social e Governança) 

não param por aí. Conforme a executi-
va, com o propósito de priorizar mão 
de obra local para a construção da 
planta, juntamente com a construtora 
responsável desenvolveu o Progra-
ma “Volta ao Lar” e tem hoje 72% da 
força de trabalho do projeto oriunda 
da região do Vale do Jequitinhonha. 
Atualmente, há mais de 400 trabalha-
dores atuando na implementação do 
empreendimento.

“O programa permitiu trazer de 
volta para os municípios em que ope-
ramos a mão de obra que anterior-
mente migrava para fora da região 

devido à falta de oportunidades de 
trabalho. Estamos requalificando es-
ses profissionais que serão aproveita-
dos também na edificação da segunda 
fase”, ressalta.

 
A empresa visa uma produção 

anual de 37.000 toneladas de car-
bonato de lítio equivalente (LCE) | 
Crédito – Rebecca Cook Reuters

MINERADORA SIGMA LITHIUM 
COMEÇARÁ A PRODUZIR NO 
BRASIL EM DEZEMBRO, DIZ CEO

A mineradora canadense Sigma 
Lithium Corp planeja iniciar a produ-
ção em sua mina brasileira de lítio em 
dezembro, com perspectiva de obter 
uma produção anual de 37 mil tonela-
das de carbonato de lítio equivalente 
(LCE), afirmou a presidente-executi-
va Ana Cabral à Reuters no dia 26 de 
maio último.

Ana Gardner acrescentou que a 
empresa passou a ter, como meta, 
uma taxa de produção anual de 72 mil 
toneladas de LCE assim que sua mina 
Grota do Cirilo estiver totalmente 
construída, mais do que dobrando as 
estimativas anteriores.

 Fontes: Valor, Diário do Comércio e outros
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Ore Investiments oferece melhor lance 
para adquirir participação no capital 
da CBL-Cia. Brasileira de Lítio
Proposta vencedora teve lance final de R$ 125 por ação

A Ore Investments apresentou a 
melhor proposta, no valor de R$ 208 
milhões, durante leilão realizado no 
dia 7 de julho último, para a compra 
da participação acionária de 33,33% 
da Companhia de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (Codemge) na 
Companhia Brasileira de Lítio (CBL). 
Foram recebidas duas propostas vin-
culantes do mercado e o critério de 
julgamento utilizado para seleção das 
propostas foi o de maior preço por 
ação. A proposta vencedora teve lan-
ce final de R$ 125 por ação, mas ainda 
será decidida 30 dias após a ocorrên-
cia do evento.

De acordo com as regras do leilão, 
o passo seguinte foi a submissão da 
proposta à aprovação do Conselho de 
Administração da Codemge.

A Companhia Brasileira de Lítio 
é uma sociedade anônima de capital 
fechado, fundada em 1986 e possui 
reservas certificadas de espodu-
mênio que superam 1,3 milhão de 
toneladas. Possui 100% de capital 
nacional e mais de 30 anos de ope-
rações A empresa é, presentemente, 
a única empresa brasileira produto-
ra de carbonato e hidróxido de lítio 
e mantém uma unidade de minera-
ção em Araçuaí (Vale do Jequitinho-
nha – Minas Gerais) e uma planta de 
processamento químico em Divisa 
Alegre (Norte de Minas), além de um 
escritório em São Paulo.

O lítio é uma das principais maté-
rias-primas usadas para a produção 
de baterias. Os equipamentos vêm 
ganhando cada vez mais relevância 
global em função das políticas de 

transição energética. Também está 
presente na fabricação de plásticos, 
vidros e cerâmicas e fabricação de 
medicamentos.

O presidente da Codemge, Thia-
go Toscano, considerou que a venda 
ocorreu no momento oportuno, dado 
o decreto publicado pelo governo 
federal no dia 6 de julho último, que 
flexibiliza as exportações do mineral 
no Brasil. Segundo ele afirmou, havia 
uma reserva de mercado que será 
perdida com a abertura.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 06/07/2022 | 
Edição: 126 | Seção: 1 | Página: 4
Órgão: Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 11.120, DE 5  
DE JULHO DE 2022
Permite as operações de comércio 
exterior de minerais e minérios  
de lítio e de seus derivados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, caput, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.874, de 20 de 
setembro de 2019,
DECRETA:

Art. 1º Ficam permitidas as 

operações de comércio exterior 
de minerais e minérios de lítio, 
de produtos químicos orgânicos 
e inorgânicos, incluídas as suas 
composições, fabricados à base de 
lítio, de lítio metálico e das ligas de 
lítio e de seus derivados.

Parágrafo único. As operações 
de exportação e importação de 
que trata o caput não são sujeitas 
a critérios, restrições, limites 
ou condicionantes de qualquer 
natureza, exceto aqueles previstos 
em lei ou em atos editados pela 
Câmara de Comércio Exterior – 
Camex.

Art. 2º Ficam revogados:
I – o Decreto nº 2.413, de 4 de 
dezembro de 1997; e
II – o Decreto nº 10.577, de 14 de 
dezembro de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 2022; 201º da 
Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Adolfo Sachsida

Além da aprovação pelo Conse-
lho de Administração da Codemge, o 
trâmite exige que se aguarde a mani-
festação da CBL – que é a sócia ma-
joritária do negócio e tem direito de 
preferência na compra e pode, inclusi-
ve, cobrir a proposta do vencedor do 
leilão realizado. No entanto, conforme 
já mencionado, a CBL tem 30 dias para 
se manifestar o seu interesse de, inclu-
sive, retomar para os seus acionistas a 
participação da Codemge..
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De acordo com Thiago Toscano, 
exercendo a CBL ou não o direito, ao 
final deste período é que saberemos 
os rumos da negociação. Então pode-
remos assinar o contrato, concluir a 
venda e encerrar nossa participação, 
saindo do negócio de maneira defi-
nitiva”, afirmou.Sobre a desistência 
do negócio, o presidente da Codemge 
lembrou que se trata de uma das ban-
deiras do governador Romeu Zema 
(Novo) no que diz respeito à redução 
do tamanho do Estado e sua partici-
pação em negócios do tipo. “O leilão 
faz parte desse processo de reorgani-
zar a posição do Estado e deixar esse 
tipo de operação para o setor privado, 
que é mais ágil e mais competitivo”, 
completou.

FASES ANTERIORES

As instituições que manifestaram 
interesse durante o período da fase 
de consulta, ocorrida entre feverei-
ro e março, receberam comunicação 
formal sobre sua habilitação para a 
fase de Propostas Vinculantes do pro-
cesso competitivo. Foram habilitados 
os participantes que cumpriram as 
condições de elegibilidade colocadas 
no teaser e que enviaram a documen-
tação completa, no prazo indicado. 
Na fase de consultas, 13 empresas se 
interessaram pelo ativo da estatal.

A Ore Investments é uma gestora 
de fundos de investimento private 
equity em mineração fundada e ge-
renciada por brasileiros, que combina 
capital de longo prazo com profunda 
experiência técnica, gerencial e finan-
ceira e um vasto alcance no setor de 
mineração brasileiro.

A CBL – Cia. Brasileira de Lítio 
registrou, no exercício de 2021, uma 
Receita Operacional Líquida de R$ 
163,28 milhões – 71,00% superior, 
em termos nominais, ao apurado no 
exercício anterior, de R$ 95,48 mi-
lhões. O Lucro Líquido atingiu R$ 
59,26 milhões – um aumento nominal 
de 92,9% em relação ao registrado 

anteriormente. O Patrimônio Líquido 
da empresa atingiu R$ 85,86 milhões 
e os Ativos Totais somaram R$ 109,74 
milhões. A empresa não possui em-
préstimos ou financiamentos junto ao 
Sistema Financeiro. O preço das ações 
ofertado pela Ore Investments repre-
senta, proporcionalmente, quase oito 
vezes mais o valor correspondente ao 
1/3 do Patrimônio Líquido da CBL, 
considerando-se a data de 31 de de-
zembro de 2021.

FLEXIBILIZAÇÃO PODE TORNAR 
PAÍS UMA POTÊNCIA

Com a flexibilização do comér-
cio exterior de lítio, o Brasil pode se 
tornar uma potência na produção do 
mineral, em momento de alta deman-
da pelo produto devido ao advento 
das baterias, avaliou a co-CEO da ca-
nadense Sigma Lithium Resources 
Corporation, Ana Cabral-Gardner, em 
entrevista à Reuters.

A executiva explicou que a dispen-
sa de autorização da Comissão Nacio-
nal de Energia Nuclear, vinculada ao 
Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovações, deve atrair diversas em-
presas estrangeiras para a mineração 
no País, destravando investimentos 
nos próximos três anos.

“Por causa dessa regulação ana-
crônica, que classificava o lítio como 
de interesse nuclear, você caía em um 
meandro regulatório que não tornava 
o produto competitivo”, disse Cabral-
-Gardner.

Segundo a executiva, o Brasil esta-
rá numa “posição imbatível para ali-
mentar a América do Norte e a Euro-
pa”, chamadas de cadeia do Atlântico, 
enquanto o mundo busca a eletrifica-
ção de carros. Recentemente, o pre-
sidente da Tesla, Elon Musk, visitou 
o País, mas a questão do lítio, estra-
tégica para a sua companhia, não foi 
levantada oficialmente.

O decreto que flexibiliza as ex-
portações de lítio no Brasil, publi-

cado no dia 6 de julho último pelo 
governo federal, tem o potencial de 
viabilizar mais de R$ 15 bilhões em 
investimentos na produção do miné-
rio até 2030.

O diretor de Geologia e Recursos 
Minerais do estatal Serviço Geológi-
co do Brasil (SGB), Marcio Remédio, 
explica que o decreto corrige uma 
distorção que vem da década de 70, 
quando nascia a energia nuclear no 
Brasil.

“O lítio é usado em um volume 
muito pequeno nos reatores. Como, 
na época, ele era um mineral mais 
escasso, foi considerado um mineral 
estratégico. Por isso foi feita essa re-
gulação de controle do comércio ex-
terior”, disse Remédio.

A mudança na legislação não afe-
ta os negócios da Sigma Mineração, 
subsidiária brasileira da canadense. 
A mineradora, que deve começar a 
produzir lítio até o fim do ano, já ti-
nha estoque suficiente para atender 
à regra anterior. A empresa tem, hoje, 
28 áreas concessionadas no País.

“Dentro dessas 28, nós tínhamos 
9 áreas que foram produtoras no pas-
sado, antes de 2010. Dessas 9, três já 
foram validadas conforme padrões 
dos Estados Unidos e do Canadá. Es-
sas três áreas, sozinhas, já têm 85,7 
milhões de toneladas de reservas de 
lítio”, disse Cabral-Gardner.

A flexibilização trazida pelo de-
creto será importante para futuras 
mineradoras. O Ministério de Minas e 
Energia afirma que a rápida e recente 
evolução do mercado de lítio motivou 
a mudança.

Para o ministério, o anúncio de 
vários investimentos ao redor do 
mundo na cadeia de produção de 
veículos elétricos indica a oportuni-
dade de fortalecer o posicionamento 
do Brasil e atrair investimentos esti-
mados que podem chegar a R$ 15 bi-
lhões até 2030.
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Cartórios digitais: mudanças e benefícios 
para a sociedade
Advogado explica alterações e orienta sobre os novos serviços on-line

Os cartórios digitais ganharam 
força com a regulamentação da medi-
da provisória n.º 1.085 de 2021, apro-
vada em ambas as casas do Congresso 
Nacional e que, agora, aguarda sanção 
presidencial. Após a conversão em lei, 
o Sistema Eletrônico dos Registros 
Públicos (SERP) entrará em vigência 
para simplificação dos procedimen-
tos relativos aos registros públicos de 
atos e negócios jurídicos.

O SERP fará a interligação das ba-
ses de dados de todos os tipos de car-
tórios, o que garante mais agilidade, 

segurança, padronização e desburo-
cratização na aquisição de certidões, 
declarações, registros e averbações. 
Com a mudança, o diálogo entre dife-
rentes instituições será mais rápido 
e eficiente, e a sociedade poderá ter 
acesso aos registros de forma facili-
tada (sem precisar sair de casa - pela 
internet), sendo possível consultar 
documentos, matrículas e restrições 
de cartórios de todo o Brasil. Proce-
dimentos burocráticos de baixas ou 
constituição de gravames, averbações 
para alteração de nomes, consultas de 
protestos também ficarão mais sim-

ples, rápidos e acessíveis, além do in-
cremento ao acesso à justiça por meio 
do Poder Judiciário.

“O translado de documentos físicos 
deve diminuir e a consequência para 
a sociedade é a redução dos custos 
cartoriais. Com a facilidade de consul-
ta de informações sobre garantias de 
imóveis (dados em caução, hipoteca, 
alienação fiduciária etc.), o acesso ao 
crédito pode ser facilitado e até mesmo 
agilizado pela medida”, explica Gianluc-
ca Murari, advogado integrante do es-
critório Dosso Toledo Advogados.



M U N D O  E M P R E S A R I A L3 2 EDIÇÃO 307AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

DENTRE OUTROS 
BENEFÍCIOS DO CARTÓRIO  
DIGITAL ESTÃO:

• Dispensa, a partir de 2024, do 
reconhecimento de firma em 
documentos a serem levados 
a registro. Responderá pela 
legitimidade da assinatura 
aquele que apresentar o título 
nessa especificação. 

• Redução de prazos cartoriais, 
que passarão de dias (úteis) 
para horas. Vencimentos, que 
antes levavam 30 dias, serão 
resolvidos em apenas 5 ou 10 
dias, no máximo. 

• A versão digital dos documentos 
terá mais segurança e valor 
jurídico para as certidões, 
aferível por mecanismos de 
assinatura digital.  

• A assinatura digital também 
será o mecanismo para que os 
próprios requerentes possam 
fazer averbações e registros  
sem sair de casa, utilizando  
um sistema similar ao utilizado 
na Declaração de Imposto  
de Renda. 

• Retirada de extratos eletrônicos 
com um resumo, em vez de 
apresentar os documentos 
integrais para a efetivação de 
registros.  

• Gratuidade de taxas de registros 
para projetos de assentamentos 
feitos pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). Geralmente, 
os proprietários recebem o 
título, mas não promovem os 
apontamentos necessários por 
insuficiência de fundos. 

O advogado diz que com a imple-
mentação do SERP, os documentos 
obtidos e/ou registrados pelos meios 
eletrônicos terão a mesma validade 
que aqueles do cartório físicos. “Na 

verdade, os documentos partirão de 
cartórios convencionais, a diferença 
é que por meio do sistema eletrônico 
poderão ser acessadas e obtidas rapi-
damente pela internet e com assina-
tura digital para garantir a segurança”.

Em relação à Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), Murari garante que 
a medida já se aplica aos cartórios con-
vencionais, que só podem utilizar as in-
formações para executar as atribuições 
e necessidades do poder público. Com a 
desburocratização e facilitação do aces-
so às certidões, matrículas, declarações 
e registros, é necessário fiel cumprimen-
to das obrigações da LGPD, evitando 
vazamento de dados, garantindo segu-
rança contra hackers, com a criação de 
planos de contingência em caso de va-
zamentos e treinamento dos servidores. 

“Por outro lado, do ponto de vista 
dos titulares (ou donos) dos dados, 
não muda muita coisa. Uma vez que 
um documento é colocado a registro 
em um cartório, os dados tornam-se 
manifestamente públicos, com a dis-
pensa de consentimento para o trata-
mento das informações”, comenta.

O novo sistema também se mostra 
como uma solução para a morosidade 
dos processos judiciais, que podem 
chegar a meses aguardando provi-
dências de órgãos do poder público. A 
tendência é que essa troca de informa-

ções e providências seja muito mais 
rápida e facilitada pelos meios digitais.

“Alguns processos que necessi-
tavam de intervenção judicial serão 
facilmente resolvidos, como, a altera-
ção do nome civil em casos permiti-
dos pela lei, celeridade aos procedi-
mentos cartoriais do casamento e da 
conversão da união estável em casa-
mento pelo sistema eletrônico, entre 
outros”, pontua o advogado.

Ele ressalta que os jurisdicionados 
também têm muito a ganhar do ponto 
de vista da efetividade do Poder Judi-
ciário: “constrições, restrições, grava-
mes serão facilmente e rapidamente 
aplicáveis, evitando fraudes à execu-
ção e garantindo o direito dos credo-
res. Além disso, procedimentos como 
o de leilão judicial terão mais efetivi-
dade, uma vez que eventuais baixas de 
gravames, registro da arrematação e 
outras providências serão menos cus-
tosos, mais rápidos e seguros”.

 
O Dosso Toledo Advogados é um es-

critório de advocacia com sede em Ri-
beirão Preto, interior paulista, que atua 
em questões jurídicas empresariais de 
grande relevância, em todo o território 
nacional, desde 2014. Tem como sócios 
Ricardo César Dosso e Ana Cristina de 
Paiva Franco Toledo, profissionais com 
mais de 20 anos de atuação na área de 
direito de empresas. 
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CDL/BH está otimista com novo 
secretariado da PBH

Amira Hissa/PBH

Expectativa da entidade é que administração municipal retome 
o diálogo com o setor produtivo da cidade

A posse dos novos secretários da 
Prefeitura de Belo Horizonte, ocorri-
da no dia 4 de junho último, contou 
com a presença do presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/
BH), Marcelo de Souza e Silva. Para o 
dirigente, a chegada dos novos mem-
bros e a atuação do prefeito Fuad 
Noman reacendem a expectativa dos 
setores de comércio e serviços para 
a criação de uma política pública de 
desenvolvimento econômico. 

“Acreditamos que os novos secre-
tários, especialmente o de Desenvolvi-
mento Econômico, Adriano Faria, terão 
maior sensibilidade em relação à neces-
sidade de termos uma política pública 
que atraia novos investimentos para 
gerar mais emprego e renda na cidade”, 
afirmou o presidente da CDL/BH.

Ainda de acordo com Souza e Sil-
va, “todos sabem o quanto os últimos 
anos foram difíceis, especialmente 
para os setores de comércio e servi-
ços. Temos problemas que se arras-
tam há algum tempo e que prejudi-
cam o desenvolvimento econômico e 

sustentável da cidade. Há uma expec-
tativa bastante positiva para a nova 
gestão e o comércio da capital está à 
disposição para contribuir no que for 
preciso para que a administração mu-
nicipal consiga dar novos rumos para 
a economia da cidade”, finalizou.

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, e o novo secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Adriano Faria 

Estevão Galvão
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Encontro vai debater a Indústria Mineira 
de Florestas Plantadas em Belo Horizonte 
Florestas Uai vai ocorrer nos dias 17 e 18 de agosto com foco em madeiras 
plantadas, maior cultura agrícola de Minas Gerais 

Nos dias 17 e 18 de agosto, Belo 
Horizonte vai receber o Florestas Uai, 
Encontro da Indústria Florestal de 
Minas Gerais. O evento, promovido 
pela Associação Mineira da Indús-
tria Florestal (AMIF) e organizado 
pela Malinovski, vai debater as ten-
dências e as perspectivas do setor de 
madeiras plantadas com o objetivo 
de fortalecer e potencializar a cadeia 
produtiva em Minas. Para participar 
é necessário fazer inscrição no site 
www.florestasuai.com.br.

De acordo com a presidente da 
AMIF, Adriana Maugeri, o Florestas 
Uai vai proporcionar excelentes opor-
tunidades para trocas de informações 
e networking qualificado. “O evento 
vai reunir os principais agentes do 
setor e contará com a expertise da 
Malinovski na organização. Serão 
dois dias intensos e importantes para 
a Indústria Florestal mineira”, afirma.

MAIOR CULTURA AGRÍCOLA  
DE MINAS GERAIS

Minas Gerais é o estado que possui 
a maior área com florestas plantadas 
do Brasil. No total, são 2.31 milhões de 
hectares, quase o dobro do estado de 
São Paulo, que ocupa a segunda posi-
ção com 1.22 milhão de hectares. 

Os dados solidificam a posição de 
Minas Gerais como o maior produtor 
de florestas cultivadas do Brasil. Nes-
se contexto, a AMIF atua na defesa da 
produção de madeiras a partir de flo-
restas plantadas renováveis, legais e 
sustentáveis, o que fortalece a indús-
tria na geração de riquezas. 

De acordo com dados de 2020 

divulgados pela AMIF, o setor flores-
tal mineiro gera mais de 115 mil em-
pregos diretos e indiretos, e beneficia 
cerca de 615 mil pessoas em projetos 
socioambientais com investimentos 
próprios e incentivados. Além disso, o 
setor também conserva 1.3 milhão de 
hectares por meio de Áreas de Preser-
vação Permanente (APP), Reservas Le-
gais (RL), Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural (RPPN) e programas 
de restauração de áreas degradadas.

Segundo Adriana Maugeri, as flo-
restas cultivadas reduzem a pressão 
sobre as florestas nativas porque for-
necem insumos necessários à cadeia 
produtiva da madeira. Elas também 
contribuem para manter a disponibi-
lidade de água no solo, capturam car-
bono e lançam oxigênio na atmosfera, 
feito que reduz os impactos de gases 
do efeito estufa. 

“Nós mostramos que é total-
mente possível promover o desen-
volvimento econômico aliado à con-
servação ambiental e respeito às 
comunidades que integram os terri-
tórios onde atuamos. Para a floresta 
cultivada sobreviver e produzir de 
forma satisfatória, é indispensável 
conservar os recursos naturais. Nos-
sos plantios são feitos em forma de 
mosaico por causa disso. É uma re-
lação de simbiose entre as florestas. 
A madeira é um dos materiais mais 
nobres e consumidos na história. A 
preocupação atual que deve pautar a 
sociedade é exigir a origem susten-
tável e legal dessa madeira. Este é o 
papel da indústria florestal: oferecer 
ao mercado uma madeira que apre-
sente integralmente todo o cuidado e 
preocupação com a sustentabilidade 
do nosso planeta”, conclui a presi-
dente da AMIF.
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Direcional tem melhor CEO entre 
construtoras em ranking com investidores 
na América Latina
CFO, diretor de Relacionamento com Investidores e equipe de RI da 
Companhia também se destacam entre os melhores da construção 
em tradicional pesquisa da Institutional Investor

As práticas de governança e rela-
cionamento com investidores (RI) da 
Direcional Engenharia colocam a em-
presa entre as melhores da América 
Latina. A Companhia é um dos des-
taques do Brasil no setor de constru-
ção apontado no tradicional ranking 
da Institutional Investor, publicação 
internacional com mais de 50 anos 
de atuação no mercado financeiro e 
de capitais. O ranking é resultado de 
uma pesquisa com 911 analistas e 
gestores de investimento de 434 em-
presas de serviços financeiros sobre 
executivos e equipes de RI de empre-
sas de capital aberto da região.

 
O CEO da Direcional, Ricardo Ri-

beiro Valadares Gontijo, foi eleito por 
profissionais do chamado sellside, for-
mado por bancos de investimentos, 
analistas, agentes e corretores, o me-
lhor CEO da categoria no país e segun-
do melhor no ranking geral entre todos 
os setores empresariais no Brasil. O 
executivo é engenheiro civil formado 
pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) e atua na Direcional desde 
julho de 2004, onde iniciou sua carreira 
como diretor comercial. Ocupa o cargo 
de CEO desde fevereiro de 2019.

 
O CFO Henrique Paim e o diretor 

de RI Paulo Sousa também se desta-
caram. Ficaram em segundo lugar em 
suas respectivas funções, de acordo 
com a apuração do ranking no setor 
da construção. A Direcional foi eleita 
ainda como o segundo melhor time 
e segundo melhor programa de RI. 
Também ocupa o segundo lugar em 
ESG e Dia do Analista (Direcional 

Day), além de terceira posição em 
Gestão de Crise durante Covid-19.

 
“O ranking da Institutional Inves-

tor reconhece todo nosso esforço de 
nos dedicarmos às melhores práticas 
de governança e inovações permanen-

tes para promover relacionamento de 
qualidade com investidores, analistas 
e profissionais do mercado de capital, 
sempre fundamentados em nossos 
propósito e valores em prol da susten-
tabilidade dos negócios”, afirma Paulo 
Sousa, diretor de RI da Direcional.
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Pierre d'Archemont é o novo vice-presidente 
sênior da Vallourec América do Sul

A Vallourec comunicou no dia 
27 de julho a nomeação de Pierre 
d'Archemont como vice-presidente sê-
nior da Vallourec América do Sul. Ele 
assumiu o cargo no dia 14 de julho de 
2022 e ingressou no Comitê Executivo.

 
Philippe Guillemot, CEO da 

Vallourec, declara: "tenho o prazer de 
dar as boas-vindas a Pierre ao Gru-
po e ao Comitê Executivo. Pierre irá 
liderar a aceleração da transferência 
de nossas operações europeias para 
nossas fábricas brasileiras enquanto 
acelera nosso desenvolvimento no 
Brasil. Pierre traz com ele uma vas-
ta experiência na gestão de negócios 
no Brasil e na América do Sul em se-
tores tão exigentes como a indústria 
automotiva. Agradeço também ao 
Alexandre Lyra por seu empenho e 
contribuição para o desenvolvimento 
de nossas atividades no Brasil”.

BIOGRAFIA

 Pierre d'Archemont iniciou sua 
carreira em 1985, na Schneider Elec-
tric, como gerente de Vendas e Marke-
ting. Ingressou na Alcatel em 1992, 
onde ocupou vários cargos de gestão. 
Em 1995, trabalhou no Grupo Valeo e 
assumiu a gestão da subsidiária Bra-
sil e Argentina. Em 2008, no ramo ho-
teleiro, hospitalar e industrial, esteve 
à frente da gestão do grupo Atmosfe-
ra, que posteriormente foi vendido a 
um importante player do setor.

