mercadocomum.com

BELO HORIZONTE | MG | EDIÇÃO 308 | SETEMBRO DE 2022

Bicentenário
da Independência
do Brasil
Pág. 75

Estudo aponta os
principais desafios
da Mineração
Pág. 11

Combinações Explosivas. O Brasil deverá
chegar, em 2023, com um PIB 14%
abaixo do que foi atingido em 2010.
Pág. 55

BDMG – 60 anos. Foi de JK a
ideia de criação do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
Pág. 63

TODO

VOTO

Tem O
mesmO

PODeR.

RespeitaR as difeRenças, votaR bem infoRmado.

Na hora de escolher um candidato, a responsabilidade e a importância de todos os cidadãos são exatamente as mesmas.
Todo voto tem o mesmo poder de definir a sociedade que queremos ser. A democracia é inegociável. Nossas eleições são
transparentes, confiáveis e a base da nossa democracia. Por isso, é fundamental respeitar a escolha, a voz e o voto de cada pessoa.
Afinal, não há paz sem tolerância e respeito.

A Assembleia apoia o Programa Permanente de
Enfrentamento à Desinformação, do TRE-MG.

EXPEDIENTE

S U M Á R I O

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
SETEMBRO DE 2022
ANO XXIX - EDIÇÃO 308
Publicação Nacional de
Economia, Finanças e Negócios
Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

5

34

55

63

A Economia com Todas
as Letras e Números

Mundo
Empresarial

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

Debate
Econômico

Especial BDMG

90

Variedades

106
Opinião

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

101

Turismo

125
Cultura

Foto capa: Shutterstock

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

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

5

Safra brasileira de grãos 2023/22 poderá
ter produção de 308 milhões de toneladas
impulsionada pela boa rentabilidade de
milho, soja e algodão

As primeiras projeções para a
produção total de grãos para a safra
2022/23 apontam para uma colheita
de 308 milhões de toneladas. O resultado é impulsionado, principalmente,
pelo bom desempenho dos mercados
de milho, soja, arroz, feijão e algodão.
“Apesar do aumento nos custos de
produção, as culturas ainda apresentam boa liquidez e rentabilidade para
o produtor brasileiro”, esclarece o
presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), Guilherme
Ribeiro. Estes fatores influenciam na
tendência de alta na área destinada à
soja, milho e algodão, como mostra a
Perspectivas para a Agropecuária Safra 2022/23, divulgada nesta quarta-feira (24) pela Conab. De acordo com

os números, que apresentam as principais variáveis de mercado e as tendências para as culturas, a produção
total destes cinco principais produtos cultivados no país, e que correspondem a mais de 90% da produção
brasileira de grãos, está estimada em
294,3 milhões de toneladas.
Para a soja, a perspectiva da
Conab aponta um cenário recorde
na produção, sendo projetada em
150,36 milhões de toneladas para
a próxima temporada. Os preços do
grão devem continuar atrativos, uma
vez que a oferta e a demanda mundial da oleaginosa seguem ajustadas,
refletindo em tendência de crescimento de 3,54% de área para a cul-

tura, podendo chegar a 42,4 milhões
de hectares. A produtividade do ciclo
2022/23 deve apresentar recuperação em relação a atual safra após os
problemas climáticos registrados nos
estados do Sul do país e em parte do
Mato Grosso do Sul. Com a melhora
esperada na produtividade, a Conab
estima que a maior disponibilidade
do grão deve propiciar exportações
na ordem de 92 milhões de toneladas,
aumento de 22,2 % em relação à safra
2021/22, um recorde para a cultura.
Mesmo com a estimativa de aumento
dos embarques, os estoques para a
temporada 2022/23 também devem
crescer em torno de 3,9 milhões de
toneladas em relação ao que é previsto para o ciclo atual, sendo projetados
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em 9,89 milhões de toneladas.

No caso do algodão, a análise
também aponta para um cenário de
aumento de área, produtividade e
consequente acréscimo na produção.
As primeiras previsões para a safra
2022/23 indicam uma colheita de
2,92 milhões de toneladas da pluma.
Os fatores que impulsionam o avanço
da cultura são o elevado patamar dos
preços do produto, boa rentabilidade,
a comercialização antecipada, entre
outros. No entanto, as incertezas do
cenário econômico mundial podem
restringir esse crescimento. Diante
desta produção, é esperada uma retomada no volume exportado para
um patamar próximo a 2 milhões de
toneladas do produto final, além de
um estoque de passagem de aproximadamente 1,75 milhão de toneladas
de pluma no fim de 2023.
Já no caso do arroz, a área cultivada deve apresentar uma nova
redução na safra 2022/23. Com o
elevado custo de produção, os agricultores tendem a optar por culturas
que apresentam melhores estimativas de rentabilidade e liquidez, como
milho e soja. Ainda assim, a produção
na safra 2022/23 deve ficar em torno
de 11,2 milhões de toneladas, dada
a possibilidade de recuperação na
produtividade em relação à 2021/22,
que sofreu com a disponibilidade de
recursos hídricos para o seu bom desenvolvimento. Cenário semelhante é
esperado para o feijão. A atual melhor
rentabilidade de grãos concorrentes
deverá refletir em amena retração de
área da leguminosa. Com isso, a produção tende a seguir bem ajustada
com a demanda, mantendo a colheita
total em cerca de 3 milhões de toneladas. Para ambos os produtos, o cenário previsto é de normalidade em
relação ao abastecimento interno.
Para o milho é esperada uma produção total de 125,5 milhões de toneladas. Na primeira safra, há projeção
de uma leve queda de área, com variação negativa de 0,6%, uma vez que o

cereal concorre com a soja. No entanto, com uma possível recuperação na
produtividade, após a escassez hídrica
em importantes regiões produtoras na
temporada 2021/22, a produção pode
chegar a 28,98 milhões de toneladas.
Já na segunda safra do grão, é projetado um aumento tanto da área como da
produtividade, o que pode resultar em
uma colheita de 94,53 milhões de toneladas, aumento de 8,2% em relação
à safra 2021/22. “O cenário de mercado não apresenta uma tendência de
queda expressiva para as cotações de
milho, uma vez que o panorama aponta para a demanda e a oferta ainda
ajustadas no ano que vem. Com isso, as
margens para os produtores continuam positivas, mesmo com os altos custos de produção. Além disso, é preciso
lembrar que nas duas últimas safras, o
clima foi uma variável de grande influência para o desenvolvimento da cultura”, explica o diretor de Informações
Agropecuárias e Políticas Agrícolas da
Conab, Sergio De Zen.
Mercado de Carnes – Para o próximo ano safra, os produtores de carnes, principalmente de aves e suínos,
se deparam com o desafio de gerenciar os custos de produção, diante de
preços de milho em patamares mais
altos. Neste cenário de custos elevados, a tendência é de uma menor margem de rentabilidade para o setor.

No caso da suinocultura, outro fator a ser considerado é a recuperação
dos rebanhos chineses, atingidos fortemente pela Peste Suína Africana (PSA)
a partir de 2018, que vem impactando
nas cotações internas de suíno vivo,
além de influenciar na redução das exportações para a China. “No entanto,
com a abertura de novos mercados, a
exemplo de outros países do Sudeste
Asiático e do Canadá, essa queda tende
a ser amenizada”, reforça o superintendente de Estudos de Mercado e Gestão
da Oferta da Companhia, Allan Silveira.
Ainda segundo a análise da Conab, a
tendência para 2023 é de um aumento na ordem de 6,7% nos abates que,
por sua vez, não deve se converter to-
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talmente em aumento na produção da
proteína em virtude do menor peso
médio esperado em função dos elevados custos na alimentação dos plantéis.
Os abates de aves projetados para
2023 também tendem a apresentar
crescimento de 3,2% em relação a
este ano, sendo estimados em 6,29 bilhões de frangos, enquanto as exportações devem apresentar uma ligeira
queda de 1,7%, podendo chegar a 4,5
milhões de toneladas. Essa combinação de fatores resulta em um provável
aumento da oferta interna na ordem
de 4,2%, elevando a disponibilidade
per capita acima dos 51 kg/hab/ano.

Para os produtores de carne bovina, apesar do bom momento vivido
em relação à demanda externa, a pecuária de corte sofre com o aumento
de custos, principalmente em virtude
do aumento dos preços dos bezerros
nos últimos anos. Em função dessa
alta, foi traçada nos últimos anos uma
estratégia de retenção de fêmeas por
parte dos criadores, o que explica o
aumento do rebanho projetado para
2022 e 2023 e deve se refletir em
uma projeção de alta nos abates no
próximo ano em torno de 2,7% quando comparado com 2022, sendo estimado em 30,1 milhões de cabeças.
“Apesar de haver previsão de queda
do preço médio do bezerro, tal movimento não é suficiente para motivar
uma queda geral nos custos, uma vez
que a suplementação animal também
tem sofrido com recentes altas”, pondera o gerente de Produtos Pecuários
da Conab, Gabriel Correa.

Esse incremento nos abates também indica um aumento na produção
de carne bovina na ordem de 2,9%,
em virtude da possibilidade de que em
2023 haja o início do processo de descarte de vacas, característico do atual
momento do ciclo pecuário, o que
também possibilita um acréscimo na
ordem de 5% nas vendas ao mercado
externo e ligeira elevação na disponibilidade per capita em 2023, se aproximando dos 26 kg/habitante/ano.
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Brasil: Preços internacionais puxam
exportações recordes de US$ 14
bilhões em julho
O destaque foi para as vendas externas de milho

Em julho, as exportações do agronegócio brasileiro foram impactadas
pelo aumento dos preços médios de
exportação, que cresceram 24,8%.
Com isso, as vendas para o mercado
externo alcançaram valor recorde para
o mês: US$ 14,28 bilhões (+26,8% em
relação a julho/2021). O índice de
quantum subiu 1,6%. A participação
do agronegócio atingiu 47,7% do total
das exportações nacionais.
A explicação para a elevação do
índice de quantum está relacionada,
principalmente, ao aumento do volume exportado de milho no mês de

julho, que alcançou mais de 2 milhões
de toneladas em termos absolutos.
Outros destaques foram os produtos do complexo soja (grãos, farelo e
óleo) e a carne bovina e de frango.
“Embora as exportações tenham
alcançado recorde para os meses de
julho, trata-se do menor valor dos últimos quatro meses de 2022. Na comparação com as exportações de junho
deste ano (mês imediatamente anterior), por exemplo, houve desaceleração de 8,6% em valores, resultado
da queda de 2,2% no índice de preços
comparado, e de 6,6% dos volumes
exportados”, explica a Secretaria de

Comércio e Relações Internacionais
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As importações de produtos do
agronegócio somaram US$ 1,48 bilhão
(+19,3%), também influenciadas pelos
preços médios que cresceram 16,1%.
MILHO

As vendas externas de milho subiram de 1,99 milhão de toneladas
em julho/2021 para 4,12 milhões de
toneladas em julho/2022 (+106,9%).
Tal volume é suplantado apenas pe-
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mulada pelos altos preços praticados
no mercado internacional, dado as
condições de demanda e oferta atual,
afetadas principalmente pelo conflito
na Ucrânia (óleo e farelo de girassol).

As vendas externas de farelo de
soja aumentaram 13,7%, chegando
a US$ 964,76 milhões, valor recorde
para os meses de julho. Houve expansão de 2,3% na quantidade, que também atingiu volume recorde.

No caso do óleo de soja, as exportações brasileiras foram de US$
351,41 milhões em julho de 2022
(+135,4%).
CARNES BOVINA
E DE FRANGO
las exportações em 2019, que alcançaram 5,93 milhões de toneladas no
mesmo mês.

Quanto ao valor exportado, de
US$ 1,15 bilhão (+189,7%), este foi
recorde para julho, devido à alta dos
preços médios de exportação do cereal, 40% superiores em comparação
ao mesmo mês do ano passado.

O Irã foi o maior importador de
milho brasileiro em julho deste ano,
com aquisição de 832 mil toneladas
ou o equivalente a US$ 258,93 milhões (+308,4%). Em seguida, aparecem Colômbia (US$ 118,42 milhões;
+2.416,7%) e Japão (US$ 102,97 milhões; +34,3%).

A alta disponibilidade de milho,
anunciada pela Conab em julho deste
ano, com primeira e segunda safras
em fase de colheita, e terceira safra
com previsão de plantio concluída,
criam o cenário propício para o maior
ritmo de exportações no segundo semestre, cuja demanda interna prevista para o ano é de 77,19 milhões de
toneladas.
COMPLEXO SOJA

A venda ao exterior dos produtos
do complexo soja alcançaram US$

6,03 bilhões em julho/2022 (+21%).
A elevação de preços dos produtos do
setor (+33,5% em média) foi responsável pela alta das exportações, já que
o volume exportado caiu 9,4%.

Esta queda de volume ocorreu
nas exportações de grãos de soja, que
passaram de 8,67 milhões de toneladas em julho de 2021 para 7,52 milhões de toneladas em julho de 2022
(-13,3%). Com produção de 14,11
milhões de toneladas inferior à safra de 2020/2021 (-10,2%), a safra
2021/2022 disponibilizou menos
grãos para exportação neste ano.

Mesmo assim, as exportações de
soja em grãos alcançaram valor recorde para meses de julho, US$ 4,71
bilhões (+18,2%), em razão dos preços médios elevados (+36,3%), reflexo também da menor disponibilidade
para a oferta internacional.
A China aumentou a participação
nas aquisições, passando de 66,5%
do volume exportado pelo Brasil em
julho/2021 para 68,8% do volume
em julho/2022 (5,2 milhões de toneladas; -10,3%).

Os outros dois produtos do setor,
no entanto, apresentaram aumento
de quantidade exportada, que foi esti-

O setor de carnes também foi
influenciado pela alta dos preços
médios de exportação (+20,4%). As
exportações de julho foram recordes,
com US$ 2,37 bilhões (+16,9%), mesmo com queda de 2,9% do volume
total exportado.
O principal produto exportado
pelo Brasil foi a carne bovina, com
vendas recordes de US$ 1,21 bilhão (+20%) e taxa de crescimento
semelhante ao dos preços médios
(+19,5%).