 
Em 2011, Pierre d'Archemont 

assumiu a direção geral das opera-
ções no Brasil e Argentina do Grupo 
Plastic Omnium, quando estruturou 
uma nova equipe e novos processos 
para melhorar a qualidade e o aten-
dimento nesses países, recuperando 
a competitividade e a confiança dos 

clientes. Desde 2014, ocupava o cargo 
de VP Regional Brasil e Argentina da 
Visteon, responsável pela reestrutura-
ção operacional e financeira.

  
A Vallourec está entre os líderes 

mundiais em soluções tubulares pre-
mium, atuando principalmente junto 
aos mercados de energia (óleo e gás, 
geração de energia). Sua experiência 
estende-se também ao setor industrial 
(incluindo mecânico, automotivo e de 
construção). Com aproximadamente 
17 mil empregados, usinas integradas 
em mais de vinte países e um avançado 
setor de pesquisa e desenvolvimento, a 
Vallourec trabalha lado a lado com seus 
clientes para oferecer mais do que ape-
nas tubos, mas soluções inovadoras, se-
guras, competitivas e inteligentes para 
tornar todos os projetos possíveis.

 
No Brasil, a Vallourec possui oito 

unidades. Em Minas Gerais, as unida-
des Barreiro e Jeceaba são focadas na 
produção de tubos de aço sem costura; 
a unidade Florestal é responsável pela 
produção do carvão vegetal que abas-
tece o Alto-Forno das unidades produ-
toras de tubos; e a unidade Mineração 
supre as necessidades de abasteci-
mento internas de minério de ferro.

 
A Empresa conta, ainda, com uma 

unidade de Negócios no estado, pro-
vedora de serviços administrativos. 
Com linhas de produção em Minas 
Gerais e em São Paulo, a Vallourec 
Tubos para Indústria (VTI) fornece 
tubos de aço com e sem costura e so-
luções tubulares para a indústria em 
geral, especialmente para os merca-
dos automotivo, de energia, máqui-
nas e equipamentos industriais. No 
Rio de Janeiro, a Vallourec Tubular 
Solutions (VTS) presta serviços espe-
cializados para o setor de óleo e gás. 
E, no Espírito Santo, fornece serviços 
de revestimento anticorrosivo.
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Café 3 Corações inaugura  
loja-conceito voltada para cafés 
especiais em Curitiba
A primeira cafeteria Rituais Casa de Café traz inúmeras 
experiências sensoriais, conta com uma linha exclusiva de 
grãos e com o autêntico DNA de café da 3 Corações

Em 2018 o Grupo 3corações, 
maior empresa de cafés do Brasil, 
lançou a 3 Corações Rituais, uma 
linha totalmente dedicada aos cafés 
especiais produzidos nas principais 
regiões cafeeiras do Brasil, com im-
portantes certificações de qualida-
de e rastreabilidade, como o selo da 
BSCA – Associação Brasileira de Ca-
fés Especiais e da Rainforest Allian-
ce, e também com Projetos Sociais 

como o Projeto Florada e o Projeto 
Tribos. Agora, a Rituais Casa de Café 
chega para agregar valor a esta li-
nha, convidando mais e mais apre-
ciadores a vivenciarem esta longa 
jornada, repleta de significados, que 
os cafés especiais cumprem até che-
gar à xícara.

Curitiba já foi classificada como 
a “Seattle brasileira” pela grande 

quantidade de cafeterias e variedade 
de torrefações voltadas para o café 
especial. Não à toa, a capital para-
naense foi escolhida para sediar a 
Rituais Casa de Café, a primeira ca-
feteria loja-conceito da 3 Corações. 
Com 300m2 de área e três ambien-
tes, Rituais Casa de Café tem como 
proposta ser o ponto de encontro de 
quem ama descobrir café. Os grãos 
exclusivos são torrados ali mesmo, 
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semanalmente, para manter a torra 
fresca e o máximo de potência dos 
aromas e sabores.

“Nosso objetivo é proporcionar 
momentos incríveis ao nosso consu-
midor com ambiente aconchegante, 
um cardápio versátil para o dia todo 
e experiências voltadas para o uni-
verso do café especial”, explica Estela 
Cotes, a frente do negócio em Curiti-
ba. No espaço projetado para reme-
ter aos armazéns de café que fize-
ram parte da construção do Brasil, o 
consumidor pode escolher entre oito 
grãos diferentes para provar do es-
presso a um dos inúmeros métodos 
de preparo disponíveis. Além dis-
so, em “Experiência das Cores”, por 
exemplo, os baristas mostram como 
as cores das xícaras influenciam na 
sensação do aroma e sabor. Neuroci-
ência aplicada ao café!

O consumidor também vai poder 

vivenciar a experiência de torrar seu 
próprio café. Durante uma hora o 
Barista Master da Casa vai explicar 
um pouco sobre o processo de trans-
formação do grão verde, enquanto a 
torra acontece. No workshop estão 
inclusos 2kg de café recém-torrado 
que o ‘aluno’ já leva para a casa. A 
“Lojinha” tem acessórios como ba-
lança e moinhos; os cafés em emba-
lagens de 250g tanto em grãos quan-
to moídos na hora. Os coffee lovers 
ainda encontrarão canecas, camise-
tas e outros acessórios para quem é 
“Movido A Café”, tudo isso oferecido 
em parceria com o Mercafé, e-com-
merce oficial da 3 Corações.

“Teremos uma agenda com vá-
rias ações diferentes, de workshops 
para preparar café especial em casa, 
latte art para baristas, a degustações 
de outros produtos 100% brasilei-
ros, como vinho, por exemplo. Temos 
pequenos produtores fazendo muita 

coisa incrível no Brasil. Precisamos 
conhecer e valorizar”, completa Es-
tela. O novo espaço Rituais Casa de 
Café já está de portas abertas para 
receber os coffee lovers que buscam 
vivenciar experiências memoráveis 
através do café como protagonista.

Rituais 
Casa de Café

Rua Moysés Marcondes, 609, 
bairro Juvevê, Curitiba (PR)

Funcionamento
Terça a domingo:  
das 9h às 20h

Feriados:  
das 10h às 20h
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Unimed-BH é a empresa de saúde 
mais inovadora do país 
A Cooperativa foi reconhecida como a empresa mais inovadora na categoria 
Seguros e Plano de Saúde. O mérito deve-se aos investimentos em telemedicina, 
robotização e Inteligência Artificial feitos nos últimos anos

A Unimed-BH conquistou o 1º lu-
gar no Prêmio Valor Inovação Brasil 
2022, na categoria Seguros e Plano de 
Saúde. O anúncio foi realizado no dia 
26 de julho último, em uma cerimô-
nia on-line que apresentou o ranking 
das 150 empresas com as melhores 
práticas de inovação. A cooperativa 
figurou entre as 50 empresas mais 
inovadoras do país no ranking geral. 
A premiação é conduzida pelo Valor 
Econômico e pela Strategy&, consul-
toria estratégica da PwC.

“Esse reconhecimento é 
o resultado de inúmeros pro-
jetos que a Unimed-BH vem 
desenvolvendo nos últimos 
anos e que nos coloca como 
uma cooperativa que anteci-
pa tendências e que se adapta 
rapidamente às transforma-
ções digitais. A conquista do 
1º lugar, na categoria Seguros 
e Plano de Saúde, reforça o 
nosso propósito de cuidar dos clien-
tes com qualidade e agilidade e de 
ser uma instituição comprometida 
com o desenvolvimento sustentável 
de toda a sociedade”, afirma o dire-
tor-presidente da Unimed-BH, Fre-
derico Peret.

O Centro de Inovação da Unimed-
-BH, criado em 2014, atua como ca-
talisador das ações, mas toda a or-
ganização está imbuída do propósito 
de promover as iniciativas na ponta. 
Assim, as tendências do setor no Bra-
sil e no mundo são monitoradas, de 
forma a definir uma estratégia para a 
Cooperativa se manter à frente nesse 
processo.

A Unimed-BH possui parcerias 
de inovação aberta com universida-
des, centros de inovação (Centro de 
Inovação em Inteligência Artificial 
em Saúde CIIA-Saúde, da UFMG), 
empresas de tecnologia (AWS/Ama-
zon), startups de grande referência, 
dentre outros. A Cooperativa também 
investe na capacitação e formação de 
novos talentos na área de ciência de 
dados, permitindo o desenvolvimen-
to e aperfeiçoamento de habilidades 
em dados e inteligência artificial.

PROJETOS 
INOVADORES

Nos últimos anos, a Unimed-BH 
tem investido em iniciativas ligadas 
à transformação digital, à adoção da 
inteligência artificial, à integração do 
cuidado e à robotização/automação 
de processos, tornando-se uma refe-
rência nesses assuntos no país. Os 51 
anos de história da Cooperativa são 
marcados por projetos pioneiros que 
vêm impulsionando as transforma-
ções no setor da saúde.

“Entre os projetos inovadores, 
gostaria de destacar as iniciativas 

de telemedicina como a plataforma 
de Consulta On-line da Unimed-BH, 
que permitiu que mais de 780 mil  
consultas online fossem realizadas, 
desde o início da pandemia da Co-
vid-19. A plataforma de telessaúde 
também foi disponibilizada para os 
pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), por meio de parcerias públi-
co-privada com secretarias de saúde 
municipais de Belo Horizonte e Con-
tagem, na região metropolitana”, ex-
plica Frederico Peret.

SOBRE O PRÊMIO  
VALOR INOVAÇÃO

O Prêmio Valor Inovação 
é um dos maiores reconheci-
mentos do ambiente corpo-
rativo brasileiro. As análises 
buscam identificar as ideias 
e iniciativas que criam valor 
para as empresas por meio 
de novos produtos, processos, 

modelos de negócio e serviços. A me-
todologia envolve desde aportes em 
ciência até iniciativas de transforma-
ção digital. A pesquisa também valo-
riza as ações em rede, ou seja, a forma 
como as empresas conectam diferen-
tes negócios aos projetos de inovação. 

 
As companhias que cumprem os 

requisitos mínimos exigidos (receita 
líquida de ao menos R$ 500 milhões 
e ao menos 5% de capital privado na 
composição societária) respondem 
a um questionário sobre suas inicia-
tivas e a comprovação por meio de 
evidências. A premiação deste ano re-
conheceu as líderes em inovação em 
25 setores de atividade.
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Presidente da Rede Mater Dei de Saúde 
recebe prêmio como um dos 100 mais 
influentes na saúde de 2022

O presidente da Rede Mater Dei 
de Saúde, Henrique Salvador, foi 
homenageado como uma das 100 
personalidades mais influentes da 
saúde de 2022, na categoria Gestão e 
Eficiência. A cerimônia de premiação 
ocorreu no dia 28 de julho, às 18h, 
no WTC Events Center - Brooklin 
Novo, São Paulo. O 100 Mais Influen-
tes é promovido pelo Grupo Mídia, 
responsável pelas principais revis-
tas do setor da saúde, como a Heal-
thcare Management, HealthARQ e 
Health-IT.

 
Para Henrique Salvador “é um 

orgulho estar entre os 100 mais in-
fluentes e também uma grande res-
ponsabilidade por ter sido escolhido 
pelos nossos pares e por pessoas que 
são da área da saúde. No último ano, 
a Rede Mater Dei viveu um momen-
to especial em sua trajetória. Tive a 
oportunidade de liderar este proces-
so de abertura de capital e de expan-
são que está permitindo transformar 
a Rede Mater Dei em uma plataforma 
consolidadora de hospitais”. 

 
O prêmio é compartilhado com 

os colaboradores e o corpo clínico, 
que são protagonistas de um projeto 
que foi iniciado nos anos 2000 com 
uma estruturação das governanças 
clínica e corporativa, permitindo à 
Rede Mater Dei colher hoje os fru-
tos de uma gestão profissionaliza-
da, ética e voltada para resultados. 
“Esse momento da Rede Mater Dei 
dá às equipes mais motivação para 
continuar performando da melhor 
maneira possível para que sejamos, 
cada vez mais, relevantes nas comu-
nidades em que estamos inseridos”, 
finaliza. 
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Inicialmente, há uma 
questão “cultural” no Brasil 
que precisa ser mudada: as 
designações e nomencla-
turas alusivas aos “contri-
buintes de impostos” – são 
equivocadas, pois o que 
existe são pagadores de im-

postos! Em outros países, 
as expressões usadas são 
do tipo “tax payers”, assim 
como não se “ganham “, 
mas “recebe-se” salários.  
Se fosse para os trabalha-
dores “ganharem salários” 
os empresários teriam de 

fazer doações, ao contrário 
de remunerá-los pelos seus 
serviços.

A arrecadação total 
das Receitas Federais atin-
giu, em junho de 2022, o 
valor de R$ 181 bilhões, 

registrando acréscimo real 
(IPCA) de 17,96% em re-
lação a junho de 2021. No 
período acumulado de ja-
neiro a junho de 2022, a ar-
recadação alcançou o valor 
de R$ 1.1 trilhão, represen-
tando um acréscimo pelo 

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

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Brasil: O manicômio tributário 
que destrói o país
Taxar exageradamente a produção e o consumo é um dos maiores equívocos do Brasil
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IPCA de 11,00%. Impor-
tante observar que se tra-
ta do melhor desempenho 
arrecadatório desde 1995, 
tanto para o mês de junho 
quanto para o semestre.

De acordo ainda com 
estimativas da Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN, 
em 2021, a carga tributá-
ria bruta (CTB) do governo 
geral (governo central, es-
tados e municípios) atingiu 
33,90% do PIB – Produto 
Interno Bruto, o que repre-
senta um aumento de 2,14 
pontos percentuais do PIB 
em relação ao ano de 2020.  
É o maior nível de tributa-
ção já ocorrida no país, des-
de que uma nova metodolo-
gia foi implantada em 2010.

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

Tais impostos e “con-
tribuições” sobre a pro-
dução e o consumo repre-
sentaram, em 2021, quase 
a metade da arrecadação 
nacional – 44,13% do to-
tal – superando o de países 
desenvolvidos – aí conside-
rados, inclusive, os que têm 
carga total superior à bra-
sileira. Assim por exemplo 
e apenas para efeito com-
parativo, enquanto a carga 
tributária incidente sobre 
a produção de bens e servi-
ços totaliza cerca de 5% do 
PIB nos Estados Unidos, no 
Brasil essa incidência atin-
ge 15%.

Durante a vida adul-
ta de Tiradentes, o Brasil 
Colônia subordinava-se 
ao reinado da Rainha de 
Portugal D. Maria I (Ma-
ria Francisca Isabel Josefa 
Antônia Gertrudes Rita Jo-
ana - 1777/Lisboa-1816/
Rio de Janeiro) também 
conhecida como “A Louca”, 
tendo sido a mesma afas-
tada de seus poderes, mais 
tarde, por problemas liga-
dos à sanidade mental. É 
de sua autoria a proibição 
de instalação ou existência 
de qualquer manufatura 
no Brasil, não sendo aqui 

permitida nem sequer a 
construção de uma fábrica 
de pregos e ainda impedida 
de continuar funcionando, 
a incipiente indústria têx-
til local de então. “A Lou-
ca” era mãe de Dom João 
VI, que a sucedeu no trono 
português. Apesar de ex-
tremamente religiosa, foi 
dela a confirmação da sen-

tença que levou Tiradentes 
à forca.

Tiradentes, mártir da 
Inconfidência Mineira e pa-
trono cívico do Brasil, pre-
tendia transformar Minas 
Gerais numa república, de-
clarando independência de 
Portugal. A origem da rebe-
lião foi a Derrama instituí-

Fonte: Receita Federal

Fonte: Receita Federal/MinasPart Desenvolvimento

Ano Carga Tributária Déficit Nominal Total 

2001 31,3 3,5 35,8

2002 32,1 4,5 36,6

2003 31,4 5,2 36,6

2004 32,4 2,9 35,3

2005 33,6 3,6 37,2

2006 33,3 3,6 36,9

2007 33,7 2,8 36,5

2008 33,5 2,0 35,5

2009 32,3 3,2 35,5

2010 32,3 2,4 34,9

2011 33,0 2,5 35,9

2012 32,7 2,3 34,9

2013 32,5 3,0 35,7

2014 31,8 6,0 37,9

2015 32,0 10,2 42,3

2016 32,1 9,0 41,3

2017 32,3 7,8 40,1

2018 32,6 7,0 39,6

2019 32,6 5,8 38,4

2020 31,8 13,6 45,4

2021 33,9 4,4 38,3

BRASIL – CARGA TRIBUTÁRIA + DÉFICIT NOMINAL
Em % do PIB – Produto Interno Bruto
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da pela Coroa Portuguesa, a 
proibição do funcionamen-
to de qualquer indústria lo-
cal e a cobrança de 20% de 
tudo que aqui se produzis-
se, principalmente inciden-
te sobre a mineração.

À época, buscou-se co-
brar da Colônia Brasileira 
20% ou um quinto sobre 
a produção local e essa 
taxa incidia sobre tudo que 
fosse produzido em nosso 
país. A tributação recaía, 
em grande parte, sobre a 
apuração de diamantes e 
ouro produzidos em Minas 
Gerais. O tributo era tão 
odiado que foi apelidado 
de “quinto dos infernos”, 
tendo sido daí alcunhada, 
então, a expressão “vá para 
o quinto dos infernos” que 
ainda continua muito usa-
da nos tempos atuais, prin-
cipalmente, em Minas. 

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

Porque não transfor-
mar o IPI em IPS - Imposto 
sobre Produtos Supérfluos, 
ocorrendo a sua incidência 
apenas sobre os veículos 
automotores e produtos 
considerados supérfluos, 
além do tabaco/cigarro, 
cosméticos/perfumes, ar-
tigos de luxo, refrigerantes, 
bebidas alcoólicas e outros 

congêneres, liberando-se 
as demais produções in-
dustriais desse ônus? 

O Sistema Tributário 
Nacional é perverso por-
que prejudica a economia. 
Existem várias condições 
socioeconômicas que de-
terminam o potencial tri-
butário de um país, entre 
elas a renda per capita, par-
ticipação da agricultura no 
PIB, escolaridade, grau de 
abertura econômica, condi-
ções de saúde, etc. Estudos 
apontam que o Brasil arre-
cada efetivamente mais tri-
butos do que suporta sua 
economia. A longo prazo, 
esta tributação excessiva 
provoca baixo crescimento 
econômico e desemprego, 
como vem se verificando 
ao longo das últimas dé-
cadas, quando a economia 
brasileira vem crescendo 
em níveis medíocres e bas-
tante inferiores à média 
internacional. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o 
salário mínimo equivale a 
US$ 1.256,7 e, ainda assim, 
pagam menos tributos que 
aqui. Vale dizer que ape-
nas 2,7% da população de 
lá ganham salário mínimo, 
enquanto aqui, essa parce-
la chega a quase 50% da 
população ocupada.

O sistema tributário 
brasileiro é, ainda, injus-
to, pois quase metade – 
44,13% do dinheiro sub-
traído da sociedade pelo 
poder público é cobrada 
nos bens e serviços que 
adquirimos, desde medi-
camentos a veículos. E não 
importa se é rico ou pobre, 
a alíquota é a mesma para 
todos os pagadores de im-
postos no país. Um exem-
plo seria a compra de uma 

geladeira no valor de R$ 
2.000, em que a tributação 
é de 40%, ou seja, R$ 800. 
Nesse caso, quem ganha 
um salário mínimo precisa 
gastar 80% da sua renda 
para pagar o “imposto da 
geladeira”, enquanto aque-
les que ganham R$ 10.000, 
gastam bem menos do seu 
salário: 8%. Para corri-
gir esse problema que os 
especialistas chamam de 
regressividade tributária, 
é preciso desonerar o con-
sumo de bens e serviços e 
aumentar a parcela da ar-
recadação sobre a renda, 
heranças, lucro e ganho de 
capital, como acontece na 
maioria dos países.

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

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

apenas à de países ricos e 
desenvolvidos da Europa e, 
ao que tudo indica, deverá 
ser recorde neste ano.

De acordo com estu-
do realizado pelo IBPT – 
Instituto Brasileiro sobre 
Planejamento Tributário 
sobre a carga tributária, 
surpreende o fato de o Bra-
sil somente “perder” para 
países europeus, altamen-
te desenvolvidos, como é o 
caso dos países da Escan-
dinávia (Suécia, Noruega, 
Dinamarca e Finlândia), 
que, ao contrário do Brasil, 
prestam serviços públicos 
de qualidade, garantindo à 
sua população saúde, segu-
rança, educação, previdên-
cia social, boas estradas, re-
embolso de medicamentos, 
auxílio moradia etc. Ou seja, 
além do que os habitantes 
desses países têm que des-
tinar aos seus respectivos 
governos, por meio do pa-
gamento de tributos, não 
precisam recorrer ao setor 
privado, despendendo ain-
da outra parcela significa-
tiva de seus rendimentos, 
para custear tais serviços 
essenciais.

Essa é a grande distin-
ção entre tais países euro-
peus e o Brasil, onde, além 
de ser necessário trabalhar 
quase 123 dias (cerca de 
4 meses) do ano somente 
para custear a cobrança 
de tributos por parte do 
governo, o brasileiro ainda 
tem que trabalhar outros 
quase quatro meses so-
mente para pagar, ao setor 
privado da economia, os 
serviços públicos essen-
ciais que o governo deveria 
garantir-lhe, pois é essen-
cialmente para isto que os 
tributos são pagos.
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“Des-carga tributária”  
que penaliza a sociedade

Em relação ao índice 
fiscal sobre o PIB-Produto 
Interno Bruto, cabe consi-
derar ainda várias ressalvas. 
Para o cálculo da “des-carga” 
tributária nacional a Recei-
ta Federal não considera os 
valores recolhidos a título 
de multas, juros e correção 
monetária, como também 
não faz o cômputo das cus-
tas judiciais e os pedágios 
cobrados em rodovias pri-
vatizadas; e estima as arre-
cadações tributárias munici-
pais através da variação dos 
tributos estaduais. Ademais, 
não considera os valores re-
colhidos pelos vários Conse-
lhos Regionais de profissões 
regulamentadas, que são 
consideradas autarquias.

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

Apesar de bastante ele-
vada, a arrecadação tributá-
ria nacional ainda não cobre 
a totalidade das despesas 
do setor público brasileiro, 
sobrando anualmente défi-
cits como herança 

Para o economista Ri-
cardo Bergamini, “a compo-
sição da carga tributária dos 
Estados Unidos tinha, em 
2018, como base 82,72% de 

sua arrecadação incidindo 
sobre a Renda, Lucro, Ganho 
de Capital, Folha Salarial – 
tendo 17,28% incidindo so-
bre Bens e Serviços (arroz, 
feijão, remédios transportes 
e educação) e, no Brasil essa 
relação é de 53,45% - sendo 
apenas 17,28%, enquanto 
no Brasil alcança 46,55%. 
Nos Estados Unidos preva-
lece uma Carga Tributária 
total de apenas 24,3% do 
PIB, e no Brasil é de 31,6% 
do PIB.”

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

-Ao analisar a carga 
tributária temos que ter o 
compromisso de saber se 
é eficiente (se há retorno 
para os contribuintes) e 
que no caso brasileiro, sem 
maiores aprofundamentos 
de estudos, é de conheci-
mento amplo, geral e irres-
trito que não há retorno, já 
que 50% da população eco-
nomicamente ativa, além 
de pagar os tributos devi-
dos têm que pagar por Edu-
cação, Saúde e Segurança.

-Outro ponto de análise 
importante é se há justiça na 
política tributária, ou seja: se 
a política tributária é progres-
siva (paga mais quem ganha 
mais) ou regressiva (paga 
mais quem ganha menos) 

e no caso brasileiro, é óbvio 
para um primário e imoral 
regressividade da nossa polí-
tica tributária que concentra 
a sua voracidade arrecada-
dora na tributação de bens 
e serviços correspondendo 
em 2018, em 15,5% do PIB 
(46,55% do total), enquanto 
nessa mesma fonte arreca-
dadora a média da OCDE foi 
de 11,6% do PIB (33,62% do 
total) e, pasmem, os Estados 
Unidos foi de 4,2% do PIB 
(17,28% do total).

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

A questão fundamental 
na discussão sobre a carga 
tributária brasileira continua 
sendo a baixa contrapartida 
e retorno que ela presta à so-
ciedade, os escassos recursos 
destinados aos investimentos 
básicos e infraestruturais, 
além de se constituir um mo-
delo ultrapassado e contrário 
a qualquer esforço de desen-
volvimento mais consistente. 
Na verdade, o sistema tribu-
tário em vigor no País conspi-
ra contra qualquer iniciativa 
mais substancial de cresci-
mento econômico. Associam-
-se à esta relevante matéria 
outras significativas questões, 
a complexidade da legislação 
tributária, os desperdícios e a 
burocracia generalizada, que 

atropelam iniciativas maiores 
de busca de uma produtivida-
de econômica mais elevada e 
competente.

Uma inevitável e inadi-
ável reforma tributária na-
cional não poderá ignorar 
o pressuposto de se buscar 
outros modelos bem-su-
cedidos, em especial junto 
aos países desenvolvidos e 
de economia madura. Um 
deles é o VAT – ou IVA, Im-
posto sobre Valor Agrega-
do, que se mostra como um 
dos mais perfeitos e melho-
res para a prática de uma 

política tributária desen-
volvimentista e mais justa.

Outro modelo interes-
sante a se discutir seria a 
adoção do Imposto de Ren-
da Municipal e Estadual, 
em substituição ao siste-
ma, atualmente em vigor, 
de fundos de participação 
e de transferências consti-
tucionais, além de outras, 
que destina apenas 48% da 
arrecadação do IPI e IR a 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios – contra os 52% 
restantes destinados exclu-
sivamente à União e que 

se mostra ultrapassado e 
inadequado, como também 
são considerados onerosos, 
improdutivos e não compe-
titivos os royalties e outros 
impostos/taxas incidentes 
diretamente sobre a pro-
dução. Tudo isso há de se 
juntar, ainda, aos malefícios 
causados pelas “contribui-
ções” – de competência ex-
clusiva da União.

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

Distorções do sistema tributário 
do Brasil impedem o crescimento 
econômico do país

A ideia de reformar o 
sistema de arrecadação de 
impostos do Brasil apare-
ce entre as prioridades da 
indústria nacional, a fim de 
fomentar o desenvolvimen-
to do país. No Congresso 
Nacional, entre os proje-
tos que tratam da temática 
está a Proposta de Emenda 
à Constituição 110/2019, 
considerada o principal 

projeto em discussão. Atu-
almente, a PEC 110 está na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Sena-
do Federal.

O principal intuito des-
sa PEC é simplificar o siste-
ma tributário nacional. Para 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a reforma 
vai garantir competitivida-

de aos produtos brasileiros 
no mercado internacional.  

Em entrevista ao portal 
Brasil61.com, Mario Sergio 
Telles – gerente executivo 
de Economia da CNI – Con-
federação Nacional da In-
dústria afirmou que “hoje, o 
sistema tem distorções que 
fazem com que o produto 
importado tenha menos tri-

butação que o nacional. E, 
se a indústria buscar a ex-
portação, também fica em 
desvantagem: em média, um 
produto industrial brasileiro 
chega ao mercado externo 
com 7,4% a mais no preço”.

Para Mário Sérgio, “a PEC 
110/2019 é uma proposta 
que já avançou bastante. Es-
tamos no quarto ano de dis-
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cussão sobre essa PEC. Um 
estudo da UFMG mostra que, 
fazendo uma reforma nos 
moldes da PEC 110, em 15 
anos, o PIB brasileiro teria 
um crescimento 12% maior 
do que sem fazer a reforma. 
Em valores atualizados, isso 
significa R$ 1 trilhão a mais 
no PIB brasileiro. É um texto 
que contempla uma série de 
pontos importantes. É um 
texto que promoveria um 
sistema tributário de muita 
qualidade. Então, a priorida-
de da CNI é a aprovação da 
PEC 110. No momento, esse 
é o projeto que vemos como 
capaz de acelerar o ritmo de 
crescimento da economia 
brasileira.”

Para o gerente executivo 
da CNI “a mudança no sis-
tema tributário brasileiro é 
fundamental porque, além 
da complexidade, nós temos 
os problemas das distorções 
que o sistema tributário cau-
sa, e faz com que o crescimen-
to econômico seja mais baixo, 
seja menor do que o que po-
deria ser. Então, o principal 
é mudarmos a tributação do 
consumo. Hoje, o Brasil tem 
basicamente cinco tributos 
sobre o consumo. Isso causa 
complexidade. Além do mais, 
esses cinco tributos são de 
má qualidade.”

 Ele acrescenta que “a 
reforma tributária da tribu-
tação do consumo que a CNI 
defende é na linha do que já 
está no Congresso Nacional 
com a PEC 110/2019, que é 
a extinção do ICMS, que é um 
imposto dos estados; e o ISS 
que é um imposto dos muni-
cípios; e a substituição des-
ses impostos pelo Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS), 
que é imposto tipo o Impos-
to sobre Valor Adicionado 

(IVA), usado em mais de 170 
países no mundo. O IBS pro-
posto na PEC 110/2019 tem 
padrão mundial, ou seja, tem 
as mesmas características 
que o mundo usa, que não é o 
caso do ICMS e muito menos 
do ISS. Essa mudança iria 
eliminar muitas distorções, 
que retiram a capacidade de 
crescimento da economia 
brasileira, e iria simplificar 
o sistema. Além disso, a PEC 
110 dá base para extinção 
de dois impostos do governo 
federal, o PIS e a Cofins, e a 
substituição deles por um 

imposto de melhor qualida-
de, que é a CBS, Contribuição 
sobre Bens e Serviços.”

Mario Sergio Telles con-
clui que o sistema tributário 
brasileiro em vigor atrapa-
lha o crescimento econômi-
co do país: “Isso ocorre por-
que, devido às distorções, o 
nosso sistema dá uma vanta-
gem para o produto impor-
tado em relação ao produto 
brasileiro. Essa distorção faz 
com que o importado tenha 
menos tributação do que um 
produto nacional. E, quando 

nós vamos tentar exportar, 
há mais problema. Em mé-
dia, um produto industrial 
leva 7,4% sobre o seu preço 
de tributos não compen-
sáveis para a exportação. 
Como nenhum país do mun-
do exporta tributo, nós che-
gamos no mercado externo 
com 7,4% a mais no nosso 
preço, tentando competir 
com os demais. Isso retira a 
capacidade de competição, 
perdemos a concorrência 
para o importado aqui no 
nosso mercado, e não conse-
guimos exportar.”
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Memória Viva
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De acordo com o Relató-
rio World Economic Outlook 
Update divulgado no dia 26 
de julho pelo FMI – Fundo 
Monetário Internacional, o 
crescimento econômico mun-
dial desacelera em meio a 
perspectivas sombrias e mais 
incertas, sendo que o risco de 
uma recessão global é “parti-
cularmente proeminente” em 
2023. O FMI cortou suas pro-
jeções de crescimento global 
deste ano para 3,2%, quase a 
metade da expansão de 6,1% 
verificada em 2021 e, ao mes-
mo tempo, elevou suas proje-
ções para a inflação.

Para o FMI, “as três maio-
res economias do mundo 
estão quase parando, com 
importantes consequências 
para as perspectivas mun-
diais. A inflação é uma gran-
de fonte de preocupação e a 
economia mundial, ainda às 
voltas com a pandemia e a in-
vasão da Ucrânia pela Rússia, 
enfrenta um panorama cada 
vez mais sombrio e incerto. 
Muitos dos riscos negativos 
apontados na edição de abril 
do World Economic Outlook 
começaram a se concretizar.

Uma inflação mais alta 
do que o previsto, sobre-
tudo nos Estados Unidos e 
nas principais economias 
europeias, está provocando 
um aperto das condições 
financeiras mundiais. A de-
saceleração da economia 
chinesa tem sido pior do que 
o previsto, em meio a surtos 
de Covid-19 e lockdowns, e a 
guerra na Ucrânia gerou no-

vas repercussões negativas. 
Como resultado, o produto 
mundial contraiu-se no se-
gundo trimestre deste ano”.

Para o FMI, “em relação 
à previsão de previsão de 
referência, o crescimento 
cai de 6,1% no ano passado 
para 3,2% neste ano e 2,9% 
no próximo ano, um recuo 
de 0,4 e 0,7 ponto percen-
tual em relação às previ-
sões de abril. Isso reflete a 
estagnação do crescimento 
nas três maiores econo-
mias do mundo — Estados 
Unidos, China e a área do 
euro — com importan-

tes consequências para as 
perspectivas mundiais.

Nos Estados Unidos, a 
queda do poder de compra 
das famílias e o aperto da 
política monetária reduzi-
rão o crescimento para 2,3% 
neste ano e 1% no ano que 
vem. Na China, novos lo-
ckdowns e o aprofundamen-
to da crise imobiliária redu-
ziram o crescimento para 
3,3% neste ano – o mais 
baixo em mais de quatro dé-
cadas, excluído o período da 
pandemia. E na área do euro, 
o crescimento foi revisto em 
baixa para 2,6% neste ano e 

1,2% em 2023, como reflexo 
das repercussões da guerra 
na Ucrânia e de uma política 
monetária mais austera.

 
Apesar da desaceleração 

da atividade, a inflação mun-
dial foi revisada para cima, 
em parte devido à elevação 
dos preços dos alimentos e 
da energia. A inflação nes-
te ano deve atingir 6,6% 
nas economias avançadas 
e 9,5% nas economias de 
mercados emergentes e em 
desenvolvimento – corre-
ções para cima de 0,9 e 0,8 
ponto percentual, respecti-
vamente – e deve se manter 

FMI: o crescimento econômico mundial 
desacelera em meio a perspectivas 
sombrias e mais incertas
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elevada por mais tempo. A 
inflação também se ampliou 
em muitas economias, re-
fletindo o impacto das pres-
sões de custo decorrentes 
de rupturas nas cadeias de 
suprimentos e da escassez 
histórica de mão de obra nos 
mercados de trabalho”.

 
Na apresentação do do-

cumento, de autoria de Pier-
re-Olivier Gourinchas - Con-
selheiro Econômico e Diretor 
do Departamento de Estudos 
da instituição ele afirma que  
a balança de riscos pende, 
predominantemente, para o 
lado negativo: “A guerra na 
Ucrânia pode resultar no cor-
te repentino do fluxo de gás 
da Rússia para a Europa;

A inflação pode se man-
ter persistentemente alta se 
a escassez de mão de obra 
nos mercados de trabalho 
continuar elevada, se houver 
uma desancoragem das ex-
pectativas de inflação ou se 
a desinflação tiver um custo 
maior do que o previsto;

Condições financeiras 
mundiais ainda mais res-
tritivas podem deflagar 
uma onda de superendivi-
damento nas economias de 
mercados emergentes e em 
desenvolvimento;

Novos surtos de Co-
vid-19 e lockdowns podem 
reprimir ainda mais o cresci-
mento da China;

A alta dos preços dos 
alimentos e da energia 
pode causar insegurança 
alimentar e agitação social 
generalizadas;

A fragmentação geo-
política pode impedir o co-
mércio e a cooperação em 
escala mundial.
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Num cenário alternati-
vo plausível em que alguns 
desses riscos se concretizam, 
como um corte total do fluxo 
de gás da Rússia para a Eu-
ropa, a inflação aumenta e o 
crescimento mundial desace-
lera ainda mais, para cerca de 
2,6% neste ano e 2% no pró-
ximo; o crescimento só esteve 
abaixo desse patamar cinco 
vezes desde 1970. Nesse ce-
nário, tanto os Estados Uni-
dos como a área do euro ex-
perimentam um crescimento 
próximo a zero em 2023, com 
repercussões negativas sobre 
o resto do mundo.

POLÍTICAS 
PRIORITÁRIAS

O documento do FMI ad-
verte que nos níveis atuais, a 
inflação representa um cla-
ro risco para a estabilidade 
macroeconômica presente e 
futura, e trazê-la de volta às 
metas dos bancos centrais 
deve ser a prioridade ab-
soluta das autoridades. Em 
resposta aos dados mais re-
centes, os bancos centrais das 
principais economias avança-
das estão retirando o apoio 
monetário mais rapidamente 
do que prevíamos em abril, 
enquanto muitas autoridades 
monetárias nas economias de 
mercados emergentes e em 
desenvolvimento já haviam 
começado a elevar as taxas de 
juros no ano passado.

O consequente aperto 
monetário sincronizado en-
tre os países é sem preceden-
tes e deverá ter forte impacto, 
com a desaceleração do cres-
cimento mundial no próximo 
ano e um recuo da inflação. 
É inevitável que uma políti-
ca monetária mais restritiva 
tenha custos econômicos 
reais, mas postergá-la só irá 
agravar as dificuldades. Os 

bancos centrais que come-
çaram a adotar uma política 
monetária mais restritiva de-
vem manter o rumo até que a 
inflação esteja controlada.

O apoio fiscal direciona-
do pode ajudar a amortecer 
o impacto sobre os mais 
vulneráveis. Contudo, com a 
pressão sobre os orçamentos 
decorrente da pandemia e 
a necessidade geral de uma 
política macroeconômica 
desinflacionária, adotar me-
didas compensatórias como 
a elevação de tributos ou 
cortes nos gastos públicos 
pode garantir que o apoio 
direcionado da política fiscal 
não comprometa o funciona-
mento da política monetária.

 
À medida que as econo-

mias avançadas elevam os ju-
ros para combater a inflação, 
as condições financeiras vão 

se tornando mais restritivas, 
em especial para as contra-
partes nos mercados emer-
gentes. Os países precisar 
usar adequadamente as fer-
ramentas macroprudenciais 
para salvaguardar a estabili-
dade financeira. Quando ta-
xas de câmbio flexíveis forem 
insuficientes para absorver 
os choques externos, as au-
toridades precisarão estar 
prontas para recorrer a in-
tervenções cambiais ou me-
didas de gestão dos fluxos de 
capitais num cenário de crise.

Esses desafios surgem 
num momento em que mui-
tos países não dispõem de 
espaço fiscal, com uma pro-
porção de 60% dos países 
de baixa renda superendi-
vidados ou em alto risco de 
superendividamento, frente 
a 20% há uma década. Com 
o aumento dos custos dos 

empréstimos, a diminuição 
dos fluxos de crédito, a va-
lorização do dólar e o cres-
cimento mais fraco, mais 
países estarão em risco de 
superendividamento.

 
Os mecanismos de re-

solução de dívida continu-
am lentos e imprevisíveis, 
prejudicados por dificulda-
des na obtenção de acordos 
coordenados com diversos 
credores sobre créditos 
concorrentes. O progresso 
recente na implementação 
do Quadro Comum do G 20 é 
encorajador, mas ainda urge 
obter mais melhorias.

As políticas internas 
para fazer face aos impactos 
dos altos preços da energia 
e dos alimentos devem con-
centrar-se nas pessoas mais 
afetadas, porém sem distor-
cer os preços. Os governos 
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devem abster-se de acumu-
lar alimentos e energia e, em 
vez disso, procurar eliminar 
as barreiras ao comércio, 
como proibições de expor-
tação de alimentos, que ele-
vam os preços mundiais.

Como a pandemia con-
tinua, os governos precisam 
intensificar as campanhas 
de vacinação, resolver os 
gargalos na distribuição de 
vacinas e garantir o acesso 
equitativo a tratamento”.

Pierre-Olivier Gourin-
chas acrescenta que “por 
último, a mitigação das mu-
danças climáticas continua 
a exigir ações multilaterais 
imediatas para limitar as 
emissões e aumentar o in-
vestimento para acelerar a 
transição para a economia 
verde. A guerra na Ucrânia 
e o aumento dos preços 
da energia forçaram os go-
vernos a recorrer aos com-
bustíveis fósseis, como o 
carvão, como medida pro-
visória. As autoridades e os 
órgãos reguladores devem 
assegurar que essas medi-
das sejam temporárias e 
apenas cubram as insufici-
ências energéticas, sem au-
mentar as emissões como 
um todo. É preciso acelerar 
urgentemente a adoção de 
políticas climáticas confi-
áveis e abrangentes para 
aumentar o fornecimento 
de energia verde. A crise 
energética também ilustra 
como uma política de inde-
pendência energética limpa 
e verde pode ser compatível 
com os objetivos de segu-
rança nacional.

As perspectivas torna-
ram-se consideravelmente 
mais sombrias desde abril. O 
mundo pode em breve estar 
à beira de uma recessão glo-

bal, apenas dois anos após a 
mais recente. A cooperação 
multilateral será fundamen-
tal em muitas áreas, desde 
a transição climática e a 

preparação para pandemias 
até a segurança alimentar e 
o superendividamento. Em 
meio a grandes desafios e 
conflitos, fortalecer a co-

operação continua a ser a 
melhor forma de melhorar 
as perspectivas econômicas 
e mitigar o risco de fragmen-
tação geoeconômica”
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Os Estados Unidos en-
traram em recessão técni-
ca após o resultado do PIB 
(Produto Interno Bruto) do 
2º trimestre apontar queda 
de 0,9%. A divulgação foi 
feita hoje pelo Escritório de 
Análises Econômicas (BEA, 
em inglês), órgão do Depar-
tamento do Comércio. 

No primeiro trimes-
tre, a queda registrada foi 
de 1,6%, a primeira desde 
março de 2020, quando foi 
decretada a pandemia de 
covid-19. Como este é o se-
gundo trimestre seguido de 
queda de bens e serviços 
produzidos, considera-se o 
status de recessão técnica.

O Departamento do 
Comércio dos EUA infor-
mou também que o índice 
de preços de gastos com 
consumo (PCE, na sigla em 
inglês) subiu à taxa anuali-
zada de 7,1% entre abril e 
junho, replicando desem-
penho do primeiro trimes-
tre. Já o núcleo do PCE, que 
desconsidera preços de ali-
mentos e energia, avançou 
4,4% no mesmo intervalo, 
após alta de 5,2% no tri-
mestre anterior. 

Ontem, o banco central 
dos EUA, conhecido pela 
sigla Fed, divulgou um au-
mento na taxa de juros de 
0,75 ponto percentual. Foi 
a quarta vez neste ano que 
os EUA subiram os juros, e 
a tendência proposta pelo 
Comitê é a de que nas pró-
ximas reuniões a taxa deve 
aumentar ainda mais. 

A contração do PIB re-
flete a queda nos A contra-
ção do PIB reflete a queda 
nos investimentos das 
empresas e nas compras 
de casas pelas famílias, 
segundo o Departamento 
do Comércio. Da mesma 
forma, o governo federal, 
os estados e as adminis-
trações locais contiveram 
suas despesas. O consu-
mo se manteve graças aos 
gastos no setor de serviços 
que, no entanto, teve que 
aumentar seus preços de-
vido à inflação. 

RECESSÃO 
OU NÃO? 

O presidente do Fed, 
Jerome Powell, disse ontem 
não acreditar que a eco-
nomia dos Estados Unidos 

esteja em recessão. Ele ava-
liou que a grande robustez 
do mercado de trabalho 
americano, que teve uma 
taxa de desemprego de 
3,6% durante quatro me-
ses — uma situação de pra-
ticamente pleno emprego 
— será suficiente para con-
vencer o público de que o 
país não está em recessão. 

Além disso, Powell dis-
se não acreditar que o PIB 
possa ser considerado um 
indicador muito confiável 
sobre se o país está em re-
cessão, mas ressaltou que 
não cabe ao Fed determi-
nar se esse é o caso. 

A avaliação é similar 
à feita pela secretária do 
Tesouro dos EUA, Janet 
Yellen. Em uma entrevis-

ta concedida no domingo, 
Yellen também utilizou dos 
números fortes de contra-
tações e de gastos dos con-
sumidores para argumen-
tar que a economia não 
está contraindo. 

As contratações nos 
EUA permaneceram robus-
tas em junho, com 372.000 
empregos criados e a taxa 
de desemprego mantendo-
-se em 3,6%. Foi o quarto 
mês consecutivo.

“Esta não é uma econo-
mia que está em recessão”, 
disse Yellen. “Mas estamos 
em um período de transi-
ção em que o crescimento 
está desacelerando e isso 
é necessário e apropriado” 

Estados Unidos entram 
em recessão técnica

Com informações da Folha de SP, 
Estadão Conteúdo, Reuters, AFP e EFE 
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O Comitê de Mercado 
Aberto do Fed (Federal Re-
serve, o Banco Central) dos 
Estados Unidos – (FOMC) 
subiu os juros em 0,75 pon-
to percentual no dia 27 de 
julho último. O intervalo 
passou de 1,5% a 1,75% 
ao ano para 2,25% a 2,5% 
anuais, maior patamar des-
de 2018. A decisão foi unâ-
nime na reunião e já era 
esperada pelo mercado fi-
nanceiro. O comunicado da 
decisão manteve a indica-
ção de que a continuidade 
do ajuste da taxa básica de 
juros é apropriada. 

O presidente do Fed, 
Jerome Powell, afirmou 
que os próximos passos 
da política monetária de-
penderão da evolução dos 
dados. Ele considerou que 
o ajuste de 0,75 pp como 
não usual, mas que pode-
rá ser adotado a depen-

der dos dados economias. 
Além disso, Powell sinali-
zou que a política mone-
tária precisa ser modera-
damente contracionista, 
mas não especificou qual 
é o nível terminal do atual 

ciclo de aperto monetário. 
Essa decisão do presidente 
do Fed de não sinalizar os 
próximos ajustes faz sen-
tido tendo em vista os ele-
vados riscos que cercam o 
cenário de inflação. 

Powell descartou que a 
economia esteja em reces-
são. Defendeu a necessida-
de de desaceleração taxa 
crescimento econômico 
para um ritmo inferior ao 
seu potencial. Ele avaliou o 
mercado de trabalho como 
muito apertado. 

O presidente do Fed ad-
mitiu que no futuro poderá 
haver alguma desacelera-
ção do ritmo de alta da Fed 
Fund Rate. A reação dos 
mercados foi de que o Fed 
não será fortemente duro 
na condução da política 
monetária. A curva espera-
da para a Fed Fund Rate (fi-
gura abaixo) não se alterou 
em relação à véspera da 
reunião do FOMC. Entre-
tanto o cenário do FOMC, 
divulgado em junho, con-
templa uma Fed Fund Rate 
de 3,375% no fim de 2022 
e 3,75% no fim de 2023. 

Banco Central americano eleva 
juros ao maior patamar desde 2018
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Para o FMI – Fundo 
Monetário Internacional, o 
crescimento da economia 
brasileira deve ser de 1,7% 
neste ano e de 1,1% em 
2023, de acordo com o do-
cumento intitulado “World 
Economic Outlook Update”, 
divulgado no dia 26 de julho.

A previsão de expan-
são do PIB agora do FMI 
para este ano é de 0,8 ponto 
percentual maior do que o 
número divulgado em abril, 
mas a estimativa para 2023 é 
0,3 ponto percentual menor 
do que a anterior – levando-
-se em conta que a institui-
ção acredita que no próximo 
ano os impactos econômicos 
da guerra da Ucrânia serão 
mais sentidos na economia 
mundial. O Relatório avalia, 
de outro lado, que os vários 
choques globais afetarão ne-
gativamente a economia dos 
países em desenvolvimento 
neste ano e no próximo.

Os dados do FMI para 
a economia brasileira em 
2022 se assemelham ao 
Boletim Focus do Banco 
Central de 25 de julho, esti-
mando que o PIB brasileiro 
crescerá 1,93% em 2022.

No entanto, relativa-
mente ao ano de 2023, o 
Relatório Focus projeta um 
crescimento do PIB bra-
sileiro de apenas 0,49% 
- bem inferior a 1,1% pre-
visto pelo FMI.

SÍNDROME DO 
RAQUITISMO 
ECONÔMICO

Confirmados esses 
números, o PIB – Produto 
Interno Bruto brasileiro 
poderá registrar, no gover-
no Bolsonaro, uma expan-
são acumulada de 3,52% 
- muito inferior aos 9,42% 
estimados para a economia 
global.

Um desastre: quadro 
negro na história econômi-
ca brasileira

Levando-se em conta 
os últimos dez anos e já 
considerando as projeções 
do FMI para o ano de 2023, 
o desempenho da econo-
mia brasileira poderá ser 
considerado uma das pio-
res de sua história – apon-
tando uma expansão acu-
mulada no período de 2014 
a 2023 de apenas 1,18% 
- contra 33,52% da econo-
mia global. O país cresce, 
literalmente, como autên-
tico rabo de cavalo: sempre 
para trás e para baixo!

Crescimento à rabo de cavalo: a economia 
brasileira durante o governo Bolsonaro 
pode não alcançar nem 40% da expansão 
do PIB global no mesmo período

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL
25.07.2022

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

Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil
 Diferença em p.p.

   (Brasil - Mundo)

2019 2,87  1,22 -1,65

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

2021 6,11 4,62 -1,49

2022* 3,20 1,70 -2,78

Média 2,28 0,92 -1,36

Tx. Acumulada 9,42 3,52 5,90

EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 
MUNDIAL X BRASIL- 
GOVERNO BOLSONARO – 2019/2022 – Em %

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

Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil
 Diferença em p.p.

   (Brasil - Mundo)

2014 3,52 0,50 -3,02

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

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

2017 3,75 1,32 -2,43

2018 3,61 1,78 -1,83

2019 2,87 1,22 -1,65

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

2021 6,11 4,62  -1,49

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

2023* 2,90 1,10 -1,10

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



A BANDEIRA DO
DESENVOLVIMENTO

U M A  N O VA  M E N TA L I D A D E

“Não se faz, não se opera a modificação de um país, sem que 
haja também uma nova mentalidade, a mentalidade para o de-
senvolvimento, a mentalidade de um grande país. É isso o que me 
parece indispensável ao nosso Brasil.”

“Nós nos opomos a uma concepção pura-
mente materialista da vida; e não ignoramos 
que a coexistência da miséria e da riqueza 
excessiva também faz surgir um problema 
ético. Ninguém, melhor que os Estados Uni-
dos, reconhece que a terra propícia para a 
germinação das ideias, cuja vitória importa-
ria no fim de tudo quanto reclamamos para 
a nossa vida, é o pauperismo que devora os 
seres, que os priva de qualquer esperança, que 
os degrada da própria condição insigne a que 
pertencem. É para servir à causa do homem, é para 
honrar a nossa espécie, é para fortificar o sistema de defesa da 
democracia, que propusemos, inspirados nas continuadas cam-
panhas apostolares dos grandes vultos do pan-americanismo, 
que a luta pelo desenvolvimento, onde quer que ela se travasse, 
fosse a nossa bandeira, o ponto exato da nossa atividade”.

Do discurso de JK proferido no banquete de despedida ao 
senhor John Foster Dulles, Secretário de Estado do Estados 
Unidos da América, em Brasília – 6 de agosto de 1958

Ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira

A P O I O  E S P E C I A L :
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Lula: 40 anos de progresso 
em 4 anos de governo

Em entrevista concedida ao 
portal UOL no dia 27 de julho, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
afirmou que o Brasil precisa de ur-
gência para recuperar o emprego e a 
qualidade de vida do povo. Lula citou 
o também ex-presidente Juscelino 
Kubistcheck para dar a dimensão das 
necessidades do país.

“São quatro anos em que a gente 
pretende fazer aquilo que o Juscelino 
fez, cinquenta em cinco, nós vamos 
tentar fazer 40 em quatro porque o 
Brasil precisa de muita urgência para 
recuperar seu emprego e a qualidade 
de vida do povo”.