O volume exportado registrou
pequena elevação de 0,4% na comparação entre julho de 2021 e julho de
2022. O ritmo menor de crescimento
de preços comparado aos meses anteriores de 2022 em relação a 2021, se
justificou pela maior disponibilidade
da proteína para exportação nos principais exportadores mundiais comparado à demanda internacional.

Outro produto do setor com aumento das vendas externas foi a carne de frango. Embora a quantidade
exportada tenha registrado redução
de 4,4%, o preço médio de venda subiu 26,9%. As exportações alcançaram o recorde de US$ 875,15 milhões
(+21,3%) para meses de julho.

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

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

9

ApexBrasil ganha selo internacional
de qualidade ao completar 25 anos
Agência recebe certificado NBR ISO 9001, pela excelência de
suas feiras internacionais. Em 2021, a ApexBrasil atendeu 6.392
empresas em ações de promoção comercial

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(ApexBrasil) recebeu, no dia 5 de
agosto último, a certificação NBR
ISO 9001, que comprova a conformidade do seu Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ) aos requisitos
da norma, em cerimônia realizada
na sede da Agência em Brasília, com
a presença de colaboradores, diretores e convidados. A Agência, que
neste ano completa 25 anos, atua
evidenciando empresas, produtos e
serviços brasileiros para o mundo e
atraindo investimentos estrangeiros
para o País por meio de programas e
ações voltadas para diversos setores
da economia brasileira.
A NBR ISO 9001 comprova que a
Agência melhora seus processos continuamente e desenvolve produtos e
serviços que atendem os requisitos

de satisfação dos clientes. Dentre os
pontos fortes da ApexBrasil apontados pelo órgão certificador, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, estavam
o alto nível de engajamento entre os
colaboradores, a robustez da documentação, a transparência de seus
atos, o investimento na universalização das capacitações em qualidade e
a comunicação organizacional.

O escopo certificado é a promoção
de exportação e de internacionalização por meio do atendimento setorial
direto às empresas brasileiras na participação em feiras internacionais, um
dos serviços oferecidos pela Agência.
Nas feiras de negócios, a ApexBrasil
expõe a investidores internacionais
os produtos e serviços que as empresas brasileiras têm de melhor, abrindo
a possibilidade de expansão de seus
negócios, mercados e atraindo par-

ceiros internacionais para ampliação
e qualificação da empresa no próprio
país, com transferência de know how
e de tecnologia e geração de empregos
no Brasil. Assim, a Agência fortalece
a imagem do Brasil como parceiro de
negócios no exterior e contribuir para
o crescimento sustentável da economia brasileira. Em 2022, estão previstas 23 feiras, que levarão as empresas
brasileiras para o mundo.

Ser certificada pela NBR ISO 9001,
faz parte de um dos objetivos do Plano
Estratégico da ApexBrasil 2020-2023,
que é aumentar a maturidade em governança e compliance da Agência.
Conquistado antes mesmo do previsto, que era 2023, o certificado é um
reconhecimento internacional ao trabalho realizado pela Agência, como
afirmou o diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Roberto Escoto. “A
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norma assegura boas práticas de gestão e relacionamento entre clientes e
fornecedores. Além disso, reforça para
todos os colaboradores algo que está
no DNA da Agência, que é o orgulho de
ser ApexBrasil”, reforçou Escoto durante a cerimônia de certificação.
A preparação da Agência cumpriu
um rigoroso cronograma, nos últimos
dois anos. Em novembro de 2021, foi
aprovada a Política da Qualidade, que
definiu as diretrizes, responsabilidades e compromissos da qualidade. O
foco da Política da Qualidade é colocar o cliente no centro de todo o negócio. E para auxiliar a Alta Direção nas
decisões sobre o SGQ, foi instituído o
Comitê da Qualidade.
O certificado é resultado de um
trabalho de centenas de colaboradores de diversas áreas, que atuaram incansavelmente para atender
às exigências da norma. Por isso, na
cerimônia, em momento de emoção,
foram parabenizados por todos os
presentes, os colaboradores representantes dos auditores internos da
qualidade e das áreas envolvidas no
escopo da certificação.

Após essa conquista, outros serviços poderão ser preparados para
receber o mesmo certificado. Segundo

o diretor de negócios da ApexBrasil,
Lucas Fiuza, a Agência tem o serviço de
excelência como uma marcante característica. “O reconhecimento vem junto
com a celebração dos 25 anos da Agência, muito justo e merecido”, destacou
Fiuza, parabenizando todos os colaboradores envolvidos na conquista.
RESULTADOS EXPRESSIVOS

A missão da ApexBrasil é promover a competitividade das empresas
brasileiras no exterior e atrair investimentos para o Brasil. Os resultados
conquistados ao longo dos últimos
anos são frutos de uma série de ações
inovadoras, como programas de capacitação, qualificação, promoção,
estudos de mercado e projetos desenvolvidos com importantes parceiros.

Atualmente, a ApexBrasil apoia
empresas em 57 setores, que por sua
vez exportam para mais de 200 mercados. Em 2021, mais de 14 mil empresas receberam apoio da Agência
e mais de 10 mil foram qualificadas
para exportar. Do total de atendimentos realizados pela ApexBrasil,
53% foram para pequenas e médias
empresas. Em termos de retorno
para a economia brasileira, as exportações promovidas no ano passado geraram US$ 77,3 bilhões. Além
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disso, 35 projetos foram facilitados,
com a estimativa de US$13,1 bilhões
de investimentos.

A Agência incentiva e conduz a participação de empresas brasileiras em feiras, missões prospectivas e comerciais e
rodadas de negócios, entre outras ações
de promoção comercial. Dessa forma,
em 2021 foram atendidas 6.392 empresas, das quais 38,9% (2.486) são MPEs.
NBR ISO 9001

Criada pela empresa suíça International Organization for Standardization, a ISO 9001 é uma norma
internacionalmente reconhecida que
certifica o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e define os requisitos
(ferramentas de padronização) para
a implantação do sistema em uma
organização. O Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) funciona como um
instrumento para ajudar o gestor a
encontrar e corrigir processos ineficientes dentro da organização. Além
disso, é uma forma de documentar a
cultura da organização, permitindo
que o negócio cresça mantendo a qualidade dos bens e serviços prestados.
A validade do certificado é de 3 anos e
a organização certificada deve passar
por auditorias anuais para garantir a
conformidade do sistema de gestão.
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Estudo aponta os principais desafios
do setor de mineração
Empresas alcançaram crescimento de 32% em 2021 e grande desafio
é a produção de minerais críticos para a geração de energia limpa

O alto preço das commodities e
a eficiente gestão de custos no setor
de mineração impulsionaram o crescimento das receitas das empresas
do setor em 32% em 2021 e o lucro
líquido dessas empresas em 127% no
mesmo período. Esse é o resultado de
uma pesquisa global realizada pela
PwC com as 40 maiores mineradoras
do mundo.
Já o setor de mineração brasileiro registrou uma alta de 62% no faturamento em 2021 ante 2020, atingindo R$ 339 bilhões, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram). A larga extensão territorial

do Brasil, com condições geográficas
e geológicas favoráveis, faz do país
uma nação privilegiada em relação à
disponibilidade de recursos minerais,
o que resulta em uma ampla oferta
para abastecer os mercados interno
e externo.
Os estados de Minas Gerais, Pará,
São Paulo, Goiás, Rondônia, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e
Amazonas concentram as principais
reservas minerais. O país produz cerca de 70 tipos de minerais, cuja exploração movimenta aproximadamente
7 mil empresas e 2.500 municípios,
segundo dados divulgados pela As-

sociação dos Municípios Mineradores
de Minas Gerais e do Brasil (Amig).

Mesmo sendo uma das atividades
industriais que mais contribuem para
o PIB do Brasil, o futuro da mineração também é cheio de incertezas e
desafios. Um dos principais, segundo o estudo da PwC, é o aumento da
produção dos considerados “minerais críticos”. São elementos essenciais para a geração de energia limpa
e redução na emissão de poluentes,
como, por exemplo, lítio, níquel, cobalto e grafite para armazenamento
de energia; cobre e alumínio para
energia de transmissão; e elementos
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de silício, urânio e terras raras para
geração de energia solar, eólica e nuclear. O fornecimento desses minerais
terá desafios para atender a demanda
em curto prazo.

O mundo será capaz de cumprir
suas metas líquidas de zero poluente somente se a indústria da mineração aumentar substancialmente
a produção, o que coloca um imperativo estratégico na agenda das 40
maiores mineradoras do mundo:
realizar grandes investimentos em
exploração, produção, processamento e refinar de forma responsável e
sustentável.
Uma nova geração de mineradoras fora das “top 40” está se posicionando rapidamente para entregar
esses minerais críticos. “Essas empresas são altamente focadas em atender às expectativas em evolução das
partes interessadas e têm colhido os
frutos de atuar com agilidade nessa
mudança no mercado de mineração;
além disso, estão explorando novos
modelos de negócios e parcerias criativas para entregar maior valor ao
longo de toda a cadeia de suprimentos”, analisa Adriano Correia, sócio da
PwC Brasil.

As iniciativas para redução nas
emissões exigirá mais mineração, de
acordo com o estudo. Os sistemas de
energia de baixa emissão do futuro
– energia solar e eólica, veículos elétricos e baterias em escala de rede
– terão alta demanda de materiais.
A produção de uma fazenda solar
requer três vezes mais recursos minerais que uma usina de carvão de
tamanho semelhante e a construção
de um parque eólico precisa de 13
vezes mais que uma usina a gás comparável.
A demanda por minerais críticos
deverá crescer significativamente
ao longo das próximas três décadas.
A Agência Internacional de Energia
estima que a demanda anual para suprir as tecnologias de energia limpa

vai ultrapassar US$ 400 bilhões até
2050, mas fornecer recursos para
a transição energética não é simplesmente uma questão de minerar
mais dos mesmos materiais da mesma maneira. Em vez disso, o mundo
precisará de mais minerais críticos
e matérias-primas para alimentar a
economia global do futuro, e esses
recursos precisarão ser extraídos de
forma sustentável.
OUTROS DESAFIOS

As práticas ESG (responsabilidade social, sustentabilidade e governança) também são um grande fator
para a evolução do negócio da mineração, como constata a pesquisa da
PwC. “Essa conduta não é mais opcional ou um ponto de diferenciação:
é o padrão operacional mínimo. As
partes interessadas estão aumentando a pressão e licenças sociais robustas, desinvestimentos responsáveis e
transparência fiscal serão importantes para o sucesso”, afirma Adriano
Correia. Portanto, práticas ESG devem ser consideradas centrais para
empresas mineradoras. Isso levará
a resultados sustentáveis que geram
valor e crescimento, ao mesmo tempo
em que fortalecem o meio ambiente e
as sociedades.

O estudo da PwC aponta outros
desafios para as mineradoras: preços
para minerais críticos podem ser voláteis e novos projetos levam tempo
para permitir financiar e construir.
Além disso, os recursos minerais
estão se esgotando e a geopolítica
continua a apresentar uma gama de
riscos. “Para complementar o quadro,
as expectativas em relação a ESG estão aumentando, o que significa que
as mineradoras devem acompanhar
o ritmo dessa mudança”, acrescenta o
líder do setor de Mineração e Siderurgia da PwC Brasil.

Segundo o estudo da PwC, algumas das respostas para superar esses
desafios são avaliar a exposição a minerais críticos e trabalhar onde eles
precisam estar, revisitar a estratégia
de negócios e identificar oportunidades para possuir mais da cadeia de
suprimentos ou fazer parceria com
os usuários finais e fabricantes de
equipamentos originais. Também é
preciso ter capital e fluxo de caixa estrategicamente adequados para atender às necessidades da transição para
a emissão de poluente zero, além de
construir confiança com as partes interessadas e fortalecer licença social
da mineração para operar, aumentando o foco em ESG.
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Desemprego continua como principal causa
da inadimplência no 1º semestre de 2022
De acordo com pesquisa da empresa feita com consumidores, diminuição
da renda é o segundo fator mais citado pelos consumidores
A principal causa da inadimplência no primeiro semestre de 2022
seguiu sendo o desemprego, indica
pesquisa da Boa Vista, empresa de
inteligência analítica. 28% dos consumidores entrevistados apontaram essa como a principal causa da
inadimplência, contra 27% no período anterior. Em segundo lugar, vem
a diminuição da renda, apontada por
24% dos entrevistados, contra 21%
no 2º semestre de 2021. “O desem-

prego é historicamente a principal
causa da negativação, e segue como
tal apesar das taxas estarem diminuindo nos últimos meses segundo
o IBGE”, ressalta Flavio Calife, economista da Boa Vista.
A Boa Vista também questionou
quantas contas o consumidor com
restrições possui em atraso. A maioria, 63%, possui três ou mais contas
em atraso – vs 62% no 2º semestre de

2021 –, e 86% desses consumidores
estão há mais de 90 dias inadimplentes (contra 83% no semestre anterior). Em relação ao valor das dívidas,
56% desses consumidores relataram
à Boa Vista que possuem dívidas a
partir dos R$ 3 mil. Na pesquisa anterior, estes eram 51%. “Os dados
apontam que o consumidor brasileiro
continua enfrentando sérias dificuldades para quitar sua dívida atrasada
de forma rápida, além de acabar atra-
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sando outros compromissos financeiros”, comenta Flavio.

Para a maioria dos consumidores
inadimplentes (23%), as contas cujo
não pagamento resultou em restrição
ao CPF foram as chamadas contas
diversas, que englobam gastos com
educação, saúde, impostos e taxas,
lazer e outras despesas, como ilustra o gráfico abaixo. Em segundo lugar, vêm os gastos com alimentação,
com 18%. As contas atrasadas foram
contraídas pelos seguintes meios de
pagamento: cartão de crédito (27%),
boleto (26%) e cartão de loja (14%).