Na conversa com os jornalistas 
Kennedy Alencar, Alberto Bombig e 
Carla Araújo, o ex-presidente defen-

deu a volta do PAC e de programas 
sociais extintos e voltou a dizer que, 
num dos primeiros atos de um even-
tual novo mandato vai convidar os 27 
governadores para que eles indiquem 
as três principais obras de infraestru-
tura de cada estado, envolvendo edu-
cação e saúde, para que elas comecem 
ainda antes do Carnaval.

Lula afirmou também que vai re-
tomar os programas que foram su-
cesso nos governos petistas, como 
o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa 
Família. Sobre o principal programa 
de habitação do país, Lula destacou 
o subsídio dado a famílias de baixa 
renda e a construção de 4 milhões de 
unidades residenciais.

“O Minha Casa Minha Vida é progra-

ma que precisa ser retomado. Pode ser 
aperfeiçoado, mas foi o mais importante 
programa habitacional feito nesse país. 
Levava em conta as pessoas que não po-
diam pagar e a gente subsidiava. Foram 
mais de quatro milhões de casa”, disse 
lamentando que o programa tenha sido 
extinto pelo atual governo e substituto 
pelo chamado Casa Verde Amarela.  “O 
povo deve ter liberdade de escolher a 
cor que quiser para sua casa”, afirmou.

O ex-presidente também ressaltou 
a importância de retomada do Bolsa 
Família, com os parâmetros que tinha 
de exigir contrapartidas relacionadas 
à manutenção das crianças na escola e 
atendimento das agendas de saúde pú-
blica, como vacinação. Lula defendeu 
R$ 600 para o programa e se conside-
rar o número de pessoas por família.

“O Brasil precisa de urgência para recuperar o emprego e a qualidade de vida do povo”
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Na eleição escolha a democracia

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

ROBERTO BRANT

Na longa história humana a de-
mocracia não passa de um bre-
ve instante. Durante séculos, na 
verdade milênios, os homens vi-
veram sob o domínio de gover-
nos autocráticos, sem qualquer 
espaço para autonomia e com li-
berdade apenas para obedecer. 
Também é verdade que, desde o 
início das primeiras comunida-
des humanas na Mesopotâmia e 
na China até o advento da Revo-
lução Industrial na Inglaterra do 
século XVIII, a humanidade não 
progrediu nada, pelo menos em 
termos materiais.  Tanto o ta-
manho das populações quanto 
o valor da produção econômica 
e o nível de consumo permane-
ceram basicamente inalterados. 
É muito arriscado estabelecer 
com certeza relações de causa-
lidade entre eventos históricos, 
mas não há como não reco-
nhecer que o extraordinário 
progresso econômico dos dois 
últimos séculos coincide perfei-
tamente com o aparecimento 
dos primeiros governos demo-
cráticos e com os primeiros pas-
sos para a cidadania e a liberda-
de dos homens.

A liberdade política é a condi-
ção necessária para a liberdade 
de buscar conhecimento, de 
inventar e de empreender. Por 
isto mesmo, até há pouco tem-
po só os Estados democráticos 
alcançaram altos níveis de ren-
da e de bem estar. A existência 
hoje de Estados autoritários 
com economias desenvolvidas 
e com alto crescimento eco-
nômico parece desmentir esta 
correlação e chega a enganar 
os espíritos mais apressados. Se 
examinadas com mais atenção, 

no entanto, estas experiências 
de capitalismo sem democracia 
são inteiramente dependentes 
de suas relações com os capita-
lismos democráticos, tanto nos 
seus estágios iniciais quanto na 
sua fase de maturidade.

O  milagre chinês, na sua ori-
gem,  resultou da importação 
de conhecimento técnico das 
economias do Ocidente e da 
abertura para o comércio com o 
mundo, para fazer da China um 
país essencialmente comercial 
e voltado para a produção da ri-
queza, sem qualquer ideal utó-
pico como princípio fundador 
da vida social. Na fase madura 
de sua economia a China vive 
de suas relações com as econo-
mias democráticas, seja parti-
cipando das cadeias universais 
de valor, criadas pela globaliza-
ção, seja vendendo para os ricos 
mercados de consumo do Oci-
dente. Se a China, por qualquer 
motivo, ficar isolada das eco-
nomias capitalistas democráti-
cas, seu crescimento definhará 
em pouco tempo e ela voltará 
para os tempos da estagnação 
secular que marcou sua longa 
história. O capitalismo chinês é 
um apêndice da economia oci-
dental e não viveria sem ele. A 
China autocrática precisa da de-
mocracia dos outros.

Faço estas considerações para 
argumentar que a democracia 
é um bom negócio e pode ser 
defendida por razões exclusiva-
mente pragmáticas, já que a dis-
cussão de valores parece cada 
vez mais irrelevante nestes 
tempos de cinismo corrosivo. 
Se ainda temos alguma espe-

rança de voltar ao crescimento 
da economia, o ponto de parti-
da é a garantia de um governo 
democrático. A defesa da polí-
tica democrática, apesar disto, 
está se tornando uma tarefa 
necessária e até urgente, entre 
nós. E não pela ameaça das li-
deranças políticas ou militares, 
mas principalmente pelos con-
flitos que estão se formando no 
interior da própria sociedade.

A democracia só é possível 
quando a tolerância é o estado 
de espírito das grandes maio-
rias. Nas disputas políticas o 
que deve estar em jogo não são 
as questões existenciais que 
separam irremediavelmente 
as pessoas. Como disse uma 
vez Raymond Aron, uma gran-
de voz da razão, a política não 
é jamais a luta entre o bem e o 
mal, mas apenas  do preferível 
contra o detestável. 

No Brasil destes dias a socie-
dade está se separando em fac-
ções irreconciliáveis, alimenta-
das pelo medo e pela maldição 
das certezas absolutas, como se 
a própria existência da nação 
estivesse em jogo. O vencedor 
herdará uma nação em peda-
ços, pobre como antes, mas sem 
esperança de remédio. Para 
todos os que estão fazendo da 
política uma guerra, ficam as 
palavras de Camus: se existisse 
um partido para aqueles que 
não tem certeza de que estão 
certos, eu seria dele.

Na democracia todos podem 
vencer e todos podem perder. Se 
não for assim não é numa demo-
cracia que estamos vivendo.
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Hélio Garcia: O último personagem 
dos anos dourados da política

FRANCISCO CÂMPERA

Nostalgia é o que sentimos 
ao ler o livro escrito por Ita-
mar de Oliveira. Dos anos 
dourados em Belo Horizon-
te, onde o galã Hélio Garcia 
era disputado pelas garotas 
nos salões dos clubes, a boe-
mia nos bares da cidade, e o 
desfile em seu reluzente Che-
vrolet pelas ruas da capital 
mineira; à lendária carreira 
política onde ele foi crucial 
no desfecho da ascensão de 
Tancredo Neves e a fundação 
da Nova República.

Apadrinhado por uma das 
maiores raposas da política 
mineira, Magalhães Pinto, 
Hélio estreou na política 
como deputado estadual pela 
velha UDN em 1962, quando 
o país estava em plena efer-
vescência social e política.

Filho de um rico fazendei-
ro e produtor de café, Hélio 
estudou nos melhores colé-
gios de Belo Horizonte e se 
formou em Direito. Ele era 
um homem que se destaca-
va onde passava, era pre-
sença constante nas colunas 
sociais da cidade e, mesmo 
pertencendo à elite, era um 
sujeito popular, adorava co-
nhecer e conversar com todo 
mundo. Ele, dizem os mais 
velhos, lembrava muito JK – 
risonho, simpático, original, 
e tratava os seus oponentes 

como adversários, não como 
inimigos. O amor por uma 
boa prosa e o jeito carinhoso 
de tratar as pessoas faziam 
dele um líder nato. Afável 
sabia muito bem cobrar dos 
subordinados. Chamava os 
mais jovens de menino, me-
nina e muitos pelo diminu-

tivo como o seu assessor de 
imprensa, Márcio Fagundes, 
o Marcinho.

Os diálogos, aliás, são um dos 
pontos altos do livro, um ver-
dadeiro romance, uma delí-
cia de ler. Alguns são ficção 
do autor, onde Hélio conver-

Jornalista e 
Presidente 
da Fundação 
Roquette Pinto e 
Diretor-Executivo 
da TV Escola. 
Artigo escrito 
especialmente para 
MercadoComum.

Biografia revela a trajetória incrível do 
ex-governador mineiro Hélio Garcia
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sa com Itamar de Oliveira so-
bre as passagens de sua vida, 
e muitos diálogos reais des-
critos pelos entrevistados. É 
um livro-reportagem no me-
lhor estilo que se conhece, 
com depoimentos de familia-
res e personagens de Minas 
Gerais e do Brasil, como os 
ex-presidentes José Sarney, 
Fernando Collor, Fernando 
Henrique Cardoso, além de 
Delfim Neto, Francisco Dor-
nelles, Patrus Ananias, Hélio 
Costa. Ainda conta com ex-
-governadores de Minas e do 
Brasil que conviveram com 
ele, como Newton Cardoso, 
Eduardo Azeredo, Pedro Si-
mon, Luiz Antônio Fleury, 
Ciro Gomes, entre outros.

A ponte para a política foi o 
tio solteirão, que declinou 
vários convites para se can-
didatar e indicou o sobrinho 
que era o seu companheiro 
de farra. Depois de termi-
nar o mandato de deputado 
estadual, foi Secretário do 
Interior e Justiça, do Gover-
nador Magalhães Pinto, que 
tinha vencido a eleição em 
1961 contra Tancredo Neves. 
Ainda eleito mais duas vezes 
deputado federal. No auge 
dos anos de chumbo, com o 
AI-5 e o fechamento do Con-
gresso, deixou a política e 
passou a se dedicar aos ne-
gócios, na construção civil e 
no setor bancário. O sucesso 
empresarial o levou de volta 
à política, quando assumiu a 
presidência do banco estatal 
Minas-Caixa. Lá implantou 
um ousado plano habitacio-
nal, que lembra o atual “Mi-
nha Casa, Minha Vida”.

Candidato na chapa de Tan-
credo Neves para gover-
nador de Minas Gerais em 
1982, ele também foi coorde-
nador desta dura campanha, 
vencida com uma margem 
de apenas 200 mil votos. Na 
época o governador nome-
ava o prefeito da capital e 
a disputa para o cargo era 
grande, mas para a surpresa 
de Hélio ele próprio foi o es-
colhido.

Hélio Garcia tinha o dom de 
selecionar uma equipe com-
petente, descobriu vários 
talentos e lançou vários polí-
ticos ao longo de sua carrei-
ra, como Walfrido dos Mares 
Guia, Roberto Brant, Saraiva 
Felipe, Antônio Anastasia. 
Quando Tancredo deixou o 
governo para se candidatar 
à Presidência, ele também 
virou o coordenador daquela 
que foi a grande batalha da 
sua vida e da história do Bra-
sil – a campanha das Diretas 
Já, o fim da Ditatura Militar, 
a eleição de Tancredo Neves 
no colégio eleitoral.

Os favoritos para disputarem 
a Presidência da República 
eram o então Governador de 
São Paulo, Franco Montoro, e 
o Presidente do MDB, Ulysses 
Guimarães, que junto com 
Tancredo formavam a lide-
rança da oposição à Ditadura 
Militar. Tancredo se tornou 
candidato e venceu.  A habi-
lidade da velha raposa mi-
neira era indiscutível, mas o 
seu comandante quem estava 
articulando e operando nos 
bastidores era ninguém mais 
do que Hélio Carvalho Garcia.

O aluno aprendeu tanto com 
os seus mestres que ele foi 
quem promoveu a paz entre 
Magalhães Pinto e Tancredo, 
antigos adversários até en-
tão inconciliáveis. A aliança 
entre os dois tornou Tan-
credo Neves imbatível. Nas 
eleições indiretas em 1985, 
Magalhães, que foi um dos 
expoentes do golpe militar, 
ainda era um poderoso e rico 
político, dono do Banco Na-
cional, que ajudou na eleição 
de Tancredo Neves contra 
Paulo Maluf, que movia mun-
dos e fundos (literalmente) 
para se eleger.

O professor universitário, 
jornalista e escritor, Itamar 
de Oliveira, trabalhou duran-
te cinco anos para fazer as 
entrevistas, ler e pesquisar 
bastante para concluir esta 
obra, que sem dúvida vai se 
tornar uma referência para 
quem quer entender a verda-
deira arte de fazer política. 
Muitos detalhes da história 
do Brasil são revelados ou 
lembrados, como o convite 
de Collor para Hélio ser o seu 
vice. Ele o recusou porque 
queria se eleito governador 
diretamente pelo povo, não 
como vice no passado. A se-
gunda opção foi Itamar Fran-
co. O destino levou Hélio a 
deixar de ser Presidente da 
República por amor a Minas 
Gerais. Depois da morte de 
Tancredo Neves, ele perdeu 
muito a paixão que tinha pela 
política, mas nunca deixou 
de ser o político apaixonante 
pelos seus pares e eleitores.
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Internet - Influenciadores de 
finanças do Brasil em 2022
Pesquisa revela os 15 melhores influenciadores de finanças da Internet brasileira 
com conteúdo de qualidade e aconselhamentos financeiros

Pessoas que buscam melhorar a 
saúde financeira sempre buscam co-
nhecimento ou ajuda em algum lugar. 
Seja em livros, podcasts, programas 
de tv ou a forma mais comum atu-
almente, a partir do conteúdo de in-
fluenciadores de finanças. 

Você provavelmente já se depa-
rou com algum deles. Eles estão em 
ascensão nos últimos 3 anos em pla-
taformas como Instagram, TikTok e 
Youtube e acumulam dezenas de mi-
lhares de seguidores e fãs. 

O sucesso destes influenciadores 
retrata a democratização da liberda-

de financeira através de gestão das 
finanças e a prática de investimentos, 
que no Brasil deixou de se limitar aos 
engravatados da Faria Lima para se 
tornar uma realidade possível para 
todos. É impossível ignorar este fenô-
meno em que investidores se tornam 
ídolos capazes de movimentar as re-
des sociais, a mídia, até mesmo o va-
lor de ações no mercado e o principal, 
impactar a vida de pessoas que ad-
quirem o hábito de investir e poupar. 

De acordo com dados da Anbima, 
no ano passado os influenciadores de 
finanças brasileiros ganharam cerca 
de 36 seguidores por minuto, consi-

derando 277 influenciadores ativos 
com cerca de 91,5 milhões de segui-
dores únicos para contas deste gêne-
ro no país, dados que impressionam e 
revelam o poder de interferência des-
sas pessoas no mercado financeiro e 
na economia nacional. 

Não importa a modalidade de in-
vestimento que se procura, no Insta-
gram se encontra a conta de um espe-
cialista para ajudar e muitos conteúdos 
grátis ou pagos. O problema, porém, é 
que muitos conselhos sobre dinheiro 
por aí carecem de substância ou são 
até mesmo absolutamente prejudiciais. 
É fundamental que os consumidores 



V A R I E D A D E S 6 1EDIÇÃO 307 AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

desses conteúdos sejam perspicazes e 
saibam diferenciar um verdadeiro in-
fluenciador de finanças, profissional e 
comprometido de uma pessoa tentan-
do vender algum produto ou conteúdo 
qualquer com qualidade questionável. 
Com o excesso de pessoas tentando 
surfar na onda dos influenciadores fi-
nanceiros, é comum que existam bons 
profissionais e outros nem tanto. 

 Conselhos financeiros ruins não 
são novidade - há muito tempo existem 
pessoas mal intencionadas trabalhando 
lado a lado com consultores financeiros 
éticos. Mas agora está em toda parte, e 
cabe cada vez mais fazer a diligência e 
examinar em quem se deve confiar. Isso 

é particularmente importante quando 
se trata de investir. Alguém que não o 
conhece e não tem ideia sobre a situa-
ção financeira e objetivos específicos 
não pode dizer de forma conclusiva 
onde se deve investir dinheiro.

A conquista da liberdade financei-
ra que os influenciadores financeiros 
sérios tanto falam está relacionada ao 
hábito de gastar menos do que rece-
be, organização, planejamento finan-
ceiro e encontrar opções adequadas 
de investimento para o perfil de cada 
um. Portanto, não existe fórmula má-
gica. São hábitos e aprendizados que, 
se colocados em prática devidamente, 
poderá ajudar as pessoas a alcançar a 

liberdade financeira de forma grada-
tiva, sem sistemas automáticos, sem 
robôs, sem jogos de aposta e sem ne-
nhuma dessas promessas de dinheiro 
rápido que são a maior furada e ain-
da podem roubar dados, causar pre-
juízos e outras dores de cabeça para 
quem participa. 

Para ajudar a encontrar influen-
ciadores que realmente possam pro-
porcionar conteúdos e informações 
relevantes para a vida financeira apu-
rou-se uma lista com 20 influenciado-
res brasileiros que criam os melhores 
conteúdos da internet sobre finanças 
em diversos segmentos diferentes. 
São os seguintes:

BRUNO PERINI
@bruno_perini

Bruno Perini é o fundador do 
canal Você MAIS Rico que começou 
como um blog em 2013. Posterior-
mente, em 2016, virou também ca-
nal no YouTube. Ambos foram cria-
dos com a finalidade de aumentar a 
renda rumo ao R$ 1 milhão. O canal 
possui mais de meio milhão de ins-
critos e Bruno também é muito forte 
no Instagram, com cerca de 1,5 mi-
lhões de seguidores. 

THIAGO NIGRO
@thiago.nigro

Fundador do canal Primo Rico, 
Nigro era sócio de uma empresa 
de assessoria de investimentos até 
vender sua parte no negócio, em 
2017 – aproximadamente um ano 
após criar o canal que lhe deu fama. 
Atualmente, a sua empresa é co-
nhecida como Grupo Primo e está 
em crescente expansão, incluindo a 
Finclass, uma plataforma de aulas 
sobre finanças e investimentos com 
alto nível de produção audiovisual, 
e a Staage, plataforma de marketing. 

NATHÁLIA ARCURI
@nathaliaarcuri

Nathalia Arcuri é a fundadora do 
Me Poupe!, a primeira plataforma de 
entretenimento financeiro do Bra-
sil. Seu patrimônio, que inclui cur-
sos de finanças, canal no YouTube, 
dois livros, podcast e conteúdo para 
blog e redes sociais, impacta mais 
de 21 milhões de pessoas por mês e 
faturou R$ 22 milhões somente em 
2019.  Com uma dose de humor, ela 
apresenta todo tipo de assunto sobre 
finanças de forma descomplicada. 

CHARLES MENDLOWICZ 
@charles.wicz

Charles é a pessoa à frente do 
‘’Economista sincero’’, considerado 
TOP 1 Influenciador de Investimen-
tos do Brasil ANBIMA. Charles Men-
dlowicz é um economista formado 
pela UERJ. Além disso, ele tem MBA 
em Gestão Estratégica de Negócios 
(UFF) e MBA em Logística Empre-
sarial (FGV). O conteúdo dele vai do 
básico ao avançado.

GUSTAVO CERBASI 
@gustavocerbasi

Gustavo Cerbasi é um consultor 
financeiro especialista em inteligên-
cia financeira. Autor de 15 livros, 
incluindo “Casais Inteligentes Enri-

quecem Juntos”, que deu origem à 
trilogia “Até que a Sorte nos Separe”, 
Cerbasi é considerado a maior re-
ferência brasileira em educação fi-
nanceira e oferece palestras e aulas 
tanto para quem quer saber como 
investir na bolsa quanto para quem 
quer negociar dívidas ou saber 
como organizar a vida financeira.

TIAGO REIS
@tiagoreis

Formado em administração de 
empresas pela FGV, com mais de 15 
anos de experiência no mercado fi-
nanceiro, foi sócio-fundador da Set 
Investimentos e é o fundador da 
Suno Research. Atualmente, é um 
dos principais analistas de investi-
mentos do país e um follow certeiro 
para quem é do mercado. 

SURIEL PORTS
@portstrader

Também conhecido como Ports 
Trader, Suriel Ports é um dos prin-
cipais, se não for o principal, nome e 
referência nacional quando se fala de 
Day Trade. Ele trabalha defendendo 
a ideia de que qualquer pessoa pode 
se tornar um Trader, vivendo apenas 
disso ao longo de sua vida.
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CAFÉ COM FERRI
@cafecomferri

No Café com Ferri, o consultor de 
investimentos Rafael Ferri mantém 
uma plataforma diária com ideias 
de investimentos e defende que uma 
delas pode mudar o patamar de 
qualquer pessoa. Ideal para quem já 
entende um pouco do mercado e en-
tende algumas siglas mais técnicas. 

NATH FINANÇAS
@nathfinancas

Formada em Administração, Na-
thália Rodrigues é bastante famosa 
nas redes sociais como educadora 
financeira. Ela é seguida de perto 
por muita gente com um orçamen-
to apertado e precisa organizar o 
dinheiro do mês. Conhecida como 
Nath Finanças, ela criou o podcast 
“Boletos Pagos”, onde dá dicas sobre 
organização financeira. Seu princi-
pal objetivo é que todas as pessoas 
tenham acesso à informação para 
ter liberdade financeira. 

CARLOS MAGNO 
@carlosmagno

O conteúdo de Carlos defende 
um estilo de vida novo para poder 
alcançar a liberdade financeira e 
ele relaciona diariamente o suces-
so a estudo, organização, prática 
de hábitos saudáveis e inteligência 
financeira para aprender a poupar 
e investir. É mentor do ‘’MVI’’, um 
dos mais concorridos programas de 
treinamento financeiro do país. Car-
los tem seguidores muito fiéis que o 
seguem há bastante tempo e acom-

panharam a mudança de vida do ra-
paz que estudava direito e vivia na 
periferia para se tornar um homem 
multimilionário.  

RAUL SENA
@raulsena 

Raul Sena já foi reconhecido, 
por duas vezes, pela pesquisa An-
bima (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financei-
ro e de Capitais), como o educador 
financeiro que mais cresce no país. 
Ele possui um dos perfis do Insta-
gram mais completos e dinâmicos 
sobre finanças no país, ótimo para 
pessoas que desejam ter um pri-
meiro contato com o mercado fi-
nanceiro e uma visão profissional 
dos principais assuntos, pois ele 
costuma responder várias pergun-
tas nas ‘’caixinhas de perguntas’’ e 
também realiza muitas transmis-
sões ao vivo.

GRANA PRETA 
@granapretaoficial

A consultora Amanda Dias é a 
dona do perfil Grana Preta, onde 
afirma ter emancipado financeira-
mente mais de 800 pessoas. Em seu 
perfil, oferece pílulas sobre os seus 
cursos de inteligência e educação fi-
nanceira. Ela aborda desde as ques-
tões mais básicas como organizar 
informações financeiras e burocrá-
ticas até dicas de investimento. 

ALISON CORREIA
@alissoncorreia

Alison Correia é nascido no 

Peru, mas fez carreira no Brasil 
como um dos principais influen-
ciadores do setor de finanças. Ele 
tem 37 anos, pai de dois filhos e é 
CEO da TopGain, plataforma infor-
mativa sobre investimentos. Pelo 
Instagram, Alison compartilha dia-
riamente sua visão do mercado e 
ensina a seus seguidores questões 
técnicas do ramo, além de realizar 
operações reais ao vivo para uma 
melhor interação e aprendizado 
dos alunos. 

EDUCATRADER
@educatrader

Eduardo Melo é investidor e 
trader profissional há 14 anos. Seu 
conteúdo é focado principalmente 
em pessoas que querem iniciar do 
zero para começar a investir com 
poucas horas por dia. Ele é o criador 
do canal ‘’EDUca Trader’’ que tem 
mais de 321 mil inscritos no Youtu-
be e ajuda pessoas a operarem com 
day trade em poucas horas. 

BOLETINHOS
@boletinhos

Essa é a conta mais jovem da 
lista, portanto é ideal para jovens 
entrando na fase adulta, no fim 
dos estudos e em busca de iniciar o 
processo para uma liberdade finan-
ceira. O objetivo é falar de maneira 
descomplicada e linguagem que 
agrade a essa faixa etária e com aco-
lhimento, diversidade e transparên-
cia. A página, que também tem um 
podcast, é uma iniciativa do Alan 
Soares, publicitário e mestrando em 
comunicação.

Observação: 
Lista produzida através de uma pesquisa realizada pela agência Nexxt Communications durante seis meses, 

levando em consideração 100 influenciadores brasileiros de finanças, a quantidade de conteúdo gratuito que 
fornecem, o número de seguidores, a interação com os seguidores respondendo dúvidas, comentários e avalia-
ções em geral. 

Fonte: Nexxtpr.com
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Portugal atrai aposentados e 
empreendedores para o começo 
de nova vida
Pelo lado do planejamento, é necessário ter uma boa preparação financeira

A transferência de brasileiros 
para Portugal já é um fenômeno e 
atrai de aposentados, titulares de 
rendimentos a empreendedores. O 
Brasil está atrás apenas dos chineses 
em número de população estrangei-
ra que chega a terras lusitanas. Com 
a alta desses três públicos querendo, 
de fato, fixar residência em Portugal, 
o processo de transferência é mais 
cuidadoso, exigindo extensa docu-
mentação e comprovação de renda.

“A procura por vistos é grande 
e tem muita gente vindo para cá. Os 
aposentados estão cada vez mais des-
cobrindo Portugal como uma alterna-
tiva factível para morar e os empreen-
dedores como uma possibilidade de 

crescerem com seus negócios, porque 
há muitas opções para desenvolver. E, 
para fazer essa transferência de for-
ma segura, orientamos que haja cui-
dado com a obtenção e retirada dos 
tipos de visto desses públicos”, expli-
ca a advogada Rosangela Esturilio, do 
escritório Esturilio Advogados, que 
reside nos Açores e trabalha com a 
assessoria jurídica para obtenção de 
vistos para Portugal.

Rosangela se refere, especifica-
mente, aos vistos D7 para aposen-
tados e titulares de rendimentos 
(proprietário de imóveis alugados, 
empresa da qual recebe pro-labore 
ou distribuição de lucro, portador 
de aplicação financeira, etc) e D2 

para empreendedores.

“Essas pessoas têm um perfil de 
classe média e querem viver fora 
do Brasil, com a qualidade de vida 
e segurança que Portugal oferece. 
No caso dos aposentados, estamos 
falando de aposentados no Banco 
do Brasil, na Polícia Federal, juízes 
e promotores aposentados, ou seja, 
uma parcela da população que tem 
condições de fazer essa opção e quer 
ter o visto da melhor forma possível, 
facilitado pela melhor informação”, 
explica a advogada.

Os empreendedores estão procu-
rando Portugal, principalmente, para 
abertura de comércio.  “Esse público 
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empreendedor tem se concentrado 
na casa dos 30 anos, o que requer um 
planejamento financeiro especial”, 
adianta Rosangela.

DOCUMENTAÇÃO EXTENSA  
E COMPROVAÇÃO DE RENDA  
SÃO EXIGÊNCIAS PARA O VISTO

Se ter a mesma língua facilita e 
atrai brasileiros, nem tudo é tão sim-
ples. A forma mais célere e efetiva 
para obter os vistos é com uma asses-
soria jurídica. Isso porque a lista de 
documentos pode chegar a 25 itens 
em um processo para obtenção do 
visto D7.

“Decifrar essa documentação não 
é fácil, já que os papéis precisam ser 
apresentados de forma apostilada, 
conforme o convênio da Apostila de 
Haia, o que valida um mesmo docu-
mento original em outro país, por 
exemplo”, conta Rosangela, desta-
cando que essa é uma exigência do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) de Portugal.

Outro exemplo é o PB4, um convê-
nio entre os estados brasileiros e por-
tuguês, que fornece acesso à saúde 
pública portuguesa e vice-versa. “São 
minúcias que garantem uma trans-
ferência mais tranquila para outro 
país”, detalha.

Uma questão exigida é a compro-
vação de renda, que é de 12 rendimen-
tos de 705 euros, parcela correspon-
dente ao salário mínimo português. 
“Sem essa renda comprovada, não se 
consegue o visto D7 ou D2”, alerta.

Por fim, vale dizer que ter um re-
presentante para obter o visto é útil, in-
clusive, para abertura de conta em ban-
co em Portugal. “A otimização de tempo 
é outra vantagem em contar com uma 
assessoria, pela familiaridade com a 
quantidade e variedade de documentos 
necessários”, diz a advogada.

EMPRESÁRIA BRASILEIRA 
ALERTA PARA PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO

Por sua vez, a empresária brasi-
leira e responsável pelo perfil no Ins-
tagram Viva a vida em Portugal, Na-
tália Arantes, que também atua como 
corretora, chama a atenção para a 
necessidade de um bom planeja-
mento financeiro para quem quer 
se mudar para Portugal. Auxiliando 
brasileiros que buscam o sonho da 
vida em terras lusitanas, Natália, ao 
lado de sua equipe de colaborado-
res, atua com serviços como "relo-
cation” (assessoria personalizada a 
imigrantes); compra e venda de imó-
veis; crédito habitação; kKite recém 
chegados (assessoria de toda a do-
cumentação necessária para chegar 
e morar em Portugal de forma legal, 
segura e rápida.); transfer e passeios 
e passagem aérea.

Natália descobriu que tinha di-
reito à cidadania italiana (acesso à 
União Europeia), no entanto, com 
um processo demorado. Ela, então, 
optou pela possibilidade de aplicar 
o visto D7 (permissão para viver em 
outro país com renda própria oriun-
da do país de origem) e o adquiriu em 
2019. Depois de muito planejamento, 
mudou-se com seu marido e duas fi-
lhas pequenas.

“Como passei por esse processo, sei 
o quanto Portugal é atraente para co-
meçar uma nova vida. Contudo é muito 
importante se preparar para a mudan-
ça, fazendo um investimento prévio e 
buscando serviços que possam de fato 
auxiliar na instalação”, conta.

Natália Arantes , responsável pelo perfil Viva a vida em Portugal, no Instagram

Esturilio Advogados
A banca especializada em direito tributário e 
societário, cível, ambiental, penal econômico, 
tem atuação nacional e está à frente de 2.100 

processos ativos em direito contencioso de 
companhias de grande representação nacional 

do segmento da madeira, celulose e papel cartão 
localizadas na Região Sul e Sudeste. Comandado 

pela advogada e mestre Regiane Esturilio, o 
escritório oferece um serviço técnico altamente 

qualificado na área consultiva/preventiva, e para 
a defesa de casos contenciosos administrativos 
e judiciais, realiza o gerenciamento jurídico do 

passivo tributário, além do direito societário,  
civil ambiental e penal econômico.
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Colonia del Sacramento 
Patrimônio da Humanidade 
no Uruguai

PAULO QUEIROGA

Sob o ponto de vista do tu-
rismo, o Uruguai não pode 
ser considerado um destino 
tradicional para o público 
brasileiro, exceto, talvez, o 
balneário de Punta Del Leste 
e a capital, Montevidéu, onde 
o turista encontra boa infra-
estrutura e boa gastronomia. 

Mas, o Uruguai revela sur-
preendentes experiências, 
que valem ser vividas, como 
Colônia del Sacramento, este 
pequeno vilarejo extrema-
mente charmoso, capital do 
departamento de Colônia, 
à beira norte do Rio da Pra-
ta. A cidade foi fundada em 
1680, pelo então Governador 
do Rio de Janeiro, Almiran-
te Manoel Lobo, período em 

que Espanha e Portugal dis-
putavam palmo a Bacia do 
Prata. 

Se você chegou de Buenos 
Aires ou de Montevidéu, es-
queça o tumulto da cidade 
grande. E, principalmente, 
se tiver bem acompanhado, 
relaxe seu espírito e viaje no 
passado desta pequena vila 
colonial. A cidade possui um 
clima agradável e ameno o 
ano todo.

À primeira vista, a cidade-
zinha lembra um pouco a 
nossa Paraty. Igrejas anti-
gas, ladeiras calçadas em 
pedra, azulejos, paredes de 
pedra maciça, o casario e 
as luminárias coloniais dei-

xam marcas da colonização 
portuguesa. Pela localização 
estratégica, a Coroa portu-
guesa, com apoio de comer-
ciantes do Rio de janeiro, 
via ali um cobiçado ponto 
para ampliar seus negócios 
com a América Espanhola. 
Por outro lado, a Espanha 
não abria mão da foz do rio 
da Prata para integração de 
seus domínios na América. 
Com isso, Colônia marca sua 
história como palco de briga 
centenária entre espanhóis e 
portugueses para o controle 
da península de San Gabriel.

A disputa deixou uma mistu-
ra única das tradições portu-
guesa e espanhola no traça-
do urbano e na arquitetura 

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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de Colônia. O valor histórico 
do conjunto lhe justificou o 
título de Patrimônio Mundial 
da Humanidade, concedido 
em 1995 pela UNESCO.

A partir da Puerta de La Ciu-
dadela, estão os principais 
museus e atrações, muitas 
delas em ruínas, que, de cer-
ta forma, aumenta o clima de 
magia do centro histórico.

Farol e as ruínas do Conven-
to de São Francisco Xavier. 
O convento, parcialmente 
destruído por incêndio em 
1857, ostenta um farol, que 
ainda direciona a navegação 
no Rio da Prata. Do alto, dá 
para ver toda a cidade e a 
paisagem do rio. Mas, há é 
preciso ter fôlego para subir 
os 118 degraus até o topo.

CALLE DE LÓS SUSPIROS

A ruela calçada em pedras 
alinhadas, com as típicas 
“capistranas” portuguesas 
ao centro, que liga o porto 

ao centro histórico, abriga 
as casas mais antigas do vila-
rejo, todas preservadas e co-
loridas. A lenda local afirma 
que subir e descer a rampa 
por três vezes afasta todas as 
possibilidades de problemas 
amorosos. Por garantia, subi 
e desci a rua três vezes três 
vezes.

BASÍLICA DEL SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 

A igreja, construída no sé-
culo XVIII sobre uma antiga 
capela erigida em 1680 é a 
mais antiga do Uruguai. Um 
raio causou uma imensa ex-
plosão no edifício em 1823, 
quando, surpreendidos, os 
moradores descobriram que 
na sacristia ficava escondido 
um paiol de pólvoras das for-
ças militares portuguesas.

Próximo ao farol, fica a Praça 
25 de Maio ou, como em toda 
cidade espanhola, a Plaza 
Mayor. No seu entorno, entre 
árvores frondosas e floridas, 

estão as melhores lojas, sim-
páticos restaurantes e cafés e 
os principais museus e edifí-
cios históricos.

Por ser um lugar muito pe-
queno é possível visitá-lo 
em um único dia, num “bate-
-volta”. É o que faz a maioria 
dos visitantes partindo do 
terminal de Puerto Madero, 
em Buenos Aires, cruzando 
o rio da Prata em um barco 
confortável, com bar e loji-
nha ou vindo de Montevidéu, 
por uma rodovia reta e plana 
de 177 Km. 

Mas, o bom, para aproveitar 
o clima mágico dessa vila, é 
pernoitar ali, apreciar a ilu-
minação noturna e sentir a 
respiração daquele conjunto 
histórico. Colônia encanta, 
não pela majestade de seu 
patrimônio, mas exatamente 
pela singeleza do centro his-
tórico e pela estrutura de tu-
rismo romântica e delicada, 
transbordada pela simpatia 
e hospitalidade de seu povo.



M E I O  A M B I E N T E 6 7EDIÇÃO 307 AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

Cidades de Minas foram as campeãs 
do desmatamento na Mata Atlântica 
entre 2020 e 2021
Baianópolis, na Bahia, desmatou 1.686 hectares, o correspondente a quatro campos de 
futebol por dia, mas Minas Gerais é o estado com mais municípios na lista. Cenário crítico 
levou a Fundação SOS Mata Atlântica a preparar documento com propostas urgentes para 
o meio ambiente, que têm sido apresentadas a candidaturas à presidência da República, ao 
Congresso Nacional, aos governos estaduais e às Assembleias Legislativas

Entre 2020 e 2021 houve desma-
tamento em 602 dos 3.429 municípios 
que compõem o bioma Mata Atlântica, 
17% do total. Dez cidades, no entanto, 
concentraram 27% das derrubadas 
no período – todas elas situadas em 
quatro estados: Minas Gerais, Bahia, 
Paraná e Mato Grosso do Sul. As infor-
mações são do Atlas dos Municípios 
da Mata Atlântica, estudo realizado 
pela Fundação SOS Mata Atlântica 
em parceria com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE). Foram 
desmatados no período 21.642 hec-
tares (ha), um crescimento de 66% 
em relação ao registrado entre 2019 e 
2020 (13.053 ha).

Baianópolis, na Bahia, desmatou 
1.685 hectares e aparece no topo da 
lista. Antes, entre 2019 e 2020, o mu-
nicípio havia registrado 30 hectares 
desflorestados, o que representa um 
aumento de mais de 5.500% na área 

devastada entre as duas medições. As 
demais cidades entre as dez primei-
ras do ranking são São João do Para-
íso (MG, 700 ha desmatados), Nova 
Laranjeiras (PR, 679 ha), Setubinha 
(MG, 506 ha), Cotegipe (BA, 445 ha), 
Wanderley (BA, 431 ha), Rio Verme-
lho (MG, 396 ha), Bodoquena (MS, 
376 ha), Capitão Enéas (MG, 347 ha) 
e Jequitinhonha (MG, 324).

O volume chama atenção. Se no 
período anterior dez municípios so-
mavam 2.483 hectares desmatados, 
agora esse número chega a 5.895 – 
mais que o dobro. Para Luís Fernan-
do Guedes Pinto, diretor-executivo 
da SOS Mata Atlântica, o aumento do 
desmatamento em um ano preocupa 
tanto do ponto de vista local quanto 
nacional e até mesmo global. 

“É muito grave que tenhamos um 
único município destruindo, todos os 

dias, uma área de Mata Atlântica equi-
valente a quatro campos de futebol. 
Trata-se de uma situação crítica para 
todos os habitantes de Baianópolis, 
pois afeta diretamente a qualidade 
do ar, a regulação do clima e a água 
que elas vão beber. E as consequên-
cias não são apenas locais. Além de 
mais de 70% da população e 80% da 
economia brasileira se concentrarem 
na região, a Mata Atlântica é um dos 
biomas que precisam ser restaurados 
com mais urgência para atingirmos a 
meta de redução de 1,5°C de aqueci-
mento global estabelecida no Acordo 
de Paris. Mas não apenas estamos 
replantando muito pouco como volta-
mos a destruir cada vez mais”, alerta.

Os 50 municípios que mais des-
mataram se concentram em seis esta-
dos, com 11.275 hectares derrubados 
(52% do total). Mais da metade, 29, 
estão localizados em Minas Gerais. 
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Os demais estão na Bahia (7), no Pa-
raná (7), no Mato Grosso do Sul (3), 
no Piauí (3) e em Pernambuco (1). 
Bonito (MS), que encabeçou a lista de 
2019/2020, reduziu a área derruba-
da de 416 para 193 hectares, porém 
a situação ainda é alarmante – prin-
cipalmente para uma cidade cuja eco-
nomia é voltada para o ecoturismo.

Luís Fernando reforça que as in-
formações levantadas pelo Atlas são 
oferecidas às autoridades públicas 
para que verifiquem a legalidade dos 
desmatamentos detectados e tomem 
as devidas medidas de fiscalização e 
punição. Ele reforça, no entanto, que 
quase a totalidade dessa devastação é 
ilegal: o bioma é protegido pela Lei da 
Mata Atlântica, que proíbe o desma-
tamento a não ser em raras situações 
– como a realização de obras, proje-
tos ou atividades de utilidade pública. 
“O respeito à Lei da Mata Atlântica e 
ao Código Florestal são os primeiros 
passos para começarmos a reverter 
essa situação. E mesmo os desmata-
mentos com licença ambiental são 
imorais num bioma já tão degradado”, 
completa.

Diretora de políticas públicas da 
SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro res-
salta que a Mata Atlântica é um dos 
biomas nos quais a contribuição dos 
futuros governantes pode ser mais 
efetiva para o avanço na agenda cli-
mática e de desenvolvimento mun-
dial. Com isso em vista, a organização 
preparou o documento Retomar o 
Desenvolvimento, carta com propos-
tas urgentes para o meio ambiente, 
que tem sido apresentada a candida-
turas à presidência da República, ao 
Congresso Nacional, aos governos es-
taduais e às Assembleias Legislativas. 
“Os compromissos apresentados no 
documento podem ser plenamente 
atendidos até 2030 e precisam cons-
tar dos programas de governo dos 
futuros mandatários”, completa Malu.

O Atlas dos Municípios da Mata 
Atlântica traz informações de todos 
os remanescentes de vegetação nati-

va e áreas naturais do bioma acima de 
três hectares. Para as cidades do esta-
dos do Paraná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo é possível obter 
dados acima de um hectare. Todas as 
informações estão disponíveis no site 
www.aquitemmata.org.br que, de for-
ma prática e lúdica, apresenta mapas 
interativos e gráficos com as infor-
mações atualizadas sobre o desma-
tamento e o estado de conservação 
de florestas, mangues e restingas nos 
3.429 municípios da Mata Atlântica. 

RESTAURAÇÃO DA  
MATA ATLÂNTICA

A Fundação SOS Mata Atlântica 
promove iniciativas que estão entre 
as que mais contribuem para a res-
tauração do bioma no país, contabili-
zando cerca de 42 milhões de mudas 
de árvores nativas plantadas e cerca 
de 23 mil hectares restaurados em 
nove estados – uma área equivalente 
ao território de Recife (PE). E a Fun-
dação acaba de integrar o grupo de 
atores pela Década das Nações Uni-
das da Restauração de Ecossistemas 
(2021-2030). O movimento é um 
apelo para a proteção e revitalização 
dos ecossistemas em todo o mundo, 
em benefício das pessoas e da na-
tureza, visando deter a degradação 
dos ecossistemas e restaurá-los para 
atingir objetivos globais. O objetivo é 
construir um movimento global forte 
e amplo para acelerar a restauração e 
colocar o mundo no caminho de um 
futuro sustentável.

O trabalho de restauração flo-
restal desenvolvido pela SOS Mata 
Atlântica combina o monitoramento 
da cobertura de florestas e vegetação 
natural, produção e plantio de mudas 
de espécies nativas, estudos e apoio à 
pesquisa e incidência em políticas pú-
blicas. É um trabalho de médio prazo, 
que só se encerra quando as mudas se 
transformam em uma floresta jovem 
com potencial para fornecimento de 
serviços ecossistêmicos, como a água 
e regulação climática, e com o retorno 
da biodiversidade local.

A Fundação SOS Mata Atlântica 
é uma ONG ambiental brasileira que 
tem como missão inspirar a socieda-
de na defesa da Mata Atlântica. Atua 
na promoção de políticas públicas 
para a conservação do bioma mais 
ameaçado do Brasil por meio do mo-
nitoramento da floresta, produção 
de estudos, projetos demonstrativos, 
diálogo com setores públicos e pri-
vados, aprimoramento da legislação 
ambiental, comunicação e engaja-
mento da sociedade.

O Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE) foi criado em 
1961 com o objetivo de capacitar o 
país nas pesquisas científicas e nas 
tecnologias espaciais. Ao longo dos 
anos, suas atividades se ampliaram e 
a importância dos estudos vão desde 
assuntos complexos sobre a origem 
do Universo a aplicações de ciências 
como nas questões de desfloresta-
mento das nossas matas.
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O Brasil como líder mundial de boas 
práticas ambientais no agronegócio
Colunista do Instituto Millenium elencou os esforços do país para avançar no movimento ESG  
e avaliou que é preciso incentivar políticas públicas para aumentar a competitividade do setor

O Brasil se destaca no agronegócio 
como líder mundial na implementação 
das melhores práticas ambientais, so-
ciais e de governança. A conclusão é do 
mais recente estudo da série Millenium 
Explica, elaborado pelo defensor público 
federal, palestrante, escritor e professor, 
André Naves. Essa diretriz, que une pro-
dutividade e sustentabilidade, é conhe-
cida internacionalmente pela siga em 
inglês ESG (Environmental, Social and 
Governance).

Como pontuou o autor, o agro é res-
ponsável pela preservação de 33,2% 
das áreas ambientais no país. Os dados 
utilizados por ele são de um estudo da 
Embrapa Territorial (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), que mostrou 
que cerca de um terço das áreas protegi-
das estão dentro das propriedades rurais. 
O levantamento analisou quase seis mi-
lhões de estabelecimentos, por meio de 
dados do Censo Agropecuário e do Siste-
ma Nacional do Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar), e concluiu que os produtores pre-
servam 282,8 milhões de hectares.

Para pontuar o bom uso de defen-
sivos agrícolas, Naves destacou que o 
Brasil é um dos países com alta produ-
ção agrícola que menos utiliza químicos, 
proporcionalmente à sua produção. A 
avaliação, conforme explica o autor, é da 
FAO/ONU (Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a Agricultura), 
EMBRAPA, ABAG (Associação Brasileira 
de Agronegócio) e ANDEF (Associação 
Nacional de Defesa Vegetal).

O país está em uma posição de pri-
vilégio para avançar no movimento de 
boas práticas porque tem estabilidade 
institucional, boa localização e facilidade 
para acesso aos mercados europeus e 
africanos. Nas palavras do especialista, “o 
agronegócio nacional, portanto, possuin-
do maior produtividade, sustentabilida-
de ambiental e adequação social, possui 

todos os requisitos para colocar o Brasil 
na posição de liderança dessa chamada 
Globalização ESG”.

O colunista elencou alguns pontos de 
atenção para o desenvolvimento do agro-
negócio. Um deles é o protecionismo, mui-
tas vezes identificado por meio de barrei-
ras sanitárias aos produtos brasileiros, o 
que na prática impede que determinadas 
mercadorias entrem em importantes mer-
cados internacionais.

Naves também salienta que o setor 
precisa de investimentos para que haja 
mais competitividade com o mercado 
internacional. Na análise do professor, é 
fundamental a criação e ampliação de po-
líticas públicas que resultem em aumento 
do valor agregado dos produtos. “É neces-
sária uma melhoria institucional, simplifi-
cando, desburocratizando e facilitando o 
ambiente de negócios”. 

ECONOMIA VERDE

O estudo da série Millenium Explica 
também analisou a conjuntura atual da 
economia verde brasileira. O palestrante 
observa que país tem potencial para se 
tornar líder global na produção da energia 
limpa. Para que isso seja possível, a socie-
dade civil deve liderar a condução para 
patamares mais elevados de desenvolvi-
mento sustentável, em que o crescimento 

econômico seja pautado por um marco 
institucional impessoal e transparente que 
equalize as relações de poder e as desi-
gualdades sociais. 

O defensor público cita que o Brasil já 
possui posição de destaque na produção 
energética limpa e renovável. “De acordo 
com a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), a energia eólica é a segunda 
fonte de matriz elétrica brasileira, atrás 
apenas da hidrelétrica. A capacidade ins-
talada é de 16 GW, segundo dados divul-
gados em junho de 2020 pela Associação 
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica)”, 
explicou o estudo.

Para mostrar que o país é uma pro-
messa real, o artigo divulgou números 
da AproBio (Associação dos Produtores 
de Biocombustível do Brasil). Os dados 
revelam que a produção e exportação do 
hidrogênio deverá responder, em 2050, 
por 20% de toda a demanda de energia 
global, gerando um mercado de US$ 2,5 
trilhões. Como o Brasil tem cerca de 80% 
da sua matriz elétrica renovável, o escri-
tor entende que pode se tornar um dos 
grandes protagonistas desse mercado.

André Naves conclui a narrativa afir-
mando que as potencialidades brasilei-
ras só irão se concretizar se as diretrizes 
priorizarem desenvolvimento, transpa-
rência e combate à corrupção.
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Solo e vegetação nativa do Alto Jequitinhonha 
estão ameaçados pela monocultura de 
eucalipto, é o que revela estudo
Mais de 60% da região está tomada pela plantação de eucalipto, 
o que impacta negativamente na vida dos moradores

Pesquisa realizada pelo Centro de 
Agricultura Alternativa Vicente Nica 
(CAV) mostra que a monocultura de 
eucalipto na região do Alto Jequitinho-
nha, Minas Gerais, tem causado graves 
impactos ambientais para a região.

O estudo foi feito em parceria com 
pesquisadores da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais (IN-
FMG), Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Instituto Federal do Leste de Minas 
Gerais (IFLMG) e Instituto Federal 
do Sudeste de Minas Gerais (IFSMG). 
Também contou com o apoio do Idec 
(Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) e foi intitulado de: "Sal-
vaguardas ambientais: analisando im-
pactos da monocultura de eucalipto".

AS QUESTÕES AMBIENTAIS

Entre os dados mais preocupantes 
da pesquisa está o fato de que mais de 
61% das áreas rurais da região estão 
tomadas por eucalipto. A planta é co-
nhecida por extrair o máximo possível 
do solo, água e sais minerais e é consi-
derada uma das principais responsá-
veis pela desertificação da região.

A diminuição da recarga de água, 
o rebaixamento dos lençóis freáticos, 
o secamento de veredas e nascentes e 
a diminuição das vazões dos rios são 
apontados como as principais consequ-
ências diretas do plantio do eucalipto.

Só no quesito água, por exemplo, a 
vegetação nativa do cerrado era capaz 
de absorver para o solo cerca de 50% 
do que caía das chuvas. Com a mono-
cultura de eucalipto, esse número cai 
drasticamente para apenas 29%.

O PROBLEMA SOCIAL

Não bastasse toda a questão am-
biental, o plantio de eucalipto tam-
bém tem trazido problemas sociais 
para a região.

O início das plantações começou 
a partir de incentivos fiscais na época 
da ditadura militar, nos anos 70. Com 
o passar dos anos, a região foi tomada 
pela monocultura da planta e junto 
disso vieram remoções, desapropria-
ções e problemas hídricos.

Na região analisada, 52% das 
famílias têm consumo médio de 43 
litros de água por habitante/dia, en-

quanto a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estabelece como quan-
tidade mínima de consumo 110 litros 
de água por habitante/dia.  

Os custos atuais de abastecimen-
to de água recaem sobre as próprias 
famílias, o poder público e a socieda-
de como um todo, que custeiam ca-
minhões pipas para garantir o acesso 
mínimo à água, enquanto o lucro pela 
exploração da atividade econômica é 
apropriado pela empresa.

A PARTICIPAÇÃO DO IDEC  
NO ESTUDO

O Idec é parceiro das demais or-
ganizações na pesquisa a partir do 
GBR (Guia dos Bancos Responsáveis). 
Nele, o Instituto avalia bancos e fin-
techs em diversos pontos, como o 
respeito ao meio ambiente, direitos 
humanos e florestas.

No caso específico da monocultu-
ra de eucaliptos no Alto Jequitinho-
nha, o GBR analisou que o BNDES foi 
o segundo principal financiador da 
Aperam Bionergia (responsável pelas 
plantações de eucalipto na região). Só 
nos anos de 2016 e 2017 foram mais 
de 34 milhões de reais investidos na 
empresa multinacional.

O Banco Votorantim também é 
financiador da Aperam. Entre 2016 e 
2018, a instituição financeira desem-
bolsou R$ 2.582.000,00 para a em-
presa de eucalipto.

Tanto o BNDES quanto o Voto-
rantim têm pontuação bem baixa nos 
quesitos analisados pelo GBR.
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Presidente da 
Câmara de 
Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte 
(CDL/BH)

Redução do preço da gasolina 
aponta para a urgência da Reforma 
Tributária e ações como o  
Dia Livre de Impostos 

MARCELO DE SOUZA E SILVA

A recente queda no preço da 
gasolina na capital mineira 
revela de forma prática, e no 
bolso do consumidor, o quanto 
a alta carga tributária exercida 
no país corrói nosso poder de 
compra. Hoje é possível en-
contrar o combustível por até 
R$ 5,64. Há um mês o preço na 
bomba era de R$ 7,44.