A principal causa da inadimplência no primeiro semestre de 2022
seguiu sendo o desemprego, indica
pesquisa da Boa Vista, empresa de
inteligência analítica. 28% dos consumidores entrevistados apontaram essa como a principal causa da
inadimplência, contra 27% no período anterior. Em segundo lugar, vem
a diminuição da renda, apontada por
24% dos entrevistados, contra 21%
no 2º semestre de 2021. “O desemprego é historicamente a principal
causa da negativação, e segue como
tal apesar das taxas estarem diminuindo nos últimos meses segundo
o IBGE”, ressalta Flavio Calife, economista da Boa Vista.

A Boa Vista também questionou quantas contas o consumidor
com restrições possui em atraso. A
maioria, 63%, possui três ou mais
contas em atraso – vs 62% no 2º
semestre de 2021 –, e 86% desses
consumidores estão há mais de 90
dias inadimplentes (contra 83% no
semestre anterior). Em relação ao
valor das dívidas, 56% desses consumidores relataram à Boa Vista
que possuem dívidas a partir dos
R$ 3 mil. Na pesquisa anterior, estes eram 51%. “Os dados apontam
que o consumidor brasileiro continua enfrentando sérias dificuldades
para quitar sua dívida atrasada de
forma rápida, além de acabar atrasando outros compromissos financeiros”, comenta Flavio.
Para a maioria dos consumidores inadimplentes (23%), as contas
cujo não pagamento resultou em
restrição ao CPF foram as chamadas
contas diversas, que englobam gastos com educação, saúde, impostos e
taxas, lazer e outras despesas, como
ilustra o gráfico abaixo. Em segundo
lugar, vêm os gastos com alimentação, com 18%. As contas atrasadas
foram contraídas pelos seguintes
meios de pagamento: cartão de crédito (27%), boleto (26%) e cartão de
loja (14%).
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CONTAS CUJO NÃO PAGAMENTO
RESULTOU EM RESTRIÇÃO AO CPF
VAI PAGAR QUANDO?
22% dos consumidores disseram
que pagariam a dívida nos 30 dias seguintes, enquanto a maioria (30%),
esperava conseguir pagar em um
prazo de 30 a 90 dias. 20% entre 90 e
180 dias e 28% em um período acima
de 180 dias. 38% disseram que iriam
conseguir pagar o valor total da dívida, enquanto 62% pretendiam fazer
uma renegociação do valor atrasado.

33% dos consumidores com restrição procuraram ajuda financeira nos
bancos. Já os que buscaram ajuda em
financeiras foram 28%, e com parentes
e familiares foram 23%, seguidos por
16% dos que buscaram dinheiro para
pagar as contas com amigos ou colegas.
Em média, no geral, apenas 19% dos
consumidores que buscaram apoio conseguiram o fôlego financeiro pretendido.
METODOLOGIA

Mais de 1.500 pessoas, em todo o
Brasil, responderam à pesquisa Perfil do Consumidor, da Boa Vista, por
meio de questionário eletrônico, ao
longo do 1º semestre de 2022. Os resultados consideram 3% de margem
de erro e 95% de grau de confiança.
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Construção registra aumento de
5,34% no volume geral de vendas
no 1º semestre de 2022
Dados fazem parte do relatório Senior Index, levantamento elaborado pela empresa
de tecnologia para gestão, Senior Sistemas, com o objetivo de apresentar ao mercado
informações relevantes sobre o cenário econômico em diversas áreas

De acordo com dados do Senior
Index, relatório da Senior Sistemas
que acompanha indicadores de mercado, o setor da construção registrou
um aumento de 5,34% na movimentação do mercado imobiliário no primeiro semestre de 2022 em relação
ao mesmo período do ano passado.
Outro dado levantado aponta
uma alta no Valor Geral de Vendas

(VGV) dos empreendimentos no
primeiro semestre do ano, com um
aumento de 3,28%, correspondente
a uma movimentação de cerca de R$
9,8 bilhões de reais.
O Senior Index também apresenta indicadores referentes ao valor do
metro quadrado adquirido. De acordo
com a pesquisa, houve um crescimento de 7,38%, com um investimento

médio a nível Brasil girando na casa
dos R$ 6.931,94.

Esses dados levam em conta uma
amostragem de mais de 192 empresas
que atuam na construção de diversos
empreendimentos dos mais variados
padrões – médio e alto padrão e Casa
Verde e Amarela (antigo MCMV) – e
que utilizam a tecnologia da Senior
Mega em diversos estados do Brasil.
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AVALIAÇÃO DO CENÁRIO
Em 2021 o número de vendas na
construção bateu recorde. Esse superávit na comercialização dos imóveis
no ano passado aconteceu em virtude
do bom momento do setor, que entre
outros fatores, contou com uma queda
representativa da taxa Selic. Se no passado as taxas de juros giravam na casa
dos 12%, em 2021 foi possível financiar
imóveis por menos da metade desse índice, chegando em alguns meses em 2%.
Isso promoveu mais poder de compra e
contribuiu para o boom de vendas.
“Em 2022 o setor da construção
ainda vive alguns reflexos de 2021,
contudo, o cenário é outro e o segmento começa a retornar a patamares mais realistas, com taxa Selic na
casa dos 13,75%. Logo, é natural que
ao longo deste ano percebamos algumas variações no volume de vendas
ao fazermos esses comparativos”, explica o Head de Construção da Senior,
Cleber Francischini.

De acordo com o informativo econômico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o Índice
Nacional de Custo da Construção, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (INCC/FVG), no primeiro
semestre de 2022 já aumentou 7,53%.
Apesar da variação ser inferior à registrada em igual período do ano anterior,
essa é uma das mais fortes para um primeiro semestre do ano desde 1996.

Outro dado apontado pela CBIC
destaca que no mês de junho houve um
aumento de 2,14% no INCC, o que corresponde a terceira maior elevação para
esse mês nos últimos 28 anos. Somente
em junho de 1995 (3,12%) e junho de
2021 (2,16%) as altas foram superiores.
Ainda de acordo com a CBIC, em junho
o custo dos materiais e equipamentos
cresceu 1,07%, o custo da mão de obra
aumentou 3,35% e o custo com serviços
sofreu elevação de 0,68%.
“O setor da construção já vem
sentindo há mais de 24 meses con-

secutivos as altas dos insumos. Esses valores contribuem para deixar o
custo da construção em um patamar
elevado. No ano passado houve como
amenizar esses índices em virtude de
um cenário de taxas de juros baixas,
situação que não é a mesma atualmente. Logo esses custos maiores
acabam migrando para o VGV e, por
consequência, para o valor do metro
quadrado”, explica Francischini.

No ano passado, o PIB da construção
registrou uma alta de 9,7% no acumulado do ano. Foi o maior aumento registrado em 11 anos. Porém, é importante
destacar que esse aumento foi em cima
de uma queda de 6,3% em 2020. Para
2022, a projeção divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Sindicato
da Indústria da Construção de São Paulo
(Sinduscon-SP) é de que o PIB do setor
tenha um aumento de cerca de 2%.
INDICADORES POR ESTADO

Além de fazer um levantamento
nacional dos dados da construção, o
Senior Index também aponta alguns
índices por estado.
Entre os estados que apresentam
os maiores índices de compra de imóveis no período estão: Espírito Santo
1,26%, Goiás 41,91%, Paraná 39,62%,
Rio Grande do Norte 12,84%, Rio
Grande do Sul 19,46%, Santa Catarina
17,51% e São Paulo 7,34%.

Já entre os estados com queda na
comparação com o ano passado estão
Distrito Federal -44,04%, Minas Gerais -19,50%, Pernambuco -15,65% e
Rio de Janeiro -44,13%.

Em relação ao valor do metro
quadrado por estado, Espírito Santo
26,89%, Goiás 23,27%, Minas Gerais
16,92%, Santa Catarina 13,71% e Paraná 12,95%, estão entre os 5 estados com
maior aumento do metro quadrado no
Brasil de acordo com o Senior Index.
O Senior Index é um relatório que
tem como objetivo acompanhar indicadores de mercado nos diversos segmentos em que a Senior atua. A pesquisa utiliza-se de técnicas de análise
de dados e também do Data Lake da
empresa, com informações anônimas
de clientes que aceitaram compartilhar dados dos seus negócios.
“Em um cenário em que as tendências mudam com rapidez, acompanhar o mercado de perto se torna
muito relevante”, destaca o Diretor da
Unidade de Negócios na Senior Sistemas, Marcos Malagola.

O relatório Senior Index da Construção tem publicações trimestrais. Em
breve a Senior trará também novidades
e dados relevantes de outros setores
em que a companhia atua, como agronegócio, logística, indústria e RH.

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

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

17

87% dos brasileiros com acesso à
Internet realizam transações financeiras
apenas pelo celular
Estudo da Kantar IBOPE Media analisa a relação das pessoas com o mundo das finanças
A relação das pessoas com o dinheiro está cada vez mais digital.
Atualmente, 87% dos brasileiros com
acesso à Internet fazem todas as suas
transações financeiras pelo celular.
Além disso, 39% consideram a facilidade de utilização do aplicativo ou
internet banking na hora de mudar
de banco.

Os dados são da 25ª edição do
Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia. Os
insights foram gerados a partir do
estudo Flash Financial, realizado com
base na solução Target Group Index,
que analisa os hábitos e preferências
dos consumidores.
O levantamento Flash Financial
também mostra que o público aderiu
de vez às facilidades oferecidas por
soluções tecnológicas, como o Pix. Em
dois anos, o método de transações
instantâneas foi adotado por 89% da
população conectada.

Outro fator importante é a popularização das fintechs. Hoje, 80%
dos brasileiros conectados possuem
conta em um banco digital. Boa parte deles defende que as instituições
não precisam ter filiais locais (54%)
e está ansiosa para um futuro sem dinheiro em espécie (52%).

As criptomoedas, por sua vez, aparecem entre as principais escolhas de
investimento da atualidade. Mais da
metade (56%) do público afirma que
está disposta a investir e negociar em
moedas digitais. Vale a pena destacar
que 45% têm entre 18 e 34 anos.

Apesar de investirem suas finanças em nível comparado à média da
população, 78% dos clientes de empresas digitais ainda preferem fazer
isso por meio de bancos tradicionais.
As corretoras especializadas também
são vistas como boas opções (44%).

A Kantar IBOPE Media faz parte
da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria. Oferecemos as
mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho
e investimento de mídia, provendo
aos clientes da América Latina dados
para a melhor tomada de decisão. A

Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e
possui operações em 15 países latino-americanos.

A Kantar é a líder global de dados
e análises de marketing. Temos um conhecimento único, completo e preciso
de como as pessoas pensam, sentem e
atuam, com abordagem nacional e internacionalmente, em mais de 90 mercados. Combinando nosso profundo
conhecimento sobre pessoas, recursos
de dados e análises de mercado e nossa inovadora tecnologia, nós ajudamos
nossos clientes a entender pessoas e
inspirar crescimento.
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Open Banking: Metade dos
consumidores diz ter pouco ou nenhum
conhecimento sobre o sistema, mas
49% pretendem aderir
Estudo revela o conhecimento do brasileiro sobre sistema de compartilhamento de dados
financeiros; 48% dos entrevistados afirmaram estar dispostos a ceder seus dados caso
consigam melhores condições na contratação de crédito

Regulamentado em 2019, o Open
Banking teve sua fase final de implementação concluída em maio de
2022. No entanto, o brasileiro ainda
não tem muito conhecimento sobre
o tema. Uma pesquisa realizada pela
Boa Vista, empresa de inteligência
analítica, mostrou que metade dos
consumidores tem pouco ou quase
nenhum conhecimento sobre o sistema de compartilhamento de dados financeiros. Enquanto 29% indicaram
já ter ouvido falar e ter algum conhecimento. Apenas 21% consideraram
conhecer o tema suficientemente.

No entanto, 49% dos respondentes indicaram que pretendem aderir
ao compartilhamento de dados via
Open Banking. Em contrapartida, 51%
se declararam indecisos, e os principais motivos são: receio sobre o sistema de Open Banking (27%); falta de
clareza sobre como poderão ter acesso
aos benefícios (23%); dúvidas sobre
como as informações serão compartilhadas e utilizadas (20%); ocorrência
de fraude (20%); e por se tratar de um
serviço não obrigatório (10%).
O público com a faixa de idade entre

35 e 44 anos (57%) demonstrou maior
pretensão em aderir ao Open Banking.
Em relação a classe social, as classes AB
(55%) e C (52%) registraram a maior
taxa de intenção em aderir o sistema.
O QUE É O OPEN BANKING?

A pesquisa da Boa Vista também
estimulou os entrevistados a opinarem sobre o serviço. Quando questionados sobre o que o que vinha à
mente ao pensar em Open Banking,
26% dos consumidores relacionaram
o tema ao ato de compartilhamento e

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

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

19

13% ao relacionamento com bancos.
Termos como “Banco Digital”, “Troca
de Informações” e “Banco Aberto” foram mencionados pelo público. Entre
as menções negativas foram citados
termos como “Desvantagem” por
33% dos entrevistados, e “Invasão de
privacidade”, apontado por 22%.

Os consumidores foram apresentados ao conceito de Open banking e,
após a leitura, 70% dos respondentes
apontaram o que mais gostaram. Ao
apontar o que mais gostaram, a maioria
dos consumidores, 21%, mencionou o
acesso a opções de crédito mais vantajosas e o relacionamento com instituições financeiras. Na sequência, tanto a
liberdade de escolha para o compartilhamento de dados quanto a oferta de
produtos e serviços financeiros personalizados foram mencionadas por 14%
dos entrevistados. 12% não souberam
explicar o que mais gostaram, e 18%
ficaram incomodados frente a uma insegurança sobre o tema. Por outro lado,
45% dos respondentes indicaram ter
receio da ocorrência de fraudes, diante da necessidade de compartilhar e
expor os dados financeiros para as demais Instituições.