Essa diminuição só foi possível 
graças à redução do Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no estado, após 
o governador Romeu Zema san-
cionar a lei que reduz a alíquota 
do imposto de 31% para 18%. 
Com a prorrogação, por mais 
60 dias, da Medida Provisória 
do Governo Federal que estipula 
um teto para a alíquota, a expec-
tativa é que o consumidor perce-
ba ainda mais o quanto o nosso 
sistema tributário é abusivo.

No dia 2 de junho, o Dia Livre 
de Impostos (DLI) mostrou a 
todo o país o quanto as famílias 
poderiam ter maior poder de 
compra se não fossem os altos 
impostos. Em Belo Horizonte, 
centenas de motoristas e mo-
tociclistas puderam abastecer 
sem a incidência de impostos 
e tiveram a comprovação ma-
temática do quanto as altas ta-
xas reduzem o nosso consumo. 
Na data, o litro da gasolina em 
um posto da capital foi comer-
cializado a R$ 4,85. Esse valor 
representa o preço da gasolina 

comum sem a incidência de 
três tributos (CIDE, ICMS e PIS/
COFINS), que representam cer-
ca de 36% do valor que com-
põe o preço final do produto. 

A redução do ICMS nos com-
bustíveis pode gerar reflexos 
diretos em outros setores, já 
que o consumidor terá mais 
dinheiro para investir em pro-
dutos e serviços como alimen-
tação, farmácia e vestuário.

Essas ações práticas de redu-
ções de impostos nos mos-
tram o quanto é urgente uma 
Reforma Tributária no Brasil, 
especialmente neste período 
de retomada da economia após 
um longo período de pandemia 
e estagnação.

Nossa expectativa é que o Sena-
do, assim como a Câmara dos 
Deputados, aprove o Projeto 

de Lei Complementar nº 18 e 
promova uma desoneração de 
bens e serviços tão essenciais 
ao coletivo, como combustíveis, 
energia elétrica, transporte pú-
blico e telecomunicação. Além 
disso, a estipulação de um teto 
da alíquota, entre 17% e 18%, 
ajudará na redução de até 1% 
na inflação projetada. Isso cola-
bora para a redução da pressão 
sobre os juros, estimula os mer-
cados e atrai investimentos.

A redução dos impostos é es-
sencial para o avanço econômi-
co, estímulo ao consumo e gera-
ção de emprego e renda. A CDL/
BH, em toda sua trajetória, luta 
por uma desoneração que pro-
mova um ambiente econômico 
mais saudável, que regenere o 
poder de compra das famílias e, 
sobretudo, que haja retorno ao 
cidadão em serviços públicos 
de qualidade.
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 *Especialista em 
vendas do setor 
imobiliário, fundador 
da Neximob - um hub 
do setor imobiliário, 
escritor best-seller 
de cinco livros e três 
vezes palestrante do 
TEDx. Morou por nove 
anos no Japão e há 
24 anos começou a 
empreender. 

Com sua empresa, 
Ueda já gerou mais 
de R$4,2 bilhões 
em contratos e está 
presente em mais 
de 40 cidades do 
Brasil. Atualmente, 
a Neximob totaliza 
56 empreendimentos 
de sucesso e mais 
de 17.500 unidades 
comercializadas 
em todo o país. 
Como palestrante, 
já participou 
de workshops 
e seminários, 
com grandes 
personalidades,  
como Jordan Belfort 
(O Lobo de Wall 
Street) e Kevin 
Harrington  
(Shark Tank).

Microapartamento é a nova 
tendência imobiliária

EDGAR UEDA

A sociedade se reinventa e se 
atualiza à medida que sur-
gem novos padrões culturais 
e econômicos. Dentro deste 
cenário, o setor imobiliário 
está entre os mais dinâmicos 
e recentemente tem assistido 
ao surgimento de uma nova 
tendência, especialmente em 
regiões nobres de São Paulo: 
os chamados microaparta-
mentos, que vão de 10 a 30 
metros quadrados.

De acordo com dados do 
Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais de 
São Paulo (Secovi-SP), nos 
últimos sete anos, os micro-
apartamentos tiveram um 
“boom” na cidade de São Pau-
lo, passando de0,8%para22% 
do total de lançamentos imo-
biliários realizados na capital 
paulista entre os meses de 
janeiro e maio.

Em 2016, nos cinco primei-
ros meses do ano, foram lan-
çados 30 imóveis desta cate-
goria. No mesmo período de 
2022, o número saltou para 
5.066. Um aumento expres-
sivo também foi registrado 
no lançamento de aparta-
mentos com área entre 30 
m² e 45 m², que deixaram de 
representar 29,1% dos imó-

veis residenciais lançados 
na capital, em 2016, para se 
tornarem maioria (50,8%) 
neste ano.

A procura por apartamen-
tos mais simples, compac-
tos, práticos e em grandes 
centros está ocorrendo por 
iniciativa de pessoas mais 
jovens, que naturalmente já 
têm outros hábitos de vida. 
Muitas delas, por exemplo, 
não possuem veículos e pre-
ferem utilizar os serviços de 
aplicativos de mobilidade ou 
mesmo bicicletas para se lo-
comoverem na cidade.

Estudos feitos por incor-
poradoras apontaram o 
surgimento de um público 
ligado em tecnologia que 
prefere morar só e próximo 
a grandes centros, onde tudo 
acontece. Ou seja, elas estão 
acostumadas a ter inúmeros 
serviços disponíveis a um 
clique de distância.

Sabendo disso, construtoras 
apostam cada vez mais nesse 
perfil em São Paulo, onde só 
entre 2014 e 2020 foram lan-
çados 250 mil apartamentos 
compactos. O nicho também 
atrai mais comércio e servi-
ços, antes menos explorados, 
para os bairros nobres da ca-
pital paulista.

Com a chegada da tecnolo-
gia, a tendência é vermos o 
surgimento de novos servi-
ços do gênero em um futuro 
breve. Para se ter uma ideia, 
antes do 4G, não existiam 
aplicativos de mobilidade, de 
música ou de entregas. Essas 
inovações que só foram pos-
síveis após a nova tecnologia.

Outra tendência para a es-
colha de apartamentos me-
nores é a opção de muitos 
por não terem filhos. A pre-
ferência desse público mais 
jovem, das classes médias e 
altas, é por animais de esti-
mação.

Esse novo conceito também 
se moldou após as transfor-
mações que a pandemia cau-
sou, entre elas a valorização 
do metro quadrado, espe-
cialmente em áreas nobres 
das grandes cidades. Ape-
sar disso, a tendência desse 
novo mercado imobiliário 
já vinha se desenvolvendo 
nos últimos 7 anos, o que fez 
com que essa indústria apro-
veitasse espaços menores 
e cobrasse mais por metro 
quadrado, visto que dentro 
dos bairros nobres esse é um 
perfil bem aceito pelo públi-
co-alvo e tende a crescer ain-
da mais.
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Especialista 
em governança 
corporativa, 
compliance, ISO 
37001, ISO 31000, 
contratos e finanças. 
Conta com mais 20 
anos de atuação 
em escritórios de 
advocacia, empresas 
e como professora em 
cursos de graduação 
e pós-graduação, 
formada em Direito 
e Administração 
de Empresas, com 
Especialização em 
Direito Tributário 
e Mestrado em 
Administração de 
Empresas com foco em 
Finanças Estratégicas. 
Possui certificação 
internacional ISO 
31000 Lead Risk 
Manager (Gestão de 
Riscos) e ISO 37001 
Provisional Auditor 
(Antissuborno).

O ESG nas pequenas  
e médias empresas

MONICA BRESSAN

Hoje não é novidade, especial-
mente para quem procura em-
prego em grandes empresas, 
deparar-se com perguntas pes-
soais como etnia, orientação 
sexual, nome social e inclusive 
o pronome que a pessoa deseja 
ser chamada. Mas há um por-
quê: as empresas estão cada vez 
mais promovendo a diversidade 
e inclusão social, indo de encon-
tro à maior conscientização da 
sociedade como um todo em 
relação ao tema ESG, sigla em 
inglês que significa Ambiental, 
Social e Governança (Environ-
mental, Social and Governance). 

Segundo uma pesquisa da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado do Paraná (Fiep), 87% dos 
brasileiros preferem empresas 
com práticas sustentáveis na 
hora de fazer as suas compras 
ou investimentos. E 70% deles 
dizem não se importar em pa-
gar mais por isso. 

Conforme a discussão sobre as 
questões ambientais foram se 
desenvolvendo, especialmente 
sobre os problemas relaciona-
dos à mudança climática e ges-
tão de resíduos, percebeu-se 
que a questão social era de igual 
relevância, e que seria impres-
cindível a participação das orga-
nizações nesse movimento para 
se garantir o desenvolvimento 
sustentável de uma forma geral.

E assim, após muitas discus-
sões sobre o impacto ambiental 
e social que as empresas cau-
sam, e como isso pode afetar 
a sustentabilidade do próprio 
negócio, surgiu o ESG, levan-
do as grandes organizações a 
assumirem responsabilidades 

específicas sobre essa pauta.

Mas esse caminho também deve 
ser seguido pelas micro, peque-
nas e médias empresas.

Os pequenos empreendedores 
hoje são fundamentais para en-
volver toda a cadeia na prática 
ESG, sejam fornecedores, con-
sumidores e a própria comu-
nidade ao entorno. Afinal cor-
respondem à maior parte das 
empresas no Brasil.

A pergunta que fica é como po-
dem participar desse movimento, 
pois na grande parte das vezes, se 
tem a impressão de que desen-
volver ações relacionadas ao ESG 
envolveria altos investimentos.

Mas essas empresas podem co-
meçar desenvolver pequenas 
ações mas que podem gerar 
grandes impactos positivos, 
como iniciar um programa de 
recrutamento voltado à diversi-
dade e inclusão, como mencio-
nado no início desse artigo, edu-
car o cliente a não poluir o meio 
ambiente, criar um sistema de 
reciclagem ou desenvolver al-
guma maneira de reutilizar ou 
reduzir os resíduos da empresa, 
utilizando por exemplo o pro-
tocolo 3 Rs da Sustentabilidade 
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), 
que são ações práticas visando 
estabelecer uma relação mais 
harmônica entre o meio am-
biente e consumo consciente.

As questões de governança 
devem também estar em evi-
dência, como a transparência e 
prestação de contas, que confe-
re maior credibilidade em rela-
ção às ações estratégicas ado-

tadas, a equidade ao salientar 
que as pessoas sejam tratadas 
de maneira horizontal, e a res-
ponsabilidade corporativa, que 
visa cumprir com as normas le-
gais e éticas comuns ao mundo 
corporativo.

Assim, para começar o empresá-
rio deve avaliar primeiro, quais 
sãos os impactos que a empresa 
causa e quais são as necessida-
des do meio (ambiente e social) 
onde está inserida. Depois deve 
definir ações que podem ser ado-
tadas para atacar esses impactos 
e/ou necessidades e começar a 
se orientar por essa pauta.

Vale mencionar que existem li-
nhas de crédito específicas para 
as pequenas e médias empresas 
que pretendem promover ações 
que, de fato, exigem maior in-
vestimento, como para quem 
pretende financiar projetos 
para a redução de emissão de 
gases do efeito estufa, geração 
de energia renovável e eficiên-
cia energética, ou ainda para 
projetos de preservação da água 
e gestão de resíduos sólidos. 

Ao final, além atender a de-
manda da sociedade sobre o 
ESG e gerar ganhos em termos 
de reputação e imagem, a em-
presa pode se beneficiar com a 
economia de recursos e com a 
diminuição de riscos socioam-
bientais que podem impactar 
seu próprio negócio.

Assim, o ESG é um caminho sem 
volta para a evolução de toda a 
sociedade, com práticas sociais, 
sustentáveis e diversas outra que 
têm um interesse em comum: a 
busca de um mundo melhor.
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O constante crescimento da 
frota de veículos nas cidades 
trouxe a necessidade de au-
mentar as vagas de garagem 
nos condomínios, sendo co-
mum que as famílias possuam 
mais de um veículo. Da mes-
ma forma, os andares corri-
dos, salas e lojas que possuem 
vagas de garagem são mais 
valorizados, tendo a preferên-
cia para compra ou locação 
os imóveis que possibilitam 
que os funcionários e clientes 
estacionem seus automóveis. 
Essa comodidade é determi-
nante para algumas empresas, 
seja por oferecer conforto aos 
clientes, seja por permitir ce-
leridade nos deslocamentos, 
pois nos centros urbanos é um 
desafio conseguir uma vaga 
para estacionar.

Em razão disso, as construto-
ras passaram a oferecer em-
preendimentos compostos 
por apartamentos ou salas, 
sendo destinados os primei-
ros andares a área de esta-
cionamento com centenas de 
vagas, as quais servem aos 
moradores das residências, 
aos ocupantes das salas e lo-
jas, mas que ao mesmo tem-
po permite a exploração das 
vagas extras como estaciona-
mento rotativo. 

São vários os formatos das edi-
ficações, podendo as vagas dos 
apartamentos ou salas serem 

separadas do restante do esta-
cionamento rotativo. Cada pro-
prietário pode ter no registro 
imobiliário da unidade prin-
cipal, a vaga específica com 
local determinado, podendo 
o piso de garagem ter entrada 
independente ou ser acessado 
juntamente com os usuários 
do estacionamento rotativo. 

Todavia, há empreendimen-
tos que a convenção estipula 
apenas o direito de utilizar 
a vaga ou vagas de maneira 
aleatória, em conjunto com as 
demais vagas extras que fa-
zem parte do estacionamento 
que é explorado comercial-
mente para uso de terceiros. 

O estacionamento rotativo 
pode atender tanto aos con-
dôminos, quanto aos frequen-
tadores, horistas, clientes das 
salas e lojas ali instaladas. Isso 
porque, como está cada vez 
mais caro e difícil estacionar 
nas vias públicas, é natural 
que o proprietário do estacio-
namento aproveite a demanda 
para que possa obter lucro.

Regulamentação falha gera 
choque de interesses
O grande problema consiste na 
despreocupação da construto-
ra em deixar de regulamentar 
previamente as particularida-
des desse tipo de empreendi-
mento misto. Comete o erro 
de vislumbrar apenas a parte 

arquitetônica, ao projetar os 
espaços sem refletir sobre a 
funcionalidade das diversas 
utilizações por parte dos pro-
prietários, inquilinos, clientes 
e visitantes que têm interesses 
totalmente diferentes.

Os proprietários dos apar-
tamentos e salas visam a 
segurança e a privacidade 
que decorrem da utilização 
pelas mesmas pessoas dia-
riamente. Já o proprietário 
do estacionamento rotativo, 
que geralmente entrega a ad-
ministração das centenas de 
vagas para uma empresa es-
pecializada, tem por objetivo 
maximizar o lucro, fazendo 
com que haja o maior número 
de carros possíveis pagando 
por hora, diária ou mensal-
mente todos os espaços me-
diante grande rotatividade.

AUSÊNCIA DE SEGURANÇA 
AUMENTA AS DESPESAS  

Em vários empreendimentos o 
público em geral tem seu aces-
so facilitado ao estacionamen-
to, sem qualquer controle por 
meio do porteiro do edifício, o 
que é normal. Entretanto, por 
ausência de previsão de limita-
ção de acesso aos elevadores e 
escadas, pessoas estranhas pas-
sam a ter fácil acesso às portas 
de entrada dos apartamentos e 
salas, sem ter que passar pelo 
controle da portaria.   

Exploração da garagem como 
estacionamento rotativo em 
condomínioDiretor Regional de 

MG da Associação 
Brasileira de 
Advogados do 
Mercado Imobiliário 
– ABAMI; Diretor da 
Caixa Imobiliária 
Netimóveis; Presidente 
da Comissão de 
Direito Imobiliário da 
OAB-MG de 2010/21; 
Conselheiro do Secovi-
MG e da Câmara do 
Mercado Imobiliário 
de MG; 

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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Diante dessa situação os mo-
radores e donos das salas se 
sentem prejudicados, passan-
do a exigir a segurança que se-
ria normal em qualquer pré-
dio residencial ou comercial 
que não tenha estacionamen-
to rotativo. Em alguns casos 
são contratados mais portei-
ros e seguranças que acabam 
majorando o valor da quota 
mensal de condomínio, a pon-
to de prejudicar a locação e 
a venda dos apartamentos e 
salas diante da despesa extra 
que não existiria se a edifica-
ção tivesse sido melhor pro-
jetada e regulamentada por 
meio de um advogado espe-
cializado na área imobiliária. 

Pontos importantes como o 
rateio de despesas com por-
teiros, água, energia elétrica, 
elevadores, limpeza, IPTU, 
manutenção dos portões, se-
guros, dentre outros são dei-
xados de lado pelo redator da 
convenção que desconhece os 
desgastes decorrentes de po-
lêmicas jurídicas que geram 
despesas desnecessárias.  

Em geral, a convenção é mal 
elaborada, copiada de um 
modelo inadequado, sendo 
comum essa ser ignorada 
pela empresa que se esque-
ce que este espaço também é 
destinado aos proprietários 
dos apartamentos, bem como 
das salas e lojas no caso de 
edifício ser comercial.  

CONFLITO SOBRE O LOCAL 
DAS VAGAS

O condômino que adquiriu 
uma sala ou unidade residen-
cial que lhe daria o direito a 
uma vaga de garagem, também 
pode ser prejudicado ao rece-
ber uma vaga mal localizada, 
já que normalmente as admi-
nistradoras pleiteiam para si 

as melhores vagas, deixando 
as mais difíceis de manobrar 
para os condôminos. Sem 
mencionar que, por se tratar 
de área comum, os problemas 
e manutenções relacionados à 
garagem são suportados ape-
nas pelos condôminos, benefi-
ciando mais uma vez a admi-
nistradora do estacionamento 
rotativo, já que a deterioração 
do espaço será maior em razão 
do alto fluxo decorrente da ex-
ploração comercial das vagas, 
contudo, sem que a empresa 
absorva estes custos.  

FALTA DE CONHECIMENTO 
DO CONSTRUTOR

É comum nos depararmos 
com construtoras que pro-
movem a incorporação sem 
a devida assessoria jurídica 
especializada, o que faz com 
que a execução dos projetos, 
a negociação das unidades e 
a delimitação das vagas sejam 
feitas em desconformidade 
com a legislação e a própria 
convenção. Essa falta de pre-
paro e expertise das cons-
trutoras gera prejuízos aos 
condôminos, já que estes irão 
suportar taxas condominiais 
elevadas para manter os altos 
custos da exploração da ativi-
dade comercial na garagem do 
condomínio e ainda serão for-
çados a aceitar a diminuição 
da segurança diante das pes-
soas estranhas terem acesso à 
edificação facultado por meio 
do estacionamento rotativo 
aberto ao público em geral.

Isso ocorre porque as cons-
trutoras desconsideram o fato 
de que a área da garagem que 
é explorada comercialmente 
não pode ser encarada como 
uma edificação apartada, com 
suas próprias regras, mas sim 
que faz parte do condomínio 
como um todo e deve respei-

tar as regras impostas pela 
convenção. Dessa forma, como 
não há uma regulamentação 
prévia na convenção para que 
as regras da exploração co-
mercial fiquem claras, surgem 
conflitos e processos judiciais 
no condomínio, os quais certa-
mente seriam evitados caso o 
construtor tivesse domínio das 
particularidades operacionais 
deste modelo comercial misto, 
onde a garagem possui a fun-
ção tanto de atender aos com-
pradores, quanto de servir ao 
público externo, por meio da 
exploração comercial por uma 
empresa especializada. 

A falta de cuidado na redação 
da convenção acaba dando 
margem para que o rateio das 
despesas seja feito de manei-
ra injusta, beneficiando a em-
presa que explora a atividade 
comercial na garagem do edi-
fício, e prejudicando os con-
dôminos dos apartamentos e 
salas. Em razão disso, é sem-
pre recomendada a assessoria 
jurídica de um profissional 
especializado que trate cada 
caso de maneira personaliza-
da, pois a convenção deve ser 
elaborada de forma técnica, e 
nunca seguindo um modelo 
padrão copiado da internet ou 
de outro condomínio com ca-
racterísticas diversas.

Portanto, é responsabilida-
de do construtor atuar com 
o maior zelo possível ao pro-
jetar uma garagem que será 
utilizada para fins comerciais, 
pois só assim irá evitar que 
seu projeto seja marcado pelos 
conflitos e insatisfação daque-
les que adquirem as unidades. 
Por outro lado, o comprador 
que se sentir prejudicado deve 
defender seus interesses e não 
apenas concordar com todos 
os abusos que visam tolher seu 
direito de propriedade.
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Suprema Corte de Illinois e a 
eliminação do uso da doutrina 
“Test the Waters” Advogado e escritor

JAYME VITA ROSO

Em Illinois (USA) há vigente 
direito da parte de solicitar 
a substituição do juiz que 
vai julgar seu pleito! 

Chegou-me às mãos, com a 
mesma regularidade, a edição 
do Illinois Bar Journal (vol. 
110, nº 5, de maio de 2022, p. 
26-9). Os artigos publicados, 
o de autoria de Dustin J. Karri-
son (advogado atuante na área 
civil, em Chicago) foi o que me 
surpreendeu: “Test the Waters 
Doctrine Sinks: The Illinois Su-
preme Court abolishes the ‘test 
the waters’ doctrine” (A doutri-
na do test the Waters afunda: a 
Suprema Corte de Illinois abole 
a doutrina ‘test the waters’).

Em poucas palavras, há um 
direito processual da parte 
pleitear a substituição do juiz 
“sem motivo”.

É a doutrina já antes focaliza-
da. Mas, recentemente, a Illi-
nois Supreme Court revogou-
-a, no sentido de que expandia 
o direito do litigante de mudar 
juízes oficiantes no caso sem 
que não houvesse causa (Pa-
los Community Hospital v. Hu-
mana Insurance Company Co., 
2021, IL 126008, ¶ 37).

Para os operadores do direito 
no Brasil é uma “boutade”.

E, sobre isto, comenta Dustin 
J. Karrison, com olhar arguto e 

preciso: “A doutrina era bem-in-
tencionada. Permitir às partes o 
direito ao Test the water man-
tém a integridade da Corte, além 
de prevenir gastos desnecessá-
rios de recursos” (2022, p. 27).

Decorre disto a originalida-
de da decisão da Suprema 
Corte de Illinois que, em de-
cisão acertada e com seríssi-
ma compreensão do que é o 
direito de litigar, eliminou-a, 
porque, embora tivesse sido 
criada com boas intenções, 
acabou por degenerar-se. 

Em outros termos: a Corte ne-
gou a petição da Palos Com-
munity Hospital a respeito 
da substituição do juiz após 
abordar que esta era decor-
rente da doutrina escolhida, 
alegando que “não constitui 
motivo para a substituição 
de um juiz o fato de a parte 
interessada ter ‘tomado cons-
ciência da disposição do juiz 
em relação ao seu caso’”.

Retomo Karrison: “do modo 
como está agora, qualquer 
substituição de um juiz pode 
vir a ser negada ou mesmo 
revertida em apelação, se esta 
fora baseada na doutrina do 
Test the Waters” (2022, p. 28).

A decisão da Suprema Corte de 
Illinois é bem intencionada, pois 
cumpre a difícil tarefa de tentar 
melhorar o sistema judiciário 

no país, não fugindo da respon-
sabilidade que lhe é cabida (a 
de ser isenta e inclusiva, aplicar 
retroativamente este entendi-
mento, quando isso ocorre, v. g., 
na primeira instância).

Além do mais, a decisão, for-
tuitamente, ajuda a eliminar 
aquilo que, no Estados Uni-
dos, ficou conhecido por jud-
ge shopping, ou seja, a prática 
comum de tentar trocar o juiz, 
que fora designado para de-
terminado caso, na esperança 
de que o novo juiz tenha uma 
opinião mais favorável.

A Corte de Illinois não se furtou 
em, com justiça e coragem, so-
bretudo sensibilidade, enfren-
tar este problema, algo que 
deveria servir também para 
nós brasileiros, pois devemos 
buscar, da melhor maneira 
possível, retomar, sem contor-
nar os problemas inerentes à 
prática da advocacia, a ética e a 
sobriedade da profissão.

Em suma, com o aforismo de 
Joseph de Maistre (Considera-
ções sobre a França, 1796), en-
cerro: “No curso de minha vida, 
vi franceses, italianos, russos, e 
assim por diante. Eu até mes-
mo sei, graças a Montesquieu, 
o que pode ser um persa. Mas, 
quanto ao homem, afirmo que, 
em toda minha vida, jamais o 
encontrei; se ele existe, desco-
nheço-o completamente”.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Diretora de ESG 
da ODATA

A tecnologia verde para 
a sustentabilidade dos 
empreendimentos

CAROLINA MAESTRI

Com a crescente preocupa-
ção global sobre os impactos 
das empresas na sociedade, 
se tornou imprescindível que 
as companhias estejam aten-
tas a redução dos efeitos que 
os seus processos causam 
ao meio ambiente. Dentre 
as soluções mais eficientes 
para mantermos a acelerada 
evolução digital sem elevar 
os danos ambientais está a TI 
verde. As tecnologias verdes 
são soluções desenvolvidas 
que consideram seu impacto 
sobre o meio ambiente. No 
caso dos data centers, tais 
tecnologias impulsionam, por 
exemplo, iniciativas de efici-
ência energética, com redu-
ção do impacto ambiental por 
meio da fabricação e consu-
mo de recursos tecnológicos.  