“O Open Banking é uma inovação
regulatória que permitirá aos correntistas de um banco disponibilizar seus
dados para as instituições financeiras
concorrentes. A medida busca disponibilizar para o consumidor com histórico
de pagamentos em dia, ofertas de empréstimos com juros mais baixos, melhores condições em cartões de crédito
e seguros, entre outros produtos bancários. No entanto, o sucesso do Open
Banking depende do uso de avançadas
técnicas de analytics, como as que a Boa
Vista oferece ao mercado. Isso porque
nada impede, em um exemplo, que um
consumidor que tenha contas em dia
em um banco, mas não tenha um histórico tão bom em um segundo banco,
disponibilize apenas as informações do
primeiro – a regulamentação do Open
Banking dá esta opção ao cliente”, complementa o VP de Negócios da Boa Vista, Lucas Caiche Guedes.

CRÉDITO COM MELHORES
CONDIÇÕES É MOTIVADOR
O estudo da Boa Vista também
abordou em quais situações os entrevistados autorizariam o compartilhamento de dados. Quase a metade dos consumidores, 48%, admitiu
estar disposta a ceder seus dados
caso consigam melhores condições
na contratação de crédito. Em linha
com este apontamento, o cartão de
crédito registrou 57% das menções,
seguido de empréstimo pessoal
(49%), financiamento imobiliário
(44%) e financiamento de automóvel (42%).
Para 31% dos consumidores obter melhores limites de crédito, seja
por meio do cartão de crédito, seja
por limite do cheque especial, seja
por linhas de crédito, é a principal
motivação para compartilhar seus
dados com outras instituições financeiras. Na sequência, a expectativa
de receber produtos e serviços personalizados foi citada por 15% dos
respondentes.

Quando questionados sobre quais
instituições compartilhariam seus
dados financeiros, 65% dos consumidores afirmaram que cederiam suas
informações para instituições financeiras com as quais já possuem algum
tipo de relacionamento. Já cerca de
um terço dos entrevistados declararam que não compartilhariam dados
com corretoras de valores.
METODOLOGIA

A Pesquisa sobre Open Banking,
elaborada pela Boa Vista, teve como
objetivo identificar o nível de conhecimento espontâneo do consumidor
brasileiro com relação ao tema e apresentar o conceito para entender os
pontos fortes e fracos com relação ao
serviço. O levantamento entrevistou
735 consumidores das principais regiões do país. Para leitura geral dos resultados, deve-se considerar 95% de
grau de confiança e margem de erro
de 3,5 pontos percentuais, para mais
ou para menos. As informações conceituais sobre o Open banking foram
extraídas do Banco Central.
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Banco popular municipal e moeda digital
são lançados no interior de Sergipe
A Moeda só será aceita no município de Indiaroba (SE) para estimular a circulação de
capital na cidade; os primeiros cartões do banco foram entregues no dia 10 de agosto

De acordo com o prefeito de Indiaroba, Adinaldo Nascimento, estima-se que menos de 20% da folha
de pagamento mensal da prefeitura
permaneça no município. “Através de
um estudo realizado pela Universidade Federal do Sergipe (UFS) em 2017,
constatamos que apenas 800 mil dos
4 milhões de reais destinados à população não foram evadidos para outras regiões. Atualmente, mesmo com
uma folha de pagamento avaliada
em 6 milhões mensais, este cenário
se agrava pois o e-commerce já está
muito presente no cotidiano de vários
munícipes”, aponta o prefeito.
Com o intuito de reverter essa re-

alidade, foi criado o Banco Popular de
Indiaroba assim como a concepção de
uma moeda digital denominada “Aratu”, caranguejo prato típico da região,
em homenagem às marisqueiras presentes no município, e que só terá validade no comércio de Indiaroba.

Os cartões para os beneficiários
do Bolsa Família local foram entregues durante um evento nesta quarta-feira, 10 de agosto. O projeto conta
com a mentoria do grupo Prefeitos do
Futuro, liderado por Alexandre Henrique Souza e Sol Brasil. Segundo os
empresários, a criptomoeda servirá
de incentivo para estimular medidas
semelhantes em outros municípios.

“Além do caráter social e econômico que beneficia a captação e circulação de recursos em escala municipal,
acreditamos que a implementação do
token também poderá contribuir para
a melhoria de outros setores atrelados
ao município, como a saúde, a educação e a infraestrutura”, ressaltam.

O projeto também tem o apoio do
Laboratório de Inovação em Fintechs
(LIFT), iniciativa da Federação Nacional de Associações dos Servidores
do Banco Central (FENASBAC), em
parceria com o Banco Central, e tem
como objetivo dobrar a quantidade
de recursos da prefeitura que circulam na cidade.
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Sem dinheiro, trabalhador antecipa salário
para pagar dívida, escola e comida
Num contexto de custo de vida
alto, inflação descontrolada, desemprego e empobrecimento da população, com salários desvalorizados, um
contingente cada vez maior de trabalhadores recorre à antecipação salarial para conseguir pagar as contas.

Segundo reportagem do jornal
O Globo, o brasileiro já antecipa até
40% do salário, o que significa dizer
que o orçamento do mês precisaria
ser ao menos 40% maior para dar
conta das despesas.

De acordo com a reportagem, a
antecipação tem sido saída de muitas
famílias para quitar dívidas com custo maior, pagar despesas emergenciais e gastos do mês como comida e
escola dos filhos.
CRESCIMENTO DE 200%

“Em geral, o serviço passa a ser
oferecido a partir de pedidos dos próprios funcionários, que buscam uma
forma de conseguir recursos para situações emergenciais de forma mais
barata. Para muitos, a modalidade virou uma saída para chegar ao fim do
mês”, diz o jornal.

Segundo o jornal, na fintech Creditas, empresa que oferece o serviço,
no primeiro semestre de 2022 as solicitações de antecipação foram 200%
maiores do que no mesmo período de
2021. Com base em pesquisa com os
usuários, a empresa identificou que
63% dos trabalhadores com carteira
assinada estão com ao menos 50% da
renda comprometida com dívidas.
RENEGOCIAÇÃO

O ex-presidente Lula tem se manifestado com frequência sobre o contexto de custo de vida alto e endivi-

damento da população brasileira. Em
diferentes situações, ele já declarou
ser necessário estimular a renegociação de dívidas, assim como aponta a redução da inflação, o combate à
fome e a criação de empregos como
soluções para melhoria da qualidade
de vida da população.

Em entrevista recente, ele disse
ser preciso reduzir juros e estimular
a renegociação das dívidas, retirando
os penduricalhos. “É preciso reduzir a
política de juros e é preciso resolver
o problema da dívida de 70 milhões
de famílias brasileiras que estão endividadas nos cartões, algumas porque
estão utilizando o cartão para comprar comida. Tem muitos penduricalhos nessa dívida. Então, é preciso
afastar esses penduricalhos, para que
a pessoa fique apenas com o principal”, declarou.

Nas diretrizes do plano de governo do movimento Vamos Juntos
pelo Brasil, da chapa Lula-Alckmin,
o endividamento e o desalento das
famílias como consequência do processo de destruição do Brasil, que
trouxe ainda fome, desemprego e
inflação.

A diretriz 60 trata especificamente do tema e fala em renegociação das dívidas. “Vamos promover
a renegociação das dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas por meio dos bancos públicos
e incentivos aos bancos privados
para oferecer condições adequadas
de negociação com os devedores”.
A diretriz fala ainda em avanço na
regulação e incentivo para ampliar
oferta e reduzir o custo do crédito,
ampliando a concorrência do sistema bancário.
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Cerveja: Consumo da bebida
fora do lar se aproxima dos
níveis pré-pandemia no Brasil
Número de consumidores cresce em relação ao pré-pandemia: 3 milhões a mais

O mercado de cerveja mostra sinais de forte recuperação, com o consumo fora do lar aquecido.

Segundo dados do novo relatório
Consumer Insights da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, o
1o semestre deste ano registrou um
crescimento de 23,8% de unidades da
bebida vendidas em relação ao mesmo
período de 2021, ficando apenas 2,9%
abaixo do mesmo intervalo de 2020.
O valor com as vendas de cerveja
no semestre ficou 28% maior do que
em 2021 e 4,8% maior do que em
2020, o que pode ser explicado pelo
aumento do preço da bebida no intervalo, 7,8% a mais desde 2020.

O Brasil apresenta hoje 2.3 milhões a mais de consumidores de cerveja fora do lar do que no 2º trimestre
de 2021, e 3.1 milhões a mais do que
no mesmo período de 2020, período
pré-pandemia.

A frequência de consumo fora do
lar no 1o trimestre deste ano cresceu
expressivos 78% em relação a 2021,
quando ainda vivíamos o isolamento
social, e está 14% abaixo do período
pré-pandemia. Fatores como preços
altos e segurança para socializar ainda impactam o consumo fora do lar,
mas a tendência é de recuperação. O
estudo LinkQ Covid-19 da Kantar, feito em março deste ano, mostrou que
61% dos brasileiros declaram sair

apenas para atividades essenciais.

O relatório trimestral Consumer
Insights da Kantar contempla 3.200
consumidores nas principais regiões e
classes sociais do país. A amostra representa 47 milhões de pessoas no Brasil.
A Kantar é líder global em dados, 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 tecnologias avançadas, ajudamos nossos
clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.
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Copom eleva Selic em 50 pontos-base
e indica que "avaliará a necessidade
de um ajuste residual na sua próxima
reunião" de política monetária
Em reunião de política monetária
realizada no dia 03 agosto último, o
Copom elevou a sua taxa básica de juros, a Selic, em 50 pontos-base, para
13,75% ao ano. A decisão, novamente
unânime, veio em linha com a expectativa da LCA – Consultores Associados e com a expectativa largamente
predominante nos mercados.

De acordo com a LCA, o comunicado da decisão, o Copom avaliou
que o "ambiente externo mantém-se
adverso e volátil"; que a atividade
econômica brasileira continuou a
crescer ao longo do segundo trimestre, "com uma retomada no mercado
de trabalho mais forte do que era esperada pelo Comitê"; e que a "inflação ao consumidor continua elevada,
tanto em componentes mais voláteis
como em itens associados à inflação
subjacente".
As projeções oficiais de inflação
sofreram ajustes expressivos, ao passarem a incorporar "o impacto das
medidas tributárias recentemente
aprovadas". Com isso, a projeção
para a alta do IPCA em 2022, no cenário de referência, recuou de 8,8%
para 6,8%, enquanto a projeção para
2023 elevou-se de 4,0% para 4,6%;
para 2024, a projeção manteve-se em
2,7%.
Ainda em relação às projeções
de inflação, o Copom notou que "as
projeções de inflação para os anos
de 2022 e 2023 estavam sujeitas a
impactos elevados associados às alterações tributárias" - o que levou o
Comitê a optar "neste momento por
dar ênfase à inflação acumulada em
doze meses no primeiro trimestre de
2024, que reflete o horizonte relevan-

te, suaviza os efeitos diretos decorrentes das mudanças tributárias, mas
incorpora seus impactos secundários
sobre as projeções de inflação relevantes para a decisão de política monetária". Para este horizonte, a projeção oficial aponta inflação acumulada
em 12 meses de 3,5%, não muito distante, portanto, do centro das metas
para 2023 (3,25%) e 2024 (3%).
A autoridade tornou a enfatizar,
em diversas oportunidades, que é
elevado o grau de incerteza em torno das premissas e projeções sob
as quais são tomadas as decisões de
política monetária. No documento, a
autoridade destacou "a possibilidade
de que medidas fiscais de estímulo à
demanda se tornem permanentes", o
que tenderia a acentuar "os riscos de
alta para o cenário inflacionário". Por
outro lado, o Copom notou que "o aumento do risco de desaceleração da
economia global (...) acentua os riscos
de baixa [da inflação]".

No trecho prospectivo do comunicado, o Copom afirmou que "avaliará
a necessidade de um ajuste residual,
de menor magnitude, em sua próxima
reunião". Ou seja, avaliará se encerrará o ciclo de ajuste monetário com a
Selic nos atuais 13,75% ao ano ou se
promoverá um ajuste adicional de 25
pontos-base, encerrando o ciclo com
a taxa básica de juros em 14% ao ano.

De acordo com o Cenário LCA divulgado no dia 02 de agosto, a empresa de consultoria macroeconômica
avalia como preponderante a perspectiva de que o aumento promovido na reunião do dia 03 tenha sido
o derradeiro ajuste do atual ciclo de
aperto monetário e mantém essa avaliação à luz do comunicado de política
monetária, mas segirá alertando para
o risco nada desprezível de que eventual deterioração das conjunturas
internacional e/ou doméstica leve o
Copom a estender o ciclo de aperto.

24

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

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

EDIÇÃO 308

ROGÉRIO SANTOS

Um dos fundadores da
UBlink - startup que
recria a experiência
de compra e locação
para clientes,
proprietários de
imóveis e corretores,
por meio de
tecnologia IBM,
modelo de negócios
desenvolvido pela
KPMG, sistema de
segurança da Truora
e suporte legal do
escritório Mattos
Filho. Atualmente,
acumula um Valor
Geral de Vendas (VGV)
de R$ 2 bilhões, com
mais de 2.000 imóveis
em carteira, e com a
expectativa de chegar
a mais de R$ 6 bilhões
até o fim de 2022.

Selic: novo aumento busca
estabilidade futura

O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou,
no dia 3 de agosto último, aumento de 0,5 ponto percentual da Selic, para 13,75%, com
o objetivo de reduzir o avanço da inflação. Foi a décima-segunda alta consecutiva da
taxa básica de juros. Diretamente atrelado aos rumos da
economia do país, o mercado
imobiliário tende a ser, novamente, impactado por financiamentos mais restritivos e
com juros maiores, que levam

parte das pessoas a postergar
a compra de uma casa ou de
um apartamento e a optar
pelo aluguel neste momento.

O custo efetivo total (CET)
do financiamento imobiliário
aumenta 1 ponto percentual
a cada 2,3 pontos percentuais
de alta da Selic, considerando-se a busca de 80% de crédito para a compra de unidade de dois dormitórios com
valor de R$ 250 mil, segundo
cálculos da Fundação Getu-

lio Vargas (FGV). Na prática,
4 milhões de famílias deixaram de ter renda qualificada
para acessar o financiamento
habitacional com os 11 pontos percentuais de aumento
gradual da Selic de 2% para
13%.