Segundo o estudo Sustenta-
bilidade na Agenda das Li-
deranças, encomendado pela 
empresa de tecnologia SAP, 
mais de 69% dos executivos 
da América Latina afirmaram 
que já possuem uma estraté-
gia de sustentabilidade em 
suas empresas, um cresci-
mento significativo se com-
parado aos 46%, de 2021.  
Este percentual mostra a im-
portância de uma agenda ESG 
(sigla em inglês para Envi-
ronmental, Social and Gover-
nance) nos dias de hoje, onde 
o mercado valoriza serviços 

e produtos de uma empresa 
com valores e boas práticas 
ambientais, sociais e de go-
vernança.

As demandas de sustenta-
bilidade vêm dos clientes, 
colaboradores, sociedade e 
até mesmo dos fornecedores, 
sendo fundamentais para a 
reputação e valor das empre-
sas.  Outro dado da pesquisa 
expõe as ações relacionadas à 
Diversidade e Inclusão (D&I) 
como principal foco das es-
tratégias de ESG (63% das 
empresas consultadas); se-
guidas por cadeia de valores 
socialmente responsáveis, re-
dução da pegada de carbono, 
preparação da força de traba-
lho e economia circular.

Os consumidores, cada vez 
mais conscientes, buscam 
comprar produtos sustentá-
veis e se engajar com empre-
sas que se preocupam com a 
agenda ESG. Pensar em boas 
práticas alinhadas a essa pau-
ta é uma exigência cada vez 
mais constante no mercado 
e é essencial para assegurar 
a longevidade dos negócios. 
Além disso, tais práticas tra-
zem valor para as empresas, 
impactando todos os seus 
públicos: de acionistas a em-
pregados, de clientes a forne-
cedores, da comunidade ao 
meio ambiente. 

Há alguns exemplos de tec-
nologias verdes, como o de-
senvolvimento de produtos 
que sejam ecologicamente 
responsáveis em todo seu 
ciclo – desde a redução do 
uso de recursos naturais na 
fabricação até o descarte ade-
quado; automação e soluções 
tecnológicas empresariais 
para redução do uso de papel 
com documentos impressos; 
soluções para reciclagem de 
resíduos e sistemas de reuso 
de água; mudanças no layout 
das empresas e modelos de 
gerenciamento para otimiza-
ção de processos e ganho de 
eficiência nas operações, en-
tre outras tecnologias. 

No caso da ODATA, provedo-
ra brasileira de data centers, 
além de investir em fontes 
renováveis de energia e redu-
ção de emissão de carbono, 
temos programas e iniciativas 
de eficiência energética, reu-
so de água e circularidade de 
resíduos, entre outros. Além 
disso, recentemente reforça-
mos nosso compromisso com 
a agenda de Mudanças Climá-
ticas e nos unimos ao iMason 
Climate Accord (ICA), acordo 
que tem como objetivo pa-
dronizar a medição e reduzir 
a emissão de carbono no se-
tor de data centers.
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Variação no valor dos alimentos 
na mesa da população mundial

Coordenador nacional 
do Master em Gestão 
e Marketing do 
Agronegócio da 
ESPM. É mestre em 
Administração e 
Negociação (PUCRS), 
MBA em Gestão e 
Marketing (ESPM-
SP), e Engenheiro 
Agrônomo (UFPR)

JORGE FERNANDO DIETRICH

Sem dúvida, o atual momento 
do cenário global é crítico. O 
mundo globalizado e os acon-
tecimentos desses últimos 
dois anos estão causando 
efeitos em todos os setores. 
A mundialização do espaço 
geográfico por meio da inter-
ligação econômica, política, 
social e cultural tem afeta-
do principalmente os países 
emergentes, mas começa a 
ter reflexos nos países do G7 
- Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos, França, Itália, Japão e 
Reino Unido (os mais ricos e 
influentes do mundo).

No agronegócio, a guerra da 
Rússia e Ucrânia está casti-
gando um sistema alimentar 
global já enfraquecido pela 
pandemia da covid-19, pelas 
mudanças climáticas e por 
um choque energético.  As 
exportações ucranianas de 
grãos e oleaginosas pratica-
mente pararam e as da Rússia 
estão ameaçadas. Juntos, os 
dois países fornecem cerca de 
14% das calorias, por meio 
do trigo, comercializadas pela 
humanidade.

Os preços do trigo, 53% mais 
elevados desde o início do 
ano, saltaram mais 6% em 
meados de maio deste ano, 
após a Índia afirmar que sus-
penderia suas exportações 
em razão de uma onda de 
calor alarmante. Além disso, 
temos os efeitos da cadeia 
logística, onde portos, contai-
ners, combustível e tempo de 

entrega têm mudado seus pa-
râmetros e elevado os custos 
da cadeia produtiva.

O resultado disso são os pre-
ços dos produtos alimentí-
cios nos supermercados. Mas, 
o problema não para por aí. 
O custo de produção para a 
próxima safra está alto, bem 
como os preços de combustí-
veis em geral e dos fertilizan-
tes, juntos elevam os custos 
da mesa da população mun-
dial. A Rússia e a Bielorrússia 
são responsáveis por uma 
grande parcela das exporta-
ções de fertilizantes ou ma-
térias primas como adubos e 
suprimentos agrícolas, o que 
tem afetado bastante os pre-
ços para o agricultor.

Todo esse aumento do custo é 
repassado para o consumidor 
final. Assim, por parte do pro-
dutor, muita atenção na com-
pra de insumos, uma vez que 
dólar e petróleo têm variado 
consideravelmente, e afetam 

em muito o custo de produ-
ção. Quanto à população, res-
ta fazer muita pesquisa antes 
da compra, pois os preços dos 
alimentos devem variar bas-
tante no comércio.

Como nação, o Brasil tem 
um papel fundamental nesse 
cenário global que se apre-
senta, uma vez que o mundo 
deve ganhar, de acordo com a 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), mais dois bilhões 
de pessoas até 2050. Hoje as 
lavouras cultivadas por bra-
sileiros alimentam quase um 
bilhão de pessoas no mundo.

Se chegarmos a esse patamar 
global em termos de popula-
ção, o agronegócio brasileiro 
vai precisar dobrar de tama-
nho em menos de 30 anos, 
elevando sua produção para 
abastecer os lares de dois bi-
lhões de pessoas. É uma gran-
de oportunidade. Será neces-
sário muita gestão, tecnologia, 
sustentabilidade e inovação.
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Será que propósito aumenta 
o retorno financeiro?

PAULO DE VASCONCELLOS FILHO

Sim, em 10 vezes! Isso mes-
mo, em 1.000%.

É o que afirma a Ernest Young, 
mundialmente conceituada 
consultoria em gestão, com 
matriz em Londres, 231.000 
funcionários em 728 escritó-
rios próprios em 150 países.

Pesquisa publicada na maté-
ria de capa da revista Exame, 
em 01 de maio de 2019, “A 
Força do Propósito”, feita em 
2017 em 42 países, incluindo 
o Brasil, com 2.000 líderes, 
descobriu que em empresas 
com o PROPÓSITO claro:

O retorno financeiro para os 
acionistas é 10 vezes maior.

A disposição dos funcionários 
em permanecer na empresa é 
3 vezes maior.

O engajamento dos funcio-
nários no trabalho é 5 vezes 
maior.

89% dos consumidores acre-
ditam que os produtos são 
melhores.

72% dos consumidores re-
comendariam a empresa em 
seus círculos sociais.

Outra pesquisa, publicada no 
livro Firms of Endearment: 
Como as empresas de classe 
mundial lucram por meio da 

paixão e de um propósito, re-
vela que encontraram 28 em-
presas que são mais que admi-
radas, são realmente amadas 
pelos públicos relevantes com 
os quais interagem. 

Nos últimos 10 anos elas ge-
raram o fantástico ROI de 
1.025% para os acionistas, 
muito superior aos 122% 
gerados pelas empresas lis-
tadas no famoso índice S&P 
500, com as 500 empresas 
mais importantes da Bolsa de 
Valores de Wall Street.

Mas seria o PROPÓSITO mais 
um modismo em gestão¿ 

Não acreditamos que a MRV, 
maior construtora de imó-
veis residenciais no mundo 
e a Localiza, a mais valiosa 
locadora de veículos na Amé-
rica Latina, ambas com meio 
século de sucesso, empresas 
referências mundiais em seus 
setores, iriam mobilizar CEO, 
Diretores e Gestores, para de-
finir e explicitar seus respec-
tivos PROPÓSITOS, se fosse 
apenas mais um modismo.

Essas empresas, além de ex-
plicitar, colocaram seus res-
pectivos PROPÓSITOS em 
destaque, na parede da recep-
ção das suas novas sedes cor-
porativas em BH, que também 
são referências em edificações 
sustentáveis e com todas as 

tecnologias para assegurar as 
melhores condições de traba-
lho para suas equipes.

Mas se a empresa já tem a 
Missão será que realmente 
precisa ter PROPÓSITO?

Novamente a Localiza ajuda 
com seu exemplo.
A Missão da empresa, ampla-
mente divulgada interna e ex-
ternamente, é a seguinte:

“Contribuir para o suces-
so dos negócios e lazer dos 
clientes, alugando carros com 
eficiência e simpatia”.

A empresa se auto questio-
nou: Com que PROPÓSITO 
fazemos isso?

Em julho de 2018 a empresa 
divulgou a resposta à impor-
tante pergunta acima:

Com você, construindo o futu-
ro da mobilidade sustentável.

O PROPÓSITO orienta a Es-
tratégia da empresa, a toma-
da de decisões estratégicas, a 
escolha de talentos e fornece-
dores, o desenvolvimento de 
produtos e serviços, fideliza 
clientes e parceiros, atrai e 
fideliza os melhores talentos.

Qual é o PROPÓSITO da sua 
empresa?

paulo@conselhodepresidentes.net
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Propostas de reforma não cumprem 
promessa de tornar menos complexo 
o sistema tributário brasileiro
Segundo a professora e advogada tributarista, Mary Elbe Queiroz, a PEC 45, PEC 110 e 
PL3887/2020 acabam por não reduzir a carga de tributos, simplificar, trazer neutralidade, 
transparência e segurança jurídica ao sistema tributário do país

O sistema tributário brasileiro é 
complexo e burocrático. Para se ter 
uma ideia, desde 1988, quando a atual 
Constituição Brasileira foi instituída, 
já foram editadas mais de 390 mil nor-
mas relacionadas ao tema e criados 
inúmeros tributos, tais como CPMF, 
Cofins, Cide, CIP, CSLL, PIS e ISS. Além 
disso, trata-se de um sistema regressi-
vo, que incide mais sobre o consumo 
do que sobre a renda, com tributação 
cumulativa. Toda essa complexidade 
gera alta litigiosidade – são 32 milhões 
de processos e R$ 3 milhões em passi-
vos tributários – e insegurança jurídi-
ca que, por sua vez, diminui a atração 
de investimentos no país.

Como solução para estes gargalos, o 
mantra repetido incessantemente por 
diversos setores da sociedade há algum 
tempo é de que o sistema tributário 
brasileiro necessita passar por uma ex-
tensa e profunda reforma. Nos últimos 
anos algumas propostas nesse sentido 
foram feitas, com destaque para três 
delas: as Propostas de Emenda à Cons-
tituição (PECs) 45/2019 e 110/2019 e 
o Projeto de Lei (PL) 3887/2020, ini-
ciativa do Poder Executivo. Para a advo-
gada tributarista e consultora do grupo 
de Reforma Tributária da Confedera-
ção Nacional do Comércio (CNC), Mary 
Elbe Queiroz, apesar de bem intencio-
nadas, nenhuma dessas propostas, da 
maneira que estão formuladas, resolve 
os problemas do país nesta esfera.

Segundo Mary Elbe resumidamen-
te nenhuma das propostas cumpre a 
promessa de reduzir a carga tributária, 
simplificar, trazer neutralidade, transpa-

rência ou segurança jurídica ao sistema 
tributário para que empresas invistam. 
A PEC 45, por exemplo, estipula a elimi-
nação de cinco tributos (IPI, PIS/PASEP, 
COFINS, ICMS, ISS), mas mantem o IOF 
e cria mais um tributo, denominado 
IBS. Além disso, estipula um período de 
transição de 10 anos. “Ou seja, durante 
uma década, o número de tributos au-
mentaria ao invés de diminuir”, diz. A 
mesma PEC prevê um prazo de 50 anos 
para que toda a reforma seja finalizada. 
“Quais investimentos serão atraídos por 

uma reforma que só se completa em cin-
co décadas?”, indaga a advogada.

Da mesma maneira que a PEC 45, 
a PL 3887/2020 não preza pela neu-
tralidade, já que prevê o aumento da 
carga tributária para alguns setores, 
tais como pessoas jurídicas optantes 
pela tributação sobre lucro presumi-
do, empresas da construção civil, em-
presas da área de educação, serviços 
hospitalares, empresas de comunica-
ção, prestadores de serviços profissio-
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nais (médicos, advogados etc.), entre 
outros. Conforme a advogada tribu-
tarista, a argumentação do Governo 
Federal para esta maior tributação 
é de que que aqueles que consomem 
a prestação de serviços apresentam 
maiores recursos financeiros e podem 
pagar por isso. “Mas, ora, quem presta 
não costuma ter tantos recursos e será 
afetado da mesma maneira”, afirma.

Para demonstrar a falta de trans-
parência das propostas de reforma tri-
butária, Mary Elbe cita o exemplo da PL  
3887/2020, que prevê a criação do tribu-
to CBS, com uma alíquota de 12%, mas 
não apresenta nenhum estudo que justi-
fique este percentual. Além disso, destaca 
a advogada tributarista, a PL diz que aco-
plará as PECs 45 e 110 a sua proposta. “Se 
isso significa que as propostas irão convi-
ver paralelamente ou se as PECs serão 
assimiladas pela PL 3887/2020 não fica 
claro para ninguém”, comenta.

Desse modo, para Mary Elbe, an-
tes de uma reforma tributária, seria 
necessário que houvesse a reestrutu-
ração do Estado e dos gastos públicos 
nacionais. A advogada tributarista 
destaca que o país não pode querer 
carga tributária baixa se tem despesas 
altas. O problema, segundo ela, é que 
há uma má qualidade do gasto público, 
com ineficiência dos serviços públicos. 
“Assim, minha proposta seria inicial-
mente analisar o custo Brasil e fazer 
uma reforma administrativa, para só 
depois refletir sobre qual carga tribu-
tária a sociedade almeja e daí partir 
para uma reforma tributária”, diz.

No que diz respeito à reforma tri-
butária propriamente dita, Mary Elbe 
destaca que ela precisa efetivamente 
simplificar e trazer mais transparên-
cia ao sistema de tributação nacional, 
algo que nenhuma dessas propostas 
até o momento conseguiu. Conforme 

a advogada tributarista, é preciso 
também ampliar a base contributi-
va, para reduzir o peso excessivo da 
carga tributária e a burocracia nela 
embutida, como também desonerar 
realmente a folha de salários para au-
mentar a competitividade e a eficiên-
cia econômica.

Outro ponto que a reforma preci-
sa contemplar é a segurança jurídica. 
Segundo Mary Elbe, nos moldes que 
está elaborada é fácil prever que é 
passível de múltiplas interpretações, 
o que certamente ocasionará inú-
meras ações judiciais, que normal-
mente levam mais de 10 anos para 
receberem um ponto final. “Isso gera 
insegurança jurídica e repele inves-
timentos”, diz. Conforme a advogada 
tributarista, uma forma de mitigar o 
aparecimento de tantos litígios seria 
garantir ao contribuinte a limitação 
do poder dessas interpretações.
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Consolo
Escritor e jornalista

OLAVO ROMANO

Quase todo mundo era atendi-
do no Posto. Consulta de gra-
ça, ainda ganhavam algum re-
médio de amostra. Expediente 
quase no fim, Doutor Sebas-
tião foi lá fora, viu chegando 
um casal da roça. Gente muito 
pobre, mal alimentada e, era 
capaz de apostar, cheia de cis-
ma com comida: isto assim-as-
sim é quente, o povo diz que 
aquilo é reimoso, tem muita 
mistura que mata na hora: 
manga com leite, por exem-
plo, é bater e valer. O médico 
despachou o cliente anterior, 
que se queixava de uma bruta 
dor no peito respondendo na 
cacunda. Depois mandou en-
trar o casal de roceiros. Muito 
encabulados, ficaram em pé, 
o homem rodando o chapéu 
com as das mãos; ela, mirra-
dinha, olhos pregados no ma-
rido, vendo o que ele ia fazer. 
O convite do Doutor Sebastião 
resolve a dúvida:

— Vamos sentar. Fiquem  
à vontade.

Sentam sem fazer barulho, 
permanecem em silêncio. O 
médico pergunta:

— Então, como vão as coisas?
— Remando. Como Deus é 
servido – responde ele.

— Qual é o problema?

— E ela, Doutor.

— O quê que a senhora sente? 
– indaga o médico. 

— A pobre anda numa 
patifaria que faz dó – 
responde o marido, tomando 
a dianteira. 

O médico insiste com a 
cliente:

— Então vamos ver. Como é 
mesmo o nome da senhora?

— É Domitila. Domitila 
Maria de Jesus.

— Muito bem. Idade?

A mulher, devagar, vai desem-
buchando: tem quase cinquen-
ta, completa dentro de dois 
meses. Queixa de desânimo, 
falta de apetite, uma fraque-
za na cabeça sem arrumação. 
Vira e mexe o marido entra no 
meio, dá um palpite, corrige 
a fala dela. Paciente, o médi-
co mede a pressão, examina 
a língua, os olhos, a garganta. 
Manda a mulher deitar numa 
cama, apalpa, pergunta mais 
uma porção de coisas, escuta, 
escuta. Por fim, senta de novo, 
pega papel e caneta, começa a 
escrever a receita. Acaba e diz, 
bem explicado, para os dois:

— Dona Domitila anda meio 
anêmica. O organismo preci-
sa de um reforço para reagir. 
Receitei um fortificante, toma 
de oito em oito horas três ve-
zes ao dia. Essas vitaminas 
também vão ajudar. E tem as 
injeções. Alguém lá por perto 
faz injeção na veia?... Pois o 
senhor pede a esse compa-

dre de vocês, aplica em dias 
alternados, dia sim, dia não. 
Entenderam?

Disseram que sim, ele deu 
umas amostras, só a injeção 
é que não tinha, achavam na 
farmácia. Antes de levantar, o 
homem pergunta:

— Quanto lhe devo Doutor?

— Não é nada não.

— E os remédios?

— Também são de graça.

— Então, Deus lhe pague.

A mulher emenda:

— E Nossa Senhora há de 
proteger o senhor e toda sua 
família, dar vida, saúde e 
felicidade.

— Amém. Muito obrigado.

Doutor Sebastião faz uma re-
comendação final:

— É bom reforçar a 
alimentação, comer bastante 
couve e, se puder, um fígado 
de boi de vez em quando.  
A senhora tolera bem o 
fígado?

O marido, uma vez mais, é 
quem responde:

— Quá o que, Doutor, danada 
de ruim de boca, coitada. 
Luxenta pra comer que só ela.

olavoromano@task.com.br
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 O médico insiste:

— Mas é importante forçar 
um pouco. Ajuda o efeito do 
remédio. E avisa: “Mais uma 
coisa, hein: dentro de uns três 
meses, terminando a receita, 
voltem de novo. Aí a gente dá 
outra olhada, muda algum 
medicamento, acompanha a 
situação”.

O casal sai, muito agradecido 
e menos encabulado. Na far-
mácia, ele conta o dinheiro e 
paga o que o caixeiro lhe co-
bra pela injeção. O rapaz ex-
plica que é na veia, o homem 
diz que o doutor já tinha fala-
do, o compadre aplicava. 

Meses depois o médico encon-
tra na rua o marido da cliente.

— Dia, Doutor. – o homem 
cumprimenta. 

-— Bom dia. Como vão as 
coisas?

-— Tenteando: meia pedra, 
meio tijolo.

— O senhor sumiu, não 
apareceu com a patroa.

— É. Não deu jeito não 
senhor.

— E como é que ela vai 
passando?

— Ah, Doutor, Deus chamou a 
pobre coitada.

Sem graça, o médico dá os pê-
sames ao viúvo e pergunta o 
que houve, como é que foi.

—A gente ia matar porco 
de manhã cedo, ela dormiu 
animada, gostava demais 
daquela função, gente 

ajudando, casa cheia. 

—E aí?   

—Aí, Doutor, quando acordou, 
tava morta. 

— Mas ela tomou os 
remédios?

— Quase que a receita toda.

— E chegou a sarar?

— Sarar, mesmo, ela não 
sarou não senhor...

Olha bem o médico e remata:

— ...mas, graças a Deus, 
morreu bem melhorzinha
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Estados Unidos e UFMG anunciam projeto de 
revitalização do Instituto Casa da Glória

O Escritório da Embaixada dos Es-
tados Unidos em Belo Horizonte e a 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) anunciaram, no dia 12 de 
julho último, projeto de recuperação 
e revitalização do edifício histórico 
Casa da Glória, construído no século 
18, um dos cartões-postais da cida-
de de Diamantina (MG), Patrimônio 
Mundial da Humanidade. 

A iniciativa será apoiada com re-
cursos do Fundo de Embaixadores 
para Preservação Cultural (Ambassa-
dors Fund for Cultural Preservation – 
AFCP) do Departamento do Estado dos 
EUA. O projeto terá duração de 18 me-
ses e receberá cerca de R$ 1,2 milhão 
de financiamento do governo dos EUA, 
além de aportes da própria UFMG. 

A reforma vai viabilizar a substitui-
ção das estruturas de madeira e a ins-
talação dos sistemas de detecção e su-
pressão de incêndio na Casa da Glória, 
possibilitando que o edifício seja no-
vamente utilizado para fins educacio-
nais e turísticos, contribuindo, assim, 
para a economia regional. Como órgão 
complementar do Instituto de Geociên-
cias da UFMG, a Casa da Glória poderá 
novamente abrigar atividades acadê-
micas como trabalhos de campo de dis-
ciplinas dos cursos de geografia, geolo-
gia, cartografia, turismo, engenharia de 
minas e ciências biológicas. A iniciativa, 
focada na acessibilidade do público ao 
patrimônio, tem o objetivo de valori-
zar a história da construção e tornar o 
espaço disponível para sediar festivais, 
seminários, simpósios técnico-científi-
cos e exposições artísticas e culturais. 

“Para os EUA, essa parceria conso-
lida ainda mais nosso relacionamento 
com Minas Gerais e oferece novas 
oportunidades de intercâmbio aca-
dêmico e cultural entre nossas duas 

nações”, disse o encarregado de Negó-
cios da Embaixada e Consulados dos 
EUA no Brasil, Douglas Koneff. 

A reitora Sandra Regina Goulart 
Almeida destacou que o projeto de 
recuperação da Casa da Glória é o 
único do país financiado na chamada 
deste ano aberta pelo Departamento 
de Estados dos EUA. “Diamantina é 
uma das joias do patrimônio histó-
rico-cultural brasileiro, e a Casa da 
Glória, com seu charmoso passadiço, 
é um dos seus ícones. Quem vê uma 
foto da Casa da Glória logo associa a 
edificação à cidade”, disse a reitora. 
Ela agradeceu à Embaixada dos EUA 
e ao seu Departamento de Estado a 
acolhida da proposta da UFMG. “Isso 
é uma prova do reconhecimento do 
governo norte-americano ao valor 
cultural e acadêmico da Casa da Gló-
ria e ao papel que a UFMG, por meio 
do IGC, desempenha na consolidação 
desse importante patrimônio”, refor-
çou Sandra Goulart. 

O edifício da Casa da Glória é for-
mado por um conjunto de dois casa-

rões históricos, situados em lados 
opostos da Rua da Glória. O edifício 
principal, do século 18, foi constru-
ído entre 1775 e 1800. A partir dos 
anos 2000, o uso do espaço foi di-
versificado com a incorporação de 
ações nas áreas de turismo, geogra-
fia e cartografia. Por isso, passou a 
se chamar Instituto Casa da Glória. A 
casa tem 11 alojamentos com capa-
cidade para receber 110 alunos para 
atividades de campo na região. 

O FUNDO DOS 
EMBAIXADORES PARA 
PRESERVAÇÃO CULTURAL 

O Fundo dos Embaixadores é 
administrado pelo Escritório de As-
suntos Educacionais e Culturais do 
Departamento de Estado dos EUA. 
Os recursos são destinados a proje-
tos para a preservação do patrimônio 
cultural em diversos países, incluindo 
edifícios históricos, sítios arqueoló-
gicos, objetos etnográficos, pinturas, 
manuscritos e línguas indígenas, 
além de outras formas de expressão 
cultural tradicional.



C U L T U R A 8 5EDIÇÃO 307 AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

Exposição “Coletâneas” da artista 
plástica Lilian Gomes

RAQUEL CAPUCIO

Uma parte da trajetória da 
artista plástica Lilian Gomes 
está sendo compartilhada 
com o público em Belo Ho-
rizonte/MG. A exposição 
“Coletâneas” está em cartaz 
no Restaurante Quina BH 
(Av. Prudente de Morais, 15 
- Bairro Santo Antônio) e re-
úne telas do acervo da artista, 
que nunca foram expostas.

A mostra é formada por 8 
pinturas em técnicas mistas 
sobre tela e pode ser visitada 
até 21 de agosto; de terça-
-feira a domingo. A entrada é 
gratuita.

Nascida no Rio de Janeiro/
RJ e radicada em Belo Hori-
zonte, a artista plástica con-
temporânea Lilian Gomes, 
concluiu seus estudos de de-
senho e pintura em 1980. 

Na busca da sua realização 
pessoal, a artista construiu 
belíssimos painéis com ca-
madas intercaladas de tintas, 
resinas, tecidos e o que mais 
estivesse nas mãos. Iniciou os 
seus trabalhos nos anos 90, 
impulsionada pelo movimen-
to Surrealista.

Lilian Gomes foi revelação em 
1996, sendo promessa ainda 
maior para os anos seguin-
tes, através da sua arte em 
painéis abstratos, que enri-
queceu ainda mais o cenário 
artístico mineiro.

A arista participou de uma 

Mostra na Galeria Acervo da 
Arte, e de algumas exposições 
individuais e leilões. Teve o 
seu trabalho exposto em vá-
rias lojas de decoração do 
Ponteio Lar Shopping, e im-
primiu cor e estilo nas pare-
des de apartamentos decora-
dos das grandes construtoras 
mineiras.

Não é à toa que Lilian Gomes 
entra na lista dos artistas 
plásticos que inspiram ar-

quitetos e decoradores. Seu 
trabalho é cuidadoso e trans-
forma, aos poucos, suas ins-
pirações em belíssimas peças 
únicas e abstratas, na forma 
de obras de arte. Suas cria-
ções têm beleza, cor, forma e 
profundidade.

Sua trajetória artística é bas-
tante marcada por essa mis-
tura de combinações de co-
res, que imprimem nas suas 
obras um DNA inconfundível.

Advogada, 
especialista em 
Cultura.



C U L T U R A8 6 EDIÇÃO 307AGOSTO 2022
MERCADOCOMUM

Lula: A riqueza cultural do Brasil é 
extraordinária e precisa ser prioridade. 
Eleito, vai recriar o Ministério da Cultura

Durante um encontro com ar-
tistas e trabalhadores da cultura do 
Distrito Federal no dia 13 de julho 
último, em Brasília, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a 
valorização do setor, reforçou a ideia 
de recriar o Ministério da Cultura e 
afirmou que as manifestações locais 
são tão importante como as que ga-
nham projeção nacional pela mídia.

“A cultura nunca é colocada 
como prioridade. E precisa ser. Eu 
tenho viajado pelo interior e a ri-
queza cultural das cidades pequenas 
é extraordinária. Mas não consegue 
extrapolar para além das fronteiras 
daqueles municípios por falta de in-
vestimento”, disse Lula.

O ex-presidente ressaltou que “não 
custa caro” bancar uma política cultural 
no país, lembrando ainda que o retorno 
para o país é imenso. “Vocês da cultura 
pedem muito pouco, vocês cobram mui-
to pouco e vocês oferecem muito. E esse 
pouco que vocês pedem é plenamente 
possível da gente realizar”, ressaltou.

ATRASO HISTÓRICO

Segundo o ex-presidente, diversos 
entraves para o desenvolvimento de uma 
cultura brasileira vinda do povo fazem 
parte da história do país. Um dos exem-
plos citados por ele foi o fato de o Brasil 
ter sido o último país do continente a ter 
uma universidade, em 1920, enquanto o 
Peru teve sua primeira já em 1554.

“Alguém precisava me explicar 
como nós não tínhamos acesso à 
formação. É porque nós tínhamos 
nosso desenvolvimento baseado na 
escravidão de seres humanos e essa 
gente não podia saber, não podia co-
nhecer nada. Era importante que a 
gente fosse submisso e não levantas-
se a cabeça. E nós precisamos mudar 
isso”, declarou.

Para superar essas dificuldades, 
Lula afirmou que é necessário ouvir 
o povo e aprender com o que se ouve.

“A questão cultural, para mim, é 
vital para que a gente possa mudar 
este país no século 21. Nós precisa-
mos avançar.”
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Festejos da Fé – Do interior de 
Minas a Belo Horizonte

O livro digital Festejos da Fé – Do 
interior de Minas a Belo Horizonte, 
de Deolinda Alice dos Santos, realiza-
do com recursos da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura de Belo Horizon-
te - Projeto 0246/2021, tem como 
objetivo uma maior divulgação das 
manifestações culturais tradicionais, 
contribuindo para a preservação e 
conservação da memória dos belo-ho-
rizontinos e do povo mineiro em geral. 

No que se refere a Belo Horizonte, 
a cada ano, a cidade atrai turistas in-
teressados em conhecer seus pontos 
turísticos, alguns valorizados inter-
nacionalmente, como o conjunto ar-
quitetônico da Pampulha. No entanto, 
progressivamente, passou a ser um 
destino valorizado também em função 
das festas. É por isso que a publicação 
contemplou os novos cenários, presti-
giando e documentando o carnaval, as 
festas juninas, de Iemanjá, dos Pretos 
Velhos, homenagens a Nossa Senhora 
Aparecida, entre outros. 

O que ficou evidente foi a diver-
sidade. De janeiro a dezembro, Belo 
Horizonte é palco de muitas mani-
festações. Pode-se citar os festejos de 
Santos Reis, com os grupos de Folia de 
Reis e Pastorinhas, a Guarda de Mo-
çambique Treze de Maio e outras 104 
guardas de Congado, a procissão de 
Corpus Christi com tapetes de serra-
gem na Avenida Afonso Pena, e outra 
procissão que atraia milhares de fiéis, 
a de São Cristóvão, entre outros.

 
A PRIMEIRA EDIÇÃO

A primeira edição do livro Festejos 
Tracionais Mineiros, de Deolinda Alice 
dos Santos, lançou um olhar inédito 
sobre o cenário e as manifestações 
culturais de Minas Gerais em sete re-
giões, respeitando os aspectos físico-

-geográficos, os processos históricos 
de povoamento e a colonização que 
ocorreram em diferentes épocas e que 
justificam a riqueza de costumes, dan-
ças, músicas, lendas, festas e outras 
manifestações da cultura típica.

Com isso, o livro atendeu aos in-
teresses e solicitações de educadores, 
estudantes, pesquisadores, promoto-
res culturais, comunidade tradicionais, 
associações comunitárias e paroquiais 
e demais interessados em conhecer as 
manifestações culturais típicas do Es-
tado e esgotou-se rapidamente. 

PALESTRAS

Além da publicação, como contra-
partida, a professora Deolinda Alice dos 
Santos, autora do livro, irá ministrar pa-
lestras em cinco centros culturais de Belo 
Horizonte nos bairros Padre Eustáquio, 
Lindéia Regina, Lagoinha, São Geraldo e 
Venda Nova e também na ASMG – Asso-
ciação dos Surdos de Minas Gerais. 

Destinada a profissionais de turis-
mo, estudantes, educadores, historia-
dores, artistas, produtores culturais e 
também ao público leigo, a palestra terá 

entrada franca e a presença de um intér-
prete de libras. Outra novidade é que o 
arquivo integral em PDF será disponibi-
lizado no site da editora www.luccacul-
tura.com.br e para inserção em sites de 
diversas entidades de fomento à cultura. 

DEOLINDA ALICE DOS SANTOS 

Por mais de 30 anos, Deolinda Alice 
dos Santos viajou pelo estado, reunindo 
fotos, mapas, ilustrações e textos. Em 
2011, todo esse material foi utilizado 
para a edição do livro Festejos Tradi-
cionais Mineiros – Registros da Fé e do 
Folclore. O trabalho foi desenvolvido 
em parceria com o professor e turis-
mólogo Vinicius Márcio Horta, respon-
sável pelo copydesk dos textos. A nova 
edição conta com copydesk e projeto 
gráfico do Studio Ieda Ferreira.

Deolinda é graduada em História 
do Brasil e Pedagogia. Ao longo da sua 
carreira, atuou como professora, orien-
tadora e consultora de cultura mineira 
e folclore. É membro da Comissão Mi-
neira de Folclore e Comissão Ouro-pre-
tana de Folclore, é contadora de causos 
e sobretudo, uma ouvinte e aprendiz da 
sabedoria popular, por crença.

Uma publicação que ressalta o valor da história e dos encontros
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O melhor do mundo

Muito festejada em São Paulo 
a Sétima Colocação do Res-
taurante A Casa do Porco en-
tre os 50 Melhores do Mundo 
em 2022 (World’s Best Res-
taurantes). Há 20 anos, esse 
evento é iniciativa da revista 
inglesa Restaurant Magazine. 
Em junho foi divulgada a lis-
ta com os 100 melhores (50 
+ 50) e a classificação final 
saiu numa festa em Londres, 
na segunda quinzena de ju-
lho. Apesar de 2022 estar só 
na metade, a avaliação é para 
o ano inteiro.

A Casa do Porco é comandada 
pelo casal Janaína e Jefferson 
Rueda – paulista de São José 
do Rio Preto, brasileiríssimo 

apesar do sobrenome. Jana-
ína já comandou o bar Dona 
Onça e Jefferson foi o Chef do 
Attimo, ambos em São Pau-
lo. A ideia de abrir uma casa 
com foco em produtos suínos 
foi de Jefferson, baseado em 
suas origens interioranas. 
Seu sonho de emplacar uma 
“Alta Gastronomia Caipira” 
está sendo realizado. 

Tudo (ou, quase tudo) que 
é preparado na cozinha do 
restaurante é produzido no 
Sítio Rueda, que eles man-
têm perto de São Paulo. A 
criatividade de Jefferson foi 
fundamental para transfor-
mar as partes simples de 
um Porco Caipira num prato 

nunca imaginada em qual-
quer parte do mundo. Ele, 
simplesmente, enobreceu a 
apresentação dos cortes de 
um suíno – ao ponto de você 
achar que o gosto é diferen-
te! E não é...

Ficar entre os 10 primeiros 
numa lista aplaudida e res-
peitada em todo o mundo 
deram à Casa do Porco uma 
notoriedade tão grande que 
as reservas de mesas, que 
antes de julho estavam esgo-
tadas até outubro, agora são 
possíveis apenas para feve-
reiro 2023. E olhe lá!

O outro brasileiro classifi-
cado entre os 50 foi o ainda 

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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pouco conhecido Oteque, do 
Rio de Janeiro. Comandado 
pelo chef e proprietário Al-
berto Landgraf é um restau-
rante contemporâneo sofis-
ticado. Parece que a procura 
por mesas no Oteque não 
segue os passos da Casa do 
Porco e uma das razões é o 
preço: o Menu Degustação 
do restaurante carioca passa 
dos R$ 800,00 sem bebida. 

O Geranium, dinamarquês 
que desbancou outro dina-
marquês, o Noma, e tornou-
-se o Melhor Restaurante do 
Mundo, persegue esse título 
há algum tempo. Há mais de 
10 anos vem rondando as 
listas de melhores europeus 
com algumas propostas bem 
ao estilo contemporâneo do 
seu dono e chef, Ramsus Ko-
foed, de 48 anos. 

Em 2013 fez sua primeira 
aparição no Word’s 50 Best 
Restaurants, ano em que 
conquistou a sua segunda 
Estrela Michelin. Em 2016, 
o trabalho de Kofoed deu 
um salto na preferência dos 
críticos europeus com a ter-
ceira Estrela Michelin e des-
bancou o também emergente 
Renè Redzepi, chefe e dono 
do Noma, que tinha duas 
Estrelas. O Noma entrou na 
lista dos 50 em 2010, 2012 
e 2014, chegando ao Topo 
de lista em 2021, quando 
ganhou também a terceira 
estrela Michelin. 

Ramsus Kofoed já tinha con-
quistado o respeito dos críti-
cos quando se tornou o único 
Chef do planeta a ganhar as 

três medalhas (ouro, prata e 
bronze) no mais antigo e fa-
moso concurso de cozinhei-
ros internacionais, o Bocuse 
DÓr, em Lyon, França. Seus 
Troféus estão à entrada do 
seu restaurante – no oitavo 
andar do Estádio Nacional de 
Copenhagen, Per Henrik Lin-
gs Allé 4, 8 (+45 6996 0020).

O Geranium tem algumas ca-
racterísticas interessantes.
O Chef Kofoed é vegetariano! 
Não existe carne vermelha 
no Cardápio, isto é: carboi-
drato quase zero. Pão, qua-
se nenhum. Apenas peixes, 
frutos do mar e derivados, 
verduras e legumes. O Menu 
Degustação é dominado por 
Lagostas e Caviar. O prato 
carro-chefe é uma menção 
ao “Danish Tradition”: Aren-
que Defumado sobre Algas 
Crocantes, Aneto e Aquavit 
(uma bebida escandinava 
alcoólica). Kofoed está pre-
parando uma variação desse 
prato com Caviar, Sementes 
defumadas de Girassol e Fo-
lhas de Nogueira marinadas 
em Creme de Leite Ácido.

Em seguida vem outro prato 
com o selo de perfeccionis-
mo do Chef: Merluza, Caviar 
e Coalhada com Flor de Salsi-
nha em pó, Óleo de Salsinha 
e escama frita de Merluza! 

Uma tradição escandinava 
que Kofoed mantém é a leve 
defumação de ingredientes, 
especialmente peixes, à base 
de Zimbro – que deve dar um 
aroma especial ao alimento. 
Ele é admirador da comida 
vietnamita, que só prepara 

em família, quando não faz 
uma massa ao molho de to-
mate!

A Cozinha do Geranium é 
aberta para o salão, à vis-
ta de todos, onde seu sócio, 
Soren Ledet, não entra: é o 
Diretor de Salão, Sommelier, 
e não palpita nas panelas. Só 
na Adega, onde os vinhos ita-
lianos predominam. 

O Restaurante foi inaugura-
do em 2007, no Jardim Real 
de Copenhagen. Em 2009, 
durante a crise econômica 
mundial, foi fechado e só re-
abriu meses depois quando 
um novo investidor (Lars 
Seier Christensen), assumiu 
o prejuízo e a reabertura no 
local atual. 

Não há luxo no Geranium. O 
ambiente é confortável sem 
ostentação. Toda inspiração 
é dinamarquesa e até a músi-
ca ambiente pertence a uma 
banda local, a Efterklang. A 
sofisticação criativa do lugar 
fica por conta do Cardápio: 
ele vem dentro de um enve-
lope de pergaminho fechado 
e é aberto com um estilete de 
ouro! 

Ah, o preço do Menu Degus-
tação? Cerca de 450 Euros 
por pessoa. Sem vinho!

Se depois desse briefing você 
anima conhecer o Geranium, 
ligue para o número alí em 
cima e espere a confirmação, 
por e-mail, para uns 100 dias 
depois. 

Boa Sorte!
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Esse vinho é 
gastronômico
É verdade que, qualquer vi-
nho encontra uma comidinha 
que lhe faz companhia. Tam-
bém é verdade que isso não 
faz dele um vinho gastronô-
mico. Aliás, não sei de manual 
contendo regras claras sobre 
o que seja vinho gastronômi-
co; até porque, a conceituação 
tem muito de subjetividade.

Contudo, uma verdade é in-
questionável nessa relação: 
vinho gastronômico é versá-
til; ou seja, tem característica 
que o torna capaz de harmo-
nizar com várias comidas. 
Nem muito álcool, nem pou-
quíssimo álcool; pois, com 
muito álcool o vinho se so-
brepõe à comida, e é inimigo 
de pratos salgados e condi-
mentados. 

Com pratos salgados provoca 
a sensação de ser mais alco-
ólico; e com os pratos con-
dimentados a sensação de 
maior intensidade dos con-
dimentos. Com pouquíssimo 
álcool o vinho desaparece 
diante de qualquer comida 
com um mínimo de elabora-
ção. Portanto, esse vinho gas-
tronômico deve ter de médio 
a pouco corpo. 

Nesse vinho, a acidez é ele-
mento básico: aumenta a pro-

dução de saliva – o que que-
bra os alimentos -, destaca os 
sabores dos pratos, combate 
a gordura, ameniza o sal, lim-
pa o palato e, destacando, dá 
a estrutura ao vinho.

E a madeira no vinho gas-
tronômico? Um vinho com 
um pouco de madeira, sim. 
Sabido que o carvalho adi-
ciona corpo e complexidade 
ao vinho, tanto mais madeira 
exigirá mais atenção no mo-
mento de harmonizá-lo com 
os pratos.  

Boa acidez, moderado teor 
alcoólico, corpo médio, são 
características que fazem 
do espumante um exemplar 
quase perfeito de vinho gas-
tronômico. Sua limitação se 
restringe a pratos pesados, 
que ele não enfrenta. Certa-
mente, é o padrão de vinho 
gastronômico. 

Antes, porém, é necessário 
entender que, nesse universo 
vinho e comida, o prazer – 
longe de qualquer manual -, 
é subjetivo; e cabe a cada um 
descobri-lo à mesa.  

DEGUSTAÇÃO I

A Hipperfrios Lourdes, à fren-
te o Felipe Zanforlin, recebeu, 

dia 13 de maio, clientes e 
amigos da Importadora, para 
apresentação de vinhos da 
vinícola portuguesa, Herdade 
da Raposinha. A degustação 
foi comandada pelo proprie-
tário e enólogo da vinícola, 
João Nuno Athayde. Muito 
louvados no evento, os vinhos 
passam a integrar o portfólio 
da Importadora.  

DEGUSTAÇÃO II

A Distribuidora Assembla-
ge, comandada pela Tuca e 
o Danilo Schirmer, realizou, 
dia 16 de maio, degustação 
de vinhos recém-lançados 
da Casa Valduga, da qual são 
representantes. Destinado ao 
circuito profissional, o evento 
foi conduzido pelo somme-
lier e embaixador da Valduga, 
Daniel Místico, que fez ampla 
exposição sobre os novos 
rótulos da Vinícola, para os 
sommeliers e proprietários 
de restaurantes, presentes 
ali. Além dos novos rótulos, o 
encontro teve ainda a degus-
tação de vinhos, já consagra-
dos, da Valduga. Evento digno 
das marcas.

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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New York: Aos 30 anos, a NYC Restaurant 
Week, primeira do mundo, lança sua 
programação de descontos e o especial 
'Savor NYC'
Mais de 650 restaurantes de 60 cozinhas distintas em 85 bairros oferecem 
30 dias de promoções para refeições a partir de US$ 30

O prefeito de Nova York, Eric 
Adams, juntamente com a NYC & 
Company (organização oficial de ma-
rketing de destino e agência de con-
venções e visitantes dos cinco distri-
tos de Nova York), deu início ao 30º 
aniversário da NYC Restaurant Week 
com uma coletiva de imprensa no 
Gage & Tollner, um dos participantes 
originais de 1992, ao mesmo tempo 
em que anunciou o Savor NYC: uma 
celebração culinária de um ano. Uma 
lista completa de restaurantes par-
ticipantes da NYC Restaurant Week, 
patrocinada pela Mastercard, está 
disponível em nycgo.com/restauran-
tweek.

“A NYC Restaurant Week ofere-
ce aos nova-iorquinos e visitantes a 
possibilidade de comer em centenas 
de restaurantes, em dezenas de bair-
ros, em todos os cinco distritos”, disse 
o prefeito de Nova York, Eric Adams. 
“A Restaurant Week deste ano está 
trazendo aos clientes uma variedade 
de sabores com ofertas incríveis. Não 
importa onde você queira comer, não 
há melhor momento para apoiar os 
restaurantes da nossa cidade do que 
a NYC Restaurant Week”.

“Estamos orgulhosos de comemo-
rar 30 anos da NYC Restaurant Week, 
marcando três décadas de ofertas ex-

cepcionais para clientes nos cinco dis-
tritos”, disse Fred Dixon, presidente e 
CEO da NYC & Company. “Para conti-
nuar celebrando a cena gastronômica 
de nível mundial da cidade, temos o 
prazer de anunciar o lançamento do 
Savor NYC, uma iniciativa culinária de 
um ano que destacará a comunidade 
culinária em todos os bairros multi-
culturais da cidade, incentivando os 
visitantes a se aprofundarem e explo-
rarem mais”.

O programa da NYC Restaurant 
Week, com duração de 30 dias, de 18 
de julho a 21 de agosto, destaca mais 
de 650 restaurantes em todos os cin-
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co distritos com mais de 60 estilos 
diferentes de culinária em 85 bairros. 
O programa incentiva moradores e 
visitantes a explorar a vasta, diversi-
ficada e acessível cena gastronômica 
da cidade, ajudando a apoiar peque-
nas empresas, a indústria e seus tra-
balhadores.

De segunda a sexta-feira (com a 
opção de participar aos domingos), 
a NYC Restaurant Week oferece uma 
infinidade de opções para os entu-
siastas do melhor da gastronomia. 
Os restaurantes participantes ofere-
cerão um almoço de dois pratos ou 
um jantar de três pratos com preço 
fixo de itens de menu clássicos, favo-
ritos e novos. Os preços dos pratos 
cuidadosamente elaborados são US$ 
30, US$ 45 ou US$ 60, dependendo 
do restaurante. Essa estrutura de 
preços foi criada para garantir que 
estabelecimentos de todos os cin-
co bairros possam participar, desde 
restaurantes de bairro a restauran-
tes finos. Mais de 100 restaurantes 
também oferecerão garrafas de vi-
nho de US$ 30 para comemorar o 
30º aniversário, disponíveis nos me-
nus participantes.

Os clientes podem navegar pelos 
restaurantes participantes por filtros, 
incluindo “localização”, “cozinha”, 
“tem cardápio”, “desconto Mastercard 
de US$ 10”, “acessibilidade”, “proprie-
dade”, “semanas de participação” e 
“refeições”. As listas, disponíveis em 
nycgo.com/restaurantweek, podem 
ajudar os consumidores a escolher 
restaurantes por interesse, incluindo 
“Restaurant Week Classics”, “Lunch 
Break”, “Summer Vibes”, “Impress 
Your Followers”, “Dress for the Occa-
sion”, “ James Beard Honorees”, “Wine 
Spectator Winners” e, por último, 
“Make it a Stella”, uma seleção feita 
pela Stella Artois, patrocinadora ofi-
cial de cervejas da NYC Restaurant 
Week Summer 2022. Os titulares de 
cartões Mastercard podem fazer o 
pré-registro aqui para receber US$ 10 
de crédito em cada transação de US$ 
45 ou mais durante as refeições nos 

restaurantes participantes (para até 
três (3) transações, totalizando um 
desconto de US$ 30).

“Trazer aos visitantes e morado-
res locais uma maneira significativa 
de experimentar refeições de classe 
mundial na cidade de Nova York não 
tem preço”, disse Rustom Dastoor, vi-
ce-presidente executivo de Marketing 
e Comunicações da América do Nor-
te da Mastercard. “Juntamente com a 
NYC & Company, estamos empolga-
dos em oferecer descontos exclusivos 
aos titulares de nossos cartões duran-
te a NYC Restaurant Week Summer 
2022, enquanto eles exploram sua 
paixão por comida e viagens.”

Neste ano marcante de aniver-
sário, 15 dos participantes originais 
de 1992 da Restaurant Week promo-
vida pela NYC & Company retorna-
ram, incluindo: Barbetta, Carmine's 
(Upper West Side), Dock's Oyster 
Bar, Fraunces Tavern, Gage & Tollner, 
Gallagher's Steak House, The Palm, 
Sardi's, Shun Lee West, Sylvia's, Ta-
vern on the Green, Tribeca Grill, The 
Russian Tea Room, Union Square Café 
e Victor's Café. A NYC Restaurant 
Week é a Restaurant Week original, 
criada em 1992, que foi depois repli-
cada em cidades em todo o mundo.

"Um verdadeiro testemunho de 
um marco saboroso - o 30º aniversá-
rio da NYC Restaurant Week e o 60º 
aniversário do Sylvia's Restaurant. 
Como participante inaugural e fã, es-
tou muito feliz por apoiar o melhor 
restaurante do planeta, um prato de 
cada vez", disse Tren'ness Woods-
-Black, co-presidente do Comitê de 
Culinária NYC & Company.

"Como participante original do 
programa de 1992, tenho a honra de 
fazer parte do 30º aniversário da NYC 
Restaurant Week, uma tradição es-
pecial na cidade de Nova York. A NYC 
Restaurant Week sempre foi uma ma-
neira de as pessoas experimentarem 
novos restaurantes, incluindo alguns 
dos melhores do mundo, a um preço 

acessível. Este aniversário especial é 
o momento perfeito para as pessoas 
se reconectarem e comemorarem 
com uma refeição memorável”, disse 
o chef e restaurateur David Burke, co-
-presidente do NYC & Company Culi-
nary Committee.

A NYC & Company está compro-
metida há muito tempo em defender 
a comunidade empresarial local, com 
a NYC Restaurant Week na vanguarda 
desses esforços. O sucesso contínuo 
do evento é um indicador chave do 
desejo dos nova-iorquinos e visitan-
tes de explorar os cinco distritos por 
meio da comida.

Durante o evento de lançamento 
do 30º aniversário da NYC Restaurant 
Week no Gage & Tollner - um dos res-
taurantes mais antigos da cidade de 
Nova York, inaugurado em 1879 e um 
parceiro original da Restaurant Week 
em 1992 - o prefeito Eric Adams e a 
NYC & Company também anunciaram 
uma iniciativa para dobrar o apoio e 
a promoção de todos os recantos gas-
tronômicos dos cinco distritos com 
um programa intitulado “Savor NYC”. 
A campanha de um ano destacará 
conteúdo atualizado mensalmente, 
incluindo culinária típica de todas as 
culturas, carrinhos de rua, restauran-
tes estabelecidos, culinária acessível, 
culinária sustentável, eventos e mui-
to mais nos cinco distritos que fazem 
de Nova York o destino gastronômico 
mais famoso do mundo.

O Gabinete de Mídia e Entreteni-
mento da Prefeitura fez parceria com 
a NYC & Company como patrocina-
dora da NYC Restaurant Week para 
compensar as taxas de participação 
de empresas em todos os bairros em 
resposta à recuperação contínua do 
turismo da cidade de Nova York.

Em homenagem a este marco de 
30 anos e em apoio à busca de estu-
dantes locais pela carreira gastronô-
mica em restaurantes e hotéis, a NYC 
& Company fez uma doação ao Food 
Education Fund.



mercadocomum.com

1,8 MILHÃO
MERCADOCOMUM 
SUPERA MARCA DE

De acordo com o Google 
Analytics, o site de 
MercadoComum obteve  
1.881.194 visualizações  
e acessos às suas páginas, 
de 5 de junho a 3 de  
julho de 2022.

DE LEITORES

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