O cenário mais desafiador para a aquisição da casa
própria — maior sonho de
consumo de boa parte da população – não é exclusivo do
Brasil. Nos Estados Unidos –
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maior economia do mundo –
o mercado habitacional também tem sentido os efeitos,
nas prestações, de juros mais
elevados em decorrência dos
aumentos anunciados pelo
Federal Reserve (FED).
Na semana anterior, o
FED anunciou incremento
de 0,75 ponto percentual, na
taxa básica de juros do país,
para a faixa de 2,25% a 2,5%.
Quando se soma o impacto de
taxas maiores com preços de
moradias em alta, fica claro
que está muito mais difícil
para o americano médio comprar um imóvel.

A isso se acrescenta a
queda de 0,9% do Produto
Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, no segundo
semestre, após a retração
de 1,6% de janeiro a março.
Após a divulgação do PIB, o
presidente americano, Joe
Biden, disse não ver como
surpresa a desaceleração da
economia do país enquanto o
FED age para tentar reduzir a
inflação.
Nem a Europa escapou de
ter de anunciar medidas mais
restritivas para tentar conter
a inflação. No último dia 21, o
Banco Central Europeu (BCE)
fez o primeiro aumento de
juros, em 11 anos, na zona
do euro. Ou seja: também no

velho mundo, onde vários
países, como Portugal, vivem
momento de alta de preços
dos imóveis residenciais, o
anúncio de ajuste da taxa tende a afetar os financiamentos
para a compra de moradias.

Um dos efeitos das subidas de juros dos Estados
Unidos e da Europa é que essas regiões têm atraído parte
dos recursos de investidores
internacionais que estavam
aportados em países emergentes, como o Brasil. O novo
aumento anunciado pelo Copom torna o país interessante, de novo, para o capital de
curto prazo, que busca retornos mais elevados.
Caso os esforços para diminuir o ritmo inflacionário
buscados pelo Banco Central
surtam efeito, a pressão de
custos de produção de moradias tende a cair, contribuindo para que as incorporadoras interrompam as altas
de preços dos imóveis. Isso
tende a estimular a liquidez
das vendas de unidades habitacionais.
Se alcançada, a desaceleração da inflação ajudará a
tornar o cenário macroeconômico do país mais atraente, outra vez, também para o
capital de investidores com
perfil de longo prazo.
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Para o potencial comprador de um imóvel, a perspectiva de um ambiente previsível, quando vislumbrada,
será favorável à tomada da
decisão de adquirir uma unidade para moradia, considerando-se o endividamento de
longo prazo que costuma ser
atrelado à compra do bem
mais caro da vida. Do lado de
quem produz, a estabilidade
facilita bastante a definição
de investimentos em novos
terrenos, projetos e obras.
Na prática, a elevação dos
juros torna o cenário mais
desafiador, no curto prazo,
mas pode contribuir para que
o setor imobiliário tenha um
crescimento sustentável no
médio e longo prazos.

A experiência dos fundadores da UBlink de décadas de atuação no mercado
imobiliário mostra que momentos do ciclo mais difíceis
para a venda de imóveis beneficiam a busca por locação
e vice-versa. Mas, para quem
conta com o suporte de uma
empresa criada por profissionais que já viveram todo o
tipo de oscilações do mercado imobiliário, boas oportunidades podem ser encontradas mesmo em fases menos
favoráveis à aquisição ou ao
aluguel.

26

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

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

EDIÇÃO 308

Selic a 13,75%: como ficam os
investimentos em renda fixa?
Projeções realizadas pelo Yubb apontam atual rentabilidade de
investimentos; poupança segue com rendimento negativo
Com a taxa Selic elevada para
13,75% ao ano, conforme decisão
do Copom (Comitê de Política Monetária) no dia 03 de agosto, como fica
o rendimento dos investimentos em
renda fixa? Para saber o impacto desta medida, o Yubb, maior buscador
de investimentos do país, realizou

um levantamento com projeções dos
principais ativos. Como destaque, as
poupanças nova e antiga seguem com
rendimentos negativos, por outro
lado, a debênture incentivada garante a melhor rentabilidade.
Confira o levantamento completo:

Rendimento bruto

Rendimento líquido

Rendimento real

6,17%

6,17%

-0,91%

Tesouro SELIC

13,65%

10,92%

3,52%

CDB banco grande

10,24%

8,19%

0,97%

13,38%

5,81%

Poupança nova*

Poupança antiga*
CDB banco médio

6,17%

15,70%

6,17%

12,56%

LC

16,38%

13,10%

LCI*

13,79%

13,79%

LCA*
RDB

Debênture incentivada*

13,38%
15,83%
15,56%

12,67%
15,56%

-0,91%
5,05%
5,56%
6,19%
5,15%

7,85%

* Investimentos isentos de imposto de renda.

Para projeções de rendimento
líquido, foi utilizada a alíquota de
20,00% de imposto de renda referente a prazos de vencimento entre 181
e 360 dias.
Inflação em 7,15% para 2022 baseada no Boletim Focus datado de 01
de agosto de 2022.
Bernardo Pascowitch, fundador
do Yubb, explica que o novo aumento
da Selic acompanha o posicionamento econômico internacional, além da
disputa eleitoral para a Presidência
da República, que ocorrerá neste ano,
também interferir nos números.

“De um modo geral, embora tenhamos passado por uma recente queda
nas cotações do petróleo (contribuindo
para aliviar a inflação brasileira), a conjectura internacional ainda é desafiadora por diversos fatores, entre eles, a inflação global desencadeada pela guerra
na Ucrânia e os impactos negativos causados pela pandemia do coronavírus.
Vale acrescentar que, a alta no dólar é
um fator acelerador para as altas dos
preços aqui no Brasil. Ainda, as eleições
para a Presidência da República também contribuem efetivamente para a
imprevisibilidade e riscos no cenário
nacional de forma geral, pressionando
o dólar e, sendo assim, a inflação”.
Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os
investimentos do país e recebe mais
de 8 milhões de buscas por mês. Com
três anos de funcionamento e uma
proposta isenta, o Yubb não realiza
nenhum tipo de transação, tendo a
imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.
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Selic a 13,75%: Chegamos
no 'teto' dos juros?
Até o fim de 2022, Copom pode manter a taxa básica de juros a 13,75%;
Como isso afeta o mercado financeiro?

O Banco Central (BC) anunciou
um novo aumento na taxa Selic, novamente em meio ponto percentual,
chegando na casa dos 13,75% ao ano.
A preocupação com a inflação – que
permanece avançando nas principais
economias globais – continua forte, em boa parte por decorrência da
guerra na Ucrânia, fazendo com que o
mercado reveja as suas projeções até
o fim de 2023.

O último Relatório Focus divulgado segunda-feira (01/08), revelou que as expectativas para a Selic
permaneceram estáveis em 2022, a
13,75% ao ano. Já para 2023, as projeções subiram de 10,75% para 11%
a.a, indicando que a renda fixa deve
continuar com a preferência dos brasileiros no próximo ano.
“A principal mensagem que o BC

passa é o seu comprometimento em
reduzir a inflação no país. Bancos centrais no mundo inteiro têm adotado
esta postura ao priorizar o controle
da inflação mesmo que em detrimento de algum crescimento econômico”,
explica Diogo Santos, assessor de investimentos na iHUB Investimentos.
Para tomar a decisão de subir ou
descer os juros, além de indicadores

28

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

de atividade econômica, fluxo cambial, emprego e a evolução do Produto
Interno Bruto (PIB), o Comitê de Política Monetária (COPOM) utiliza-se do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que é o principal indicador
que a diretoria do Banco Central utiliza para sua tomada de decisão.

Em julho, o IPCA acumulado em
2022 ultrapassou os 5%, acima da meta
de 3,50% promovida pelo Banco Central
para o ano, a expectativa para no final do
ano é que atinja cerca de 7,15%.
INVESTIMENTOS ATRELADOS A
SELIC ‘VIVEM’ MELHOR MOMENTO
DESDE 2016

A Selic é a taxa que o Banco Central
utiliza para remunerar o investidor em
seu principal título de investimento: o
Tesouro Selic. Também conhecido por
LFT (antiga Letra Financeira do Tesouro), é uma opção para o investidor que
busca reserva de liquidez, além de ser
o investimento com maior grau de segurança no país.
Na sequência, os investimentos que
também são favorecidos pagam taxas
de juros atreladas ao CDI, por exemplo,
por ser uma taxa praticada pelos bancos privados muito próxima da Selic,
cotado atualmente em 13,65% a.a. Investimentos que pagam 100% do CDI
estão rendendo mais de 1% ao mês.

Além do Tesouro Direto, o especialista da iHUB, Diogo Santos, cita
mais cinco opções de investimentos
que, quando atrelados ao CDI, sofrem
impacto direto após a recente alta da
taxa Selic:
1) CDBs com ou sem liquidez
diária – Certificado de Depósito
Bancário
2) LCI – Letra de Crédito
Imobiliário
3) LCA – Letra de Crédito do
Agronegócio
4) LC - Letra de Câmbio
5) Fundos de investimento
Referenciados DI

COMO FICA A B3 NESTE CENÁRIO?
A bolsa de valores do Brasil viveu
em 2022 momentos de grandes baixas e altas, quando variou entre 95 e
120 mil pontos. Neste momento, diversos analistas afirmam que a bolsa
está barata com relação a seus níveis
históricos, porém, não se sabe ao certo quando voltará para um preço considerado justo pelo mercado.

“Quem possui o perfil de renda
variável e disponibilidade para o longo prazo, o momento que estamos
passando pode ser interessante, porque temos bons ativos disponíveis
com um preço atrativo. Os investidores devem permanecer atentos se as
empresas vão continuar apresentando bons resultados, com lucro e crescimento”, explica Diogo.
O segundo semestre ainda será
marcado pelas eleições presidenciais
de 2022. Na disputa, temos dois candidatos que já ocuparam a cadeira
presidencial, protagonistas de uma
polarização que, segundo o especialista, não será o fator determinante
para grandes quedas na bolsa brasileira, o que pode indicar uma precificação já consolidada pelo mercado
nas eleições de 2022.
“Os dois principais candidatos já
são conhecidos pelo mercado, assim
não existe um forte receio em termos
de política econômica para um ou
para o outro. Mas, historicamente, em
anos de eleição, a bolsa fica mais volátil, o que não significa que o desempenho é ruim. Neste sentido, é possível
dizer que as eleições são um fator que
contribui para a volatilidade”, afirma
o especialista da iHUB.

Estados Unidos começará a atrair
capital estrageiro com alta de juros?
Na última quarta-feira (27/07), o
Federal Reserve decidiu subir novamente o intervalo dos juros nos Estados Unidos. O movimento do Fed é
um esforço para combater a maior inflação nos Estados Unidos em mais de

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

EDIÇÃO 308

40 anos, alimentada por um descompasso entre oferta e demanda, além da
alta de preços de commodities ligados
à pandemia e à guerra na Ucrânia.

Esse movimento fortalece o dólar,
fazendo com que grandes investidores
possam migrar os seus recursos para
o maior porto seguro do mundo. A
expectativa é que gestores que lidam
com grandes fortunas pensem primeiro na segurança de sua existência e,
em segundo plano, no equilíbrio dos
mais diversos aspectos de rentabilidade e manutenção do poder de compra
com diversificação e coerência.
“O aumento da taxa de juros nos
Estados Unidos impacta todos os ativos de risco do mundo, por isso não
é apenas a B3 que sofre por este movimento, vemos claramente um fluxo
saindo da renda variável e migrando
para renda fixa, inclusive afetando as
criptomoedas”, diz.

Além disso, o especialista comenta
que a chance de recessão na maior economia do mundo já é bem aceita no mercado, ”tecnicamente” os Estados Unidos
já estão em recessão ao apresentar dois
trimestres consecutivos de queda do
PIB, outro fator que sempre ocorre antes das principais recessões no mercado
americano é a inversão das curvas de juros americanas (quando títulos de curto
prazo apresentam rendimentos superiores aos de longo prazo) que ocorreu
recentemente, mas esse não pode ser o
único fator dentro da análise.
“A curva de juros invertida costuma ser um sinal de recessão, porém
ainda precisamos aguardar pois a
situação de estagflação é um fenômeno mundial e a intensidade de uma
recessão nos Estados Unidos segue
imprevisivel”, finaliza Diogo.

A iHUB Investimentos é uma empresa especializada em assessoria de
investimentos credenciada pela XP
Investimentos. Possui mais de 3,5 mil
clientes, somando mais de R$1 bilhão
em valores investidos sob custódia
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GUILHERME CORTEZ

Coordenador de
investigações da
LEME Forense

Inadimplência da carteira de
crédito no Brasil soma R$ 92
bilhões, maior desde 2012
De acordo com o Painel de
Operações de Crédito do Banco Central, o país iniciou 2022
com R$ 4,6 trilhões (dados de
dezembro de 2021) em carteira de crédito – isto é, o dinheiro
que empresas e pessoas físicas
têm em empréstimos tomados.
Ainda segundo o mesmo levantamento, a taxa de inadimplência equivale a 2% desse
montante. Ou seja: as dívidas
não pagas referentes à carteira
correspondem a R$ 92 bilhões.
Essa inadimplência registrou ligeiro crescimento, se
comparada ao final de 2020,
quando, em dezembro daquele ano, estava em 1,86%.
Em termos percentuais, a situação é melhor que dez anos
atrás, por exemplo, quando
essa inadimplência atingiu
3%. Em contrapartida, àquela altura a carteira de crédito
pouco passava dos R$ 2 bilhões. Em outras palavras, em
cifras absolutas, os R$ 92 bilhões de inadimplência atuais
são o maior montante desde
2012, pelo menos.

Se para quem toma dinheiro emprestado a inadimplência é um problema a resolver,
para as instituições credoras
reaver esses recursos muitas
vezes é um desafio. Primeiro,
porque se trata de montantes
que precisam retornar ao caixa
da empresa credora, a fim de

se assegurar a sustentabilidade financeira. Depois, porque
nem sempre recuperar o dinheiro emprestado e não devolvido é tarefa das mais fáceis.

A remessa de valores
para paraísos fiscais e o
uso de laranjas costumam
complicar a retomada dos
recursos emprestados e em
inadimplência. Por essa razão, instrumentos tecnológicos avançados e metodologias minuciosas entram em
cena no trabalho de busca
de patrimônio dos devedores, conforme explica o coordenador de investigações
Guilherme Cortez, de uma
empresa de base tecnológica
especializada em inteligência forense – a Leme Inteligência Forense, do Paraná.
“As estratégias de investigação patrimonial contemporâneas envolvem inteligência
artificial e automatização para
cruzamento de dados e informações. Por exemplo, dados
do próprio inadimplente, e
entre os do inadimplente e
seu círculo familiar e de relações. Dessa forma, é possível
identificar patrimônios desse
inadimplente que são registrados em nome de terceiros.
Com essa constatação, abre-se caminho para a empresa
credora reaver os recursos”,
expõe Guilherme Cortez.

Os indicadores do trabalho
da Leme são um termômetro
para medir o quanto a inteligência forense de base tecnológica vem sendo procurada por
grandes instituições credoras.
De 2019 para cá, a carteira de
clientes da legaltech vem crescendo em média 10% ao ano,
informa o CEO da empresa,
Valdo Silveira. Entre 2018 e
2021, a Leme conseguiu localizar mais de R$ 8,1 bilhões de
patrimônio de devedores para
instituições credoras que contrataram o serviço de investigação inteligente.

Nesses valores, estão bens
encontrados não só no Brasil,
como no exterior. Países como
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, e ainda paraísos
fiscais como Suíça, Panamá,
Luxemburgo, Nova Zelândia,
Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Bermudas estão
entre os principais destinos
desses recursos que buscam
ser ocultados dos credores.
“O trabalho envolve automação e inteligência artificial,
mas muita inteligência humana também, para análise dos
resultados e encaminhamentos cabíveis, inclusive judiciais. Essa análise é decisiva
para a efetividade do trabalho
de recuperação de patrimônio”, assinala o coordenador
de investigações da Leme.

30

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

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

EDIÇÃO 308

Brasil é o 6º país que mais perde
milionários no mundo

País tem uma perda de -2.500 milionários, valor próximo a da Ucrânia
Ao analisar o fluxo de milionários
no ano de 2022, o Brasil é o 6º país
com a pior posição do ranking, com
uma perda de -2.500 milionários.

É o que revela um estudo da plataforma de descontos CupomValido.
com.br, com dados da Statista e Henley Global sobre
a imigração de milionários
no mundo.
O fluxo de migração de
milionários entre países,
é um excelente barômetro
para medir a saúde de uma
economia.

Por possuir extrema
mobilidade, os indivíduos
com este nível de patrimônio conseguem escolher os
melhores países, e imigrar
com maior facilidade.

O baixo nível de criminalidade, impostos competitivos, oportunidade de
atrair negócios e robustez
econômia, são alguns dos
fatores para a escolha de
um país.
OS PAÍSES QUE MAIS
GANHAM MILIONÁRIOS

Os Emirados Árabes
Unidos, é o país que mais
atraí milionários no mundo. Antes da pandemia, o
país atraia uma média de
1.000 milionários por ano.
Porém, neste ano de 2022,
o país atrair aproximadamente 4.000 milionários.
Alguns dos principais fatores que fazem com que os

indivíduos se mudam para os Emirados
Árabes Unidos, são: forte economia, impostos competitivos, mercado crescente em vários importantes setores, como
o imobiliário, petrolífero e turístico.
Em segundo lugar, está a Austrália,

com um aumento de 3.500 milionário
no ano. Um fator de destaque que atraí
muitos milionários para a Austrália, é
o sistema de saúde de primeira classe.

Por fim, Cingapura fica em terceiro
lugar, com um fluxo positivo de 2.800
milionários, e se destaca
como o país da Ásia que mais
atrai milionários.
OS QUE MAIS PERDEM

Com o temor das consequências da guerra, a Rússia é o país que perde milionários em 2022. O país tem
uma perda de -15.000 milionários, o que representa
uma queda de 15% do total
de milionários no país.
A China e a Índia ficam
em segundo e terceiro lugar,
com uma perda de -10.000 e
-8.000 milionários, respectivamente. Pelas diversas ondas de protestos, Hong Kong
fica em quarto lugar, com uma
perda de -3.000 milionários.

A Ucrânia fica em quinto lugar, com uma perda de
-2.800 milionário, o que representa uma queda bem
significativa de -42% do total
de milionários no país.

Logo após a Ucrânia, está
o Brasil, com uma perda de
-2.500 milionários em 2022.
Este valor representa uma
queda de -2% do total de
milionários no país. Os principais países destinos dos
brasileiros milionários são
Estados Unidos e a Europa
(especialmente Portugal).
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JK: conselhos aos economistas
brasileiros
1 - "Quando praticamos uma ação
boa — afirmou o doutrinador da democracia brasileira — não sabemos
se é para hoje ou para quando. O caso
é que os seus frutos podem ser tardios,
mas são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato de amanhã,
outros a semente do carvalho para o
abrigo do futuro. Aqueles cavam para
si mesmos. Estes lavram para seus
país, para a felicidade dos seus descendentes, para o benefício do gênero
humano."
Esta é, nas próprias palavras do
mestre, a lição de Rui Barbosa, que
deveis levar na memória como lema
de vossos estandartes de batalha.
De preferência, cuidai de plantar
carvalhos, jovens economistas. Por
mais de uma vez tenho afirmado que
o futuro é a dimensão de nossa Pátria.
O horizonte do futuro, com a amplidão das extensões infinitas, é que nos
deve atrair, no ritmo acelerado de
nossa caminhada.
A política imediatista do plantio
da couve é que tem desviado o nosso
país do encontro com a sua grandeza
efetiva. Na linha dessa política, ficaram relegadas aos cuidados do futuro
algumas das soluções fundamentais
da realidade nacional. O interesse da
administração pública se concentrava de preferência nos problemas do
presente. Daí o desencontro flagrante
entre o país e o equacionamento de
seus problemas de base, legado indefinidamente transferido às gerações
que se sucediam.
O Brasil não é apenas a nossa casa
nem somente o dia de hoje: é todo o
seu território e a sua ilimitada continuidade no tempo.
Assumi para com a Nação os mais

pesados encargos, que se traduzem no
sistema de metas de meu programa
administrativo, e posso aqui afirmar-vos, de consciência tranquila, que
esses amplos objetivos estão sendo
plenamente alcançados. Nenhuma
das etapas que me propus foi posta de
lado como solução inatingível.
Meus jovens amigos! Este não é
o momento da tristeza que advém

do sentimento da despedida. É o momento de pores em ação a vossa fé nos
supremos destinos da Pátria. A turma
de antigos companheiros de estudos
se dispersa para cumprir o seu dever
de ser útil à Nação. Levais convosco
uma bandeira de ideal. Como os homens perfeitos da definição de Vigny,
as grandes nações realizam na maturidade os seus sonhos de juventude. E
é na hora da maturidade que o Bra-
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sil vos recebe. Ajudai-o a ser grande,
para que se realize em plenitude o
sonho de todos aqueles que pensaram
na ordem e no progresso como lema
de nossa bandeira — a bandeira do
vosso ideal e do Brasil.”
2 – “Em geral, a literatura sobre
economia se baseia na experiência
dos países desenvolvidos, traduzida
em ensinamentos teóricos que costumam ser influenciados pelos interesses dominantes nesses países. Assim,
não se pode esperar que tais estudos
indiquem soluções adequadas para os
problemas dos povos menos prósperos.
Cumpre que os nossos economistas evitem explicar aqueles problemas, sem antes submetê-los a uma
crítica severa. E, o que é mais importante, cumpre-lhes, através da constante análise e interpretação imparcial dos nossos problemas, descobrir
elementos que contribuam para o

aperfeiçoamento da teoria econômica e sua maior generalização. Esta
deve ser objetiva, deve ser a expansão da realidade econômica. Sempre
que se distanciar dessa realidade —
como ocorre, em vários de seus aspectos, com os fatos econômicos da
América Latina — essa teoria deverá
ser revista e aceita com as necessárias ressalvas.
Não menos relevante é o papel do
economista de países subdesenvolvidos, no terreno da política econômica.
É fato comprovado que, por força de
circunstâncias históricas, países como
o Brasil já não terão oportunidades
para atingir um desenvolvimento
econômico rápido e espontâneo, nos
moldes do que ocorreu nos Estados
Unidos. A aceleração do processo de
crescimento, nas economias pouco
desenvolvidas, requer a intervenção
do Estado, mediante o estabelecimento de uma política de programação,
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com vistas a assegurar a mais eficaz
utilização dos recursos disponíveis. A
elaboração de um plano de desenvolvimento econômico é, no entanto, tarefa sobremodo complexa que requer
os serviços do economista profissional, em todas as suas fases.”
Textos adaptados dos discursos
proferidos por JK, 1) - no dia 9 de
dezembro de 1958, no Rio de Janeiro, como paraninfo dos formandos
dos cursos de Análise Econômica
do Conselho Nacional de Economia
e 2) em 21 de janeiro de 1959, no
Rio de Janeiro, como paraninfo da
turma de economistas egressos da
Faculdade Ciências Econômicas do
Distrito Federal. Extraído da Coletânea “Juscelino Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento: Exemplos e Lições ao Brasil do Século
XXI”, de autoria de Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira e publicados
por MercadoComum.
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Entenda como a mineração brasileira está atuando através das perspectivas
econômica, política e social nos quatro dias do evento.
Além de se atualizar da melhor forma, você poderá também criar conexões
únicas com empresas, profissionais, autoridades e muito mais.
Se você se interessa pelos assuntos ESG, Economia Mineral, Recursos Hídricos,
Diversidade e muitos outros, fica aqui o convite do IBRAM para participar do
Congresso da Exposibram 2022.
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Vale: Dívida bilionária é cobrada durante
manifesto em Ouro Preto

Foi lançado no dia 24 de agosto
último, em Ouro Preto, região Central de Minas Gerais, um manifesto,
organizado pela Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG), para cobrar
uma dívida de mais de R$ 2 bilhões
em royalties da Vale/SA, com 28 municípios mineradores de Minas Gerais, Pará, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul e Sergipe. O evento reuniu,
aproximadamente, 1000 pessoas na

Praça Tiradentes, que endossaram a
campanha que alerta sobre o impacto negativo causado aos cofres públicos em função do não recolhimento
da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), referente
à pelotização do minério de ferro,
uma das fases de beneficiamento do
mineral.
Além do evento em Ouro Preto,
a AMIG comandou, na manhã do dia

24, uma manifestação em frente à
Bolsa de Valores de São Paulo e na
sede da Vale, no Rio de Janeiro. A
iniciativa contempla a distribuição
de panfletos com o mote “Vale continuar assim, Vale?”. Para o presidente
da AMIG e prefeito de Conceição do
Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, a mineradora está
dando um calote nos municípios.
"Nós estamos falando de um ca-
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lote de uma mineração que explorou e não pagou aquilo que deveria
ter pago. Essa dívida já foi cobrada
na Agência Nacional de Mineração
(ANM), que é o órgão responsável.
Foi feita uma auditoria, foi feito um
grupo de trabalho, foi ratificada essa
dívida que a Vale tem e já foi judicializada. Então, é injustificável esse
não pagamento", pontua José Fernando.

No evento, também houve a assinatura da “Carta de Ouro Preto”,
documento que será entregue pela
AMIG ao Congresso Nacional e aos
candidatos das eleições de 2022.
“Essa carta vai para o Judiciário,
Legislativo e também aos poderes
executivos de todo o país. Vamos
dar visibilidade a essa dívida, que
se transformou em um verdadeiro
calote da mineradora. A Vale utiliza
de subterfúgios para ficar adiando
uma cobrança líquida e certa com os
municípios onde ela já retirou o minério, já vendeu e recebeu por ele”,
reitera José Fernando.

O prefeito de Ouro Preto, Ângelo
Oswaldo, enfatiza que o movimento
espera despertar a Vale e, de certa forma, outras mineradoras, para
uma nova postura em relação aos
municípios. “A Vale tem que colocar um fim nisso. Tem que fazer um
acordo e pagar o que deve aos municípios o que a Justiça já determinou.
Essa é só uma primeira cobrança. Futuramente, vamos bater na porta das
outras empresas também”, ressalta.
De acordo com Waldir Salvador,
consultor de relações institucionais
da AMIG, ao contrário do que muita
gente pensa, a entidade não é contra as mineradoras. “Acreditar nisso
seria praticar autofagia, ou seja, matar quem nos sustenta”. Ele explica
que a referida dívida foi auditada
pela Agência Nacional de Mineração
(ANM), na época Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
“É uma dívida que foi apurada de
1996 a 2005, ou seja, daqui a três

anos, ela vai completar 30 anos”,
afirma Waldir Salvador. “Fomos à
Vale inúmeras vezes, mas a empresa recorreu judicialmente e perdeu
treze vezes em primeira instância e
uma vez em segunda instância”, completou.

Salvador lembra também que,
em 2018, a Vale pediu um grupo de
trabalho ao DNPM para rever essa
dívida. Na época, o departamento
convocou as prefeituras envolvidas
para uma reunião e ela foi ratificada.
“Nós esperávamos, então, que logo
depois dessa ratificação, a Vale pudesse cumprir com sua parte, mas,
novamente, ela não quis pagar. Então, nós esperamos passar o período
de eleições municipais para não parecer oportunismo, voltamos à Vale
inúmeras vezes e ela, novamente, se
recusou a pagar”.
A campanha seguirá nos próximos meses com ações pontuais.
AFINAL, O QUE É
A CFEM?

A Compensação Financeira pela
Exploração Mineral (CFEM) cor-

responde à participação direta que
União, estados e municípios têm
direito por conceder à empresa o
principal insumo para que desenvolva seu negócio: o recurso mineral.
Ou seja, é o pagamento que a mineradora efetua por retirar o minério
dos territórios desses municípios.
De acordo com dados do Ministério das Minas e Energia, a atividade
mineradora é responsável por 2,5%
do Produto Interno Bruto Brasileiro
(PIB). Essa performance econômica
pode ser comprovada também por
sucessivos recordes de arrecadação
da contribuição. Em 2021, o total nacional foi superior à marca histórica
de R$ 10 bilhões. Em Minas Gerais,
o montante foi superior a R$ 4,6 bilhões, segundo o Boletim Mineral de
2021 da AMIG.
A melhora na arrecadação da
CFEM é fruto de um trabalho iniciado, há vários anos, pela AMIG junto
ao Poder Legislativo. Como parte
desses esforços, a entidade lutou
pela aprovação da Lei nº 13.540 de
19 de dezembro de 2017, que alterou as alíquotas da CFEM e trouxe
uma regulação mais moderna para
o setor.
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Encontro Nacional dos Municípios
Mineradores debate desafios e
oportunidades do setor
Os principais desafios do setor da
mineração foram debatidos na manhã
desta segunda-feira, dia 22 de agosto,
durante a quarta edição do Encontro
Nacional dos Municípios Mineradores, que acontece hoje e amanhã (23),
no auditório do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em
Belo Horizonte. Promovido pela Associação dos Municípios Mineradores
de Minas Gerais e do Brasil (AMIG), o
evento conta com prefeitos, gestores
e representantes de 73 municípios de
nove estados: Minas Gerais, Distrito
Federal, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Sergipe, São Paulo, Piauí e Rio
de Janeiro.
Durante a abertura oficial, o presidente da AMIG, José Fernando Aparecido de Oliveira, que também é prefeito de Conceição do Mato Dentro,
ressaltou a importância do encontro.

“Serão discutidos temas que abordam
a mineração de forma profunda, pois
essa atividade renasceu depois dos
desastres que ocorreram em Mariana
e Brumadinho. Tanto que, atualmente, os pilares do setor são segurança,
sustentabilidade e diversidade econômica”, salientou.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio de Avelar, também participou da mesa de abertura. Segundo
ele, a mineração precisa estar ligada
à segurança e sustentabilidade. “Enquanto gestores, temos que trabalhar
para que a atividade deixe riquezas e
posteridade. É muito importante diversificar as atividades econômicas
em todos os municípios”, enfatizou.
O presidente do Tribunal de Contas de Minas, Mauri Torres, afirmou

que se sentia feliz em receber esse
importante encontro que reúne representantes de um setor que agrega
muito para a economia, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil. Participaram também da mesa de abertura do evento: Jose Fernando Gomes
Junior, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração
e Energia do Estado do Pará; Victor
Hugo Froner Bicca, diretor geral Agência Nacional de Mineração (ANM); o
diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Raul
Jungmann, o presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM), Marcos
Vinicius, o diretor de Não Ferroso da
AMIG, Marco Aurélio Rabelo Gomes,
Orlando Amorim, diretor financeiro da
AMIG, Marco Antônio Lage, diretor de
meio ambiente da AMIG, e André Luiz
Coelho Merlo, diretor de municípios
afetados da AMIG.
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ENTRAVES E OPORTUNIDADES
Depois da abertura, foi realizada uma palestra de tema: “Desafios
e oportunidades para os municípios
nos empreendimentos minerários
implantados e em implantação”, ministrada pelo consultor da AMIG, Waldir Silva Salvador de Oliveira, e pelo
presidente da AMIG, José Fernando.
O consultor explicou como e quando
foi criada a AMIG, seu objetivo, missão e os serviços que ela oferece. “Ela
foi criada em 1980 e representa municípios não só do Estado de Minas
Gerais, mas também de muitas outras
federações”, pontuou.
Waldir Salvador abordou os marcos importantes da mineração e apresentou os principais desafios, entre
eles, as dívidas que as mineradoras
devem às prefeituras, desastres, além
de trabalhos e conquistas da AMIG.
“O grupo de trabalho da AMIG proporcionou um acréscimo de R$15,2

MUNDO EMPRESARIAL

bilhões aos cofres dos municípios mineradores”, confirmou.

O consultor da AMIG destacou,
ainda, que as prefeituras devem
acompanhar toda a atividade de mineração, desde a fase de implantação
do empreendimento. “Os prefeitos
devem monitorar o subsolo da cidade, ter uma visão prospectiva e proativa, com atuação firme, acompanhar
desde a fase da pesquisa, passando
por todo o processo, criar mecanismos institucionais e planos de desenvolvimento estratégicos, tais como
plano diretor, código tributário, código de postura, zoneamento iconológico econômico, e Plano Municipal de
Desenvolvimento Econômico”.

Além disso, cabe ao prefeito criar
arcabouço legal com estratégias de
legitimação de interesses no uso de
recursos minerais, estudar tecnicamente em detalhes o EIA/RIMA, que
é uma exigência da Lei Federal nº
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6.938, de 1981 (Política Nacional de
Meio Ambiente). “O poder público
deve requerer o protagonismo das
audiências públicas, participação
popular constante, diálogo entre as
autoridades envolvidas com o setor
mineral e, por fim, se necessário, o
município deve denunciar os vícios
do processo aos licenciadores, fiscalizadores e ao Ministério Público”,
completa.
Para Salvador, os prefeitos podem
até mesmo denunciar o descumprimento das imposições previstas no licenciamento e/ou ainda não propriamente identificados no momento de
licenciamento. “A fim de potencializar
os ganhos advindos da mineração e
minimizar os seus impactos, faz-se
necessário que os municípios não sejam expectadores da atividade, mas
que cumpram o seu papel de gerir,
em âmbito público municipal, a exploração mineral em seus territórios”,
finalizou o palestrante.
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Andrade Gutierrez conquista 1º lugar no
Prêmio Valor Inovação Brasil, no setor de
Construção e Engenharia
A construtora se mantém há cinco anos no top 5 setorial e no top 150 do ranking geral
A construtora Andrade Gutierrez
conquistou o 1º lugar setorial em
Construção e Engenharia pela terceira vez, no segundo ano consecutivo,
no Prêmio Valor Inovação Brasil. A
premiação reconhece as 150 empresas mais inovadoras do país. A
celebração ocorreu na última terça-feira, dia 26, novamente em formato
online.

A conquista da Andrade Gutierrez
reflete o intenso trabalho da companhia em ser referência em inovação e
os avanços alcançados pela empresa
na Engenharia 4.0, dentro e fora dos
canteiros de obra. Uma das ações que
mais representa esse movimento é
a criação, em 2018, do programa de
inovação aberta Vetor AG, que busca
soluções inovadoras para as obras e
áreas corporativas da Andrade Gutierrez, além de ser o ponto de conexão da empresa com as soluções inovadoras do mercado. Já foram mais de
1000 conexões e 30 startups contratadas.

O Prêmio Valor Inovação Brasil
está em sua 8º edição e neste ano teve
como tema o 5G e a revolução nos
modelos de negócio. A elaboração do
ranking se baseia em cinco pilares da
cadeia de inovação: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação,
resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento.
“Atualmente a AG investe de 2%
a 3% da receita líquida em processos
inovadores diretos para a construtora. Nossa expectativa é continuar
crescendo e expandindo os conceitos
da Engenharia 4.0. Receber esse prêmio é o reconhecimento que estamos
no caminho certo e capacitados para
oferecer o melhor aos nossos clientes.”, afirma o Gerente de Inovação da
Andrade Gutierrez, André Medina.

Desde 1948, a Andrade Gutierrez
participa da construção e desenvolvimento do Brasil. Participa, desde
então, de algumas das obras mais importantes da história do país, atuando

em projetos industriais, obras de infraestrutura, mobilidade urbana, energia, óleo e gás. Em 2018, criou o Vetor
AG: primeiro programa de inovação
aberta do setor de Engenharia e Construção, responsável por fazer o mapeamento e conexão dos desafios da AG
com soluções inovadoras do mercado.
A AG vem se destacando como referência, sendo reconhecida como a 18ª
empresa mais inovadora do país entre
todos os setores e a mais inovadora do
setor de Engenharia e Construção por
2 anos consecutivos.
O Vetor AG é o primeiro programa de inovação aberta do setor de
engenharia e construção. Além de
participar no desenvolvimento de
projetos inovadores internos da Andrade Gutierrez, o Vetor AG é o ponto de conexão da AG com as soluções
inovadoras do mercado. No 4º ciclo
de inovação aberta do programa, em
andamento, mais de 190 empresas
nacionais e internacionais se inscreveram para participar.
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CENIBRA divulga Relatório
de Sustentabilidade 2021

A CENIBRA divulgou, no dia 1º
de agosto último, o Relatório de Sustentabilidade 2021, documento que
contempla as principais informações
sobre o desempenho e as práticas de
gestão da Empresa nas dimensões
Ambiental, Social, de Governança e
Econômica, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
Voltado a todo o público de interesse, o relatório foi elaborado
conforme as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI Standards) e
busca atingir a opção “Essencial” de
definição de conteúdo, que contempla reportar pelo menos um item de
divulgação de cada tópico material. A
CENIBRA também realiza seu relato
alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são
as 17 metas globais estabelecidas
pela Organização das Nações Unidas
(ONU) para a construção de um mundo mais justo e inclusivo.
No documento, a Diretoria divulgou uma mensagem para os empregados, a comunidade, os acionistas e
demais partes interessadas. os dire-

tores destacam que, em 2021, com
a continuidade da pandemia da Covid-19, a Empresa agiu com disciplina
e resiliência para cumprir o plano de
negócios, sem deixar de ter os cuidados com a segurança e a saúde das
pessoas.

“Com o empenho e a dedicação de
todos os empregados, foram estabelecidas ações que sustentaram de forma
eficiente as operações ao longo do ano.
Neste contexto, conseguimos atingir
uma produção de 1.203.796 toneladas
de celulose, com um Lucro Líquido de
R$1.123 milhões e EBITDA ajustado
(geração de caixa) de R$ 1.972 milhões”, ressaltam os diretores.
Uma prioridade em 2021 foram
as ações voltadas ao combate às mudanças climáticas. Para a CENIBRA,
o tema representa um dos maiores
desafios enfrentados pela sociedade.
Com o objetivo de responder a esse
desafio, a Empresa está empenhada
em contribuir para limitar o aumento
da temperatura média global.
No âmbito social, com o objetivo

de gerar transformação na cultura organizacional, a CENIBRA aprofundou
o debate sobre diversidade e inclusão.
O tema potencializa o negócio e eleva
o capital humano, disponibilizando
uma série de pontos de vista diferentes para a construção de soluções
inovadoras. No ano passado, foi realizado o Censo de Diversidade, quando
foi identificado o grau de maturidade
da Empresa em relação ao tema.
Na área da governança corporativa, mereceram destaque o acompanhamento e a atualização do mapeamento dos riscos corporativos, em
razão de novas ações estabelecidas,
desafios dos novos cenários e a adequação à Lei 13.709/2018 – Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), trabalho iniciado em 2019.

As ações implementadas e os resultados alcançados em 2021 reforçam os objetivos estratégicos que a
CENIBRA vem perseguindo, para além
da rentabilidade para os acionistas,
como a proteção do meio ambiente e a
perpetuação da vida, com qualidade e
bem-estar para a sociedade.
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Nadim Donato
toma posse na
Fecomércio MG,
Sesc e Senac Minas
O empresário Nadim Elias Donato Filho tomou posse da presidência
do Sistema Comércio no último dia
11 de agosto. Com mais de 40 anos
de experiência no setor lojista, ele
ficará no comando da nova diretoria
até 2026.
Membro da Chapa União, a única
que disputou a eleição realizada no
dia 27 de maio de 2022, a nova diretoria conta com 33 membros efetivos
e 33 suplentes, que buscam fortalecer
a representatividade do Sistema no
âmbito de seus municípios contribuindo nacionalmente com o comércio de bens, serviços e turismo.

“Meu trabalho é para que essa
seja uma das melhores Federações
do Brasil, juntamente com seus braços sociais, onde os sindicatos, empresários e colaboradores possam
crescer juntos”. Essa foi umas das
declarações do novo presidente do
Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas, durante a coletiva de
impressa que aconteceu na sexta-feira, 12 de agosto, na sede da Fecomércio MG.
Em sua carreira, o empresário do
setor lojista acumula mais de 12 anos
como presidente do Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-

-BH) e diretor da Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas).

Natural de Muzambinho (MG),
o empresário, de 59 anos, também
já foi responsável pela fundação da
Associação de Lojistas de Shopping
Centers (Aloshopping) e vice-presidente da CDL Jovem, órgão complementar da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH). Formado em administração
pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, Nadim Donato espera
trazer renovação para o setor do
comércio com uma gestão eficiente,
transparente e moderna
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JOSÉ ANCHIETA DA SILVA

Presidente da
ACMinas

A experiência de ter uma casa nova,
103 anos depois
ACMINAS transfere sua sede para a região Centro-Savassi
e adequa o sistema de trabalho aos novos tempos
Em mais de cem anos de
existência, a ACMINAS participou das grandes mudanças ocorridas nesse período. E fez parte
das transformações comerciais,
empresariais nos campos político e econômico, e, desde então,
sempre buscou a melhoria da
população, especialmente dos
milhares de empresários e comerciantes mineiros.
Temos um enorme carinho
por essa região central que nos
acolheu por mais de um século
e foi palco dos empresários mineiros na história de Belo Horizonte. Nossa atual sede, localizada na Avenida Afonso Pena,
372, foi adquirida pela entidade em 1919 e inaugurada em
26 de novembro de 1922. Contudo, como movimento natural
dos novos tempos, primando
pela modernidade e economia,
vamos passar pela experiência
de mudança de sede pela primeira vez. O novo espaço, que
abrigará a ACMinas a partir do
dia 1° de setembro, fica na rua
Paraíba, 1465, no edifício Capanema, antigo Hotel Liberty.
Mas não abandonaremos
nossa responsabilidade com a
região que nos abrigou por tantos anos. Para tanto, assinamos
uma parceria com o Automóvel
Clube focada, entre outros, na
revitalização do centro histórico de Belo Horizonte.
O objetivo é a criação de um
circuito histórico-cultural para

o resgate da memória de Belo
Horizonte e um importante
passo para que as futuras gerações saibam o valor da história
de nossa cidade. Esse trabalho
está alinhado com a revitalização da Avenida Afonso Pena,
que será feita pela Prefeitura
de BH, e que abrangerá cerca
de quatro quilômetros entre
as praças Rio Branco (Praça da
Rodoviária) e da Bandeira, com
investimentos de aproximadamente R$20 milhões.

Toda cidade tem seu centro histórico, e, no caso de Belo
Horizonte, este local possui um
perímetro maior, compreendido dentro da avenida do Contorno, tal como determinado no
decreto do Governador Affonso
Penna e realizado por Aarão
Reis e sua equipe. A ACMinas
tem compromisso com este
resgate que já se iniciou com a
solicitação de feitura de lei que
acrescente no nome do logradouro: Avenida do Contorno
Presidente JK. Já está em vigor
uma parceria entre a ACMinas
e Automóvel Clube com a finalidade de transformar aquela
riquíssima edificação em ponto
de encontro, discussão e conspiração pela revitalização do
centro de BH. Já há grupo de
trabalho formado com a finalidade de integrar a sede antiga
da ACMinas nesta realização. É
só o começo. Ainda há muito o
que fazer a envolver as instituições públicas, privadas e todos
os cidadãos, homens e mulheres

MODERNIDADE, ECONOMIA
E TRABALHO REMOTO
Um dos principais objetivos
da mudança para a nova sede
será a adequação aos novos tempos, por meio das tecnologias
que permitem o trabalho remoto
e hoje fazem parte do dia a dia da
entidade, pois geram economia
de recursos e de tempo.
Com a migração de grande
parte dos postos de trabalho
presenciais para esse novo modelo, principalmente por causa
da pandemia, a transferência
mostrou-se mais econômica,
podendo, ainda, gerar renda à
instituição, com o uso da sede da
região central para outros fins.

Um grupo exclusivo de trabalho irá definir a melhor vocação
do antigo prédio para a cidade e
para a receita da ACMINAS. Trata-se, portanto, de um momento
importante, que coloca a entidade em um novo tempo, dando
sequência ao nosso passado e
presente de grande relevância
para o empresariado mineiro. E
visando sempre a prosperidade
condizente com a riqueza natural
e histórica de nosso estado.
.A ACMinas, com 121 anos de
relevantes serviços prestados a
Belo Horizonte e a Minas Gerais,
reconhecida pelo seu conservadorismo, passa a mostrar a sua
outra face, qual seja a do seu comprometimento contínuo com as
inovações, em todos os sentidos.
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Robert Half celebra 15 anos de
atuação no Brasil em momento de
plena expansão dos negócios
Consultoria tem registrado crescimento expressivo no País e, apenas em 2022,
abriu três novas operações: Florianópolis (SC), Recife (PE) e Curitiba (PR)

A Robert Half, primeira e maior
consultoria de soluções em talentos
no mundo, está celebrando 15 anos
de presença no mercado brasileiro,
com foco em manter a sua trajetória de sucesso no País. Em 2022, a
consultoria colocou em prática mais
uma etapa de seu sólido processo de
expansão nacional com a inauguração de três novas operações: Florianópolis (SC), Recife (PE) e Curitiba
(PR), que se juntam às unidades de
São Paulo, Campinas, ABC e Baixada Santista, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Porto Alegre. Com esse
movimento, foi possível completar a

cobertura da Região Sul e chegar ao
Nordeste do País.

A estratégia de ampliação das
atividades acompanha os excelentes
resultados que a Robert Half segue
conquistando ano após ano no Brasil. Desde 2018, a consultoria vem
registrando um crescimento médio
anual na casa dos dois dígitos e, mesmo diante da pandemia, suas boas
práticas de gestão e seu time de colaboradores permitiram manter essa
evolução nos últimos dois anos. É válido destacar que os resultados atingidos até o momento apontam para a

conquista do objetivo de crescimento
anual, que se mantém na faixa dos
dois dígitos até o final de 2022.

“Nos últimos 15 anos, nossos negócios cresceram significativamente
na América do Sul e vem sendo excepcional acompanhar a velocidade
e o ritmo de crescimento do Brasil.
O país não é somente importante em
termos de receita, mas também estrategicamente, já que almejamos parcerias com empresas de todo o mundo”,
destaca David King, Diretor Administrativo Sênior do Canadá e América
do Sul na Robert Half. “Nosso objetivo

PRINCIPAIS QUEBRAS DE PARADIGMA NO MERCADO DE TRABALHO NA ÚLTIMA DÉCADA:
RECRUTADORES
• Rompimento com a ideia de que
a produtividade estaria
diretamente associada ao
trabalho presencial - 81%
• Diminuição do desejo de trabalhar
muitos anos em uma mesma
empresa - 51%
• Valorização da liderança
colaborativa e fuga do
microgerenciamento - 39%

EMPREGADOS
• Rompimento com a ideia de que
a produtividade estaria
diretamente associada ao
trabalho presencial - 87%
• Diminuição do desejo de trabalhar
muitos anos em uma mesma
empresa - 46%
• Importância da educação
continuada (além dos diplomas de
ensino superior tradicionais) - 42%

DESEMPREGADOS
• Rompimento com a ideia de que
a produtividade estaria
diretamente associada ao
trabalho presencial - 79%
• Importância da educação
continuada (além dos diplomas de
ensino superior tradicionais) - 49%
• Diminuição do desejo de trabalhar
muitos anos em uma mesma
empresa - 40%
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é que a operação brasileira da Robert
Half alcance o mesmo tamanho para
nossos negócios que a economia brasileira representa globalmente”, ressalta King.

Pode-se afirmar que a conjuntura da expansão também é consequência do compromisso que a Robert
Half tem com sua força de trabalho.
Certificada pelo Great Place To Work
(GPTW) no Brasil desde 2018, a companhia está sempre disposta a ouvir
seus funcionários para compreender
suas vontades e necessidades. Preparada para o futuro do trabalho e atenta às principais tendências do mercado, a Robert Half optou por oferecer
um modelo de trabalho flexível aos
seus mais de 13.000 colaboradores
ao redor do mundo, o que proporciona aos profissionais a possibilidade
de escolher, de acordo com suas necessidades pessoais, o melhor local
para trabalhar.

A escolha pelo modelo flexível
está respaldada pelas tendências
mais latentes para o futuro do trabalho, além de ter sido uma demanda
dos próprios funcionários. O mais recente estudo da Robert Half, que ouviu 1.161 profissionais qualificados,
igualmente divididos entre recrutadores, empregados e desempregados,
mas em busca de recolocação, reforçou que, na última década, a principal
quebra de paradigma no mercado
de trabalho foi o rompimento com a
ideia de que a produtividade estaria
diretamente associada ao trabalho
presencial.

O panorama atual já demonstrou
que a flexibilidade é capaz de prover
mais produtividade e figura como
um fator fundamental nas estratégias de atração e retenção, cada vez
mais desafiadoras. Segundo dados da
pesquisa, 73% dos profissionais empregados e 67% dos desempregados
consideram a adoção dos modelos
flexíveis de trabalho, remoto ou híbrido, como uma ação relevante para
atrair talentos do mercado. Entre os

recrutadores, 78% veem esses modelos como parte permanente do cenário de emprego nos próximos anos. A
valorização do equilíbrio entre vida
pessoal e profissional e o reconhecimento da essencialidade da saúde
mental no ambiente de trabalho vêm
logo em seguida, na opinião dos entrevistados.

“Há 15 anos, lá em 2007, tivemos o desafio de criar a marca ‘Robert Half’ no Brasil e apresentar um
novo modelo de trabalho ao mercado
nacional. Desde então, muito se desenvolveu e se transformou, mas o
que mais mexeu com o mercado, sem
dúvidas, foi a entrada da tecnologia.
Hoje, temos uma série de ferramentas
tecnológicas que nos permitem tocar
processos seletivos de modo online,
agradando tanto candidatos quanto
clientes, e já somos capazes de fechar
contratações em apenas 48h”, destaca
Fernando Mantovani, diretor-geral da
Robert Half para a América do Sul.
“Em um contexto de mercado no
qual a taxa de desemprego entre profissionais qualificados está no seu índice mais baixo dos últimos anos, as

estratégias de atração e retenção estão na mente dos executivos da maior
parte das empresas, que estão presenciando essa disputa pelos melhores talentos. Por isso, hoje, mais do que nunca, há uma grande importância para o
propósito e para o que a empresa faz
enquanto sociedade. Mais do que falar, no entanto, é importante praticar
questões de ESG, diversidade e inclusão”, completa Mantovani.

A Robert Half é a primeira e maior
empresa de soluções em talentos no
mundo. Fundada em 1948, a empresa
opera no Brasil selecionando profissionais permanentes e para projetos
especializados nas áreas de finanças,
contabilidade, mercado financeiro,
seguros, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e
vendas e cargos de alta gestão. Com
presença global e atuação na América do Norte, Europa, Ásia, América
do Sul e Oceania, a Robert Half aparece em listas das empresas mais
admiradas do mundo. A Robert Half
é reconhecida, também, por seu compromisso de promover a igualdade e
proporcionar uma cultura que apoia
a diversidade.
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McDonald’s é a maior empresa do
food service no Brasil
Com destaque para o crescimento motivado pela aceleração digital, a companhia
é reconhecida entre as maiores varejistas do país
A Sociedade Brasileira de Varejo e
Consumo elegeu o McDonald’s como
a maior empresa varejista do setor
de food service em 2022. O reconhecimento foi concedido em cerimônia
realizada no dia 15 de agosto último,
em São Paulo, onde a SBVC divulgou
os resultados do 8ª ranking “300
Maiores Empresas do Varejo Brasileiro”, com base no ano fiscal de 2021.
Segundo a organização, a edição deste ano revela que, com a retomada
gradativa das atividades, as varejistas
brasileiras apresentaram aceleração
digital, agilidade e flexibilidade, se
tornando mais resilientes.

A Arcos Dorados, franquia que
opera a rede McDonald’s na América
Latina e Caribe, é um exemplo desse
movimento, graças à atuação baseada
na estratégia chamada de 3Ds: Digital, Delivery e Drive-Thru. Durante o
período mais intenso da pandemia,
a empresa usou a tecnologia para
criar soluções que correspondessem
às necessidades dos clientes e seguiu
apostando em inovações e no desenvolvimento dos canais digitais.

Nos últimos anos, o McDonald’s reforçou o McDelivery, a modernização
de seus restaurantes e o Drive-Thru,
que evoluiu para o conceito Drive-Tudo, como forma de ampliar a oferta
de conveniência ao consumidor. Além
disso, a companhia registrou um crescimento exponencial de seu app, que
já teve cerca de 70 milhões de downloads em toda a América Latina. Durante
esse tempo, o aplicativo ganhou funcionalidades como a que permite fazer
o pedido de forma antecipada e pagar
pelo app, parcerias com empresas de
mobilidade e meios de pagamento,

além do Méqui Zap. A estratégia 3Ds
continua sendo foco da companhia e
apresentando boa performance, como
demonstra os resultados divulgados
pela empresa de que 52% das vendas
no segundo trimestre de 2022 foram
feitas por canais digitais.
O desempenho da rede justifica o
primeiro lugar no recorte setorial, assim como a 31ª colocação no ranking
geral. A pesquisa, realizada pela SBVC
com apoio técnico da BTR – Educação
e Consultoria, Varese Retail e Centro
de Estudos e Pesquisas do Varejo (CEPEV-USP), tem o objetivo de retratar
a representatividade das redes no varejo brasileiro e leva em consideração
os balanços financeiros divulgados
publicamente pelas empresas.
A Arcos Dorados é a maior fran-

quia independente do McDonald’s
do mundo e a maior rede de serviço
rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com
direitos exclusivos de possuir, operar
e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente,
a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de
seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários
(dados de 30/06/2022). A empresa
também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e
com a geração de primeiro emprego
formal para jovens, além de utilizar
sua escala para impactar de maneira
positiva o meio-ambiente. A Arcos
Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO).
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Para cobrir déficit habitacional, construtoras
apostam em inovação, bem-estar e
apartamentos menores com custo acessível
Área de lazer com piscina, sauna, salão de festas e até pistas de boliche diferenciam os
empreendimentos populares, a partir de R$185 mil, financiados 100% pela Caixa Econômica Federal
Em sua trigésima edição divulgada
no mês de junho último, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a Pesquisa Anual da Indústria da
Construção (Paic) revela que o segmento
de serviços especializados para construção aumentou sua participação de 18,5%
para 22,0%, de 2011 para 2020, com empresas de porte menor, pagando salários
menores e gerando mais empregos. Ao
mesmo tempo oferecem condições de
moradia diferenciadas, inovando com
espaço amplo de lazer sustentável, e com
preço mais em conta, permitindo enquadrar em modalidades de crédito mais
acessíveis ao consumidor.

“O chamado déficit habitacional
(conta feita para mostrar quantas moradias faltam no Brasil) continua alto.
Segundo estimativas, entre 2020 e 2030,
serão necessárias 11,9 milhões de casas para cobrir a demanda das famílias,
principalmente as de menor renda.
Nossos empreendimentos podem ser
financiados 100% na planta, pela Caixa
Econômica Federal, através do crédito
associativo, que faz com que a despesa
financeira da incorporadora seja menor.
A procura existe. O acesso à unidade é a
maior dificuldade. Cabe a uma incorporadora moderna, comprometida, oferecer
preços acessíveis e um produto diferenciado, para atender o déficit habitacional,
adequação da renda, localização segura
e com boa mobilidade. Por sermos também uma construtora conseguimos uma
redução de custos 25% mais barato que
o mercado, ao construir apartamentos a
partir de 57% m², que cabem no bolso do
comprador.” conta Bruno Murta, sócio e
CEO da MP Construtora e Incorporadora,
empresa com 10 anos de mercado e que
aposta em novos conceitos de construção

para atender a esse público.
Segundo Murta, essa é uma tendência de mercado para os próximos
anos, e vai se expandir. “Vivemos o
boom imobiliário antes da pandemia,
pós jogos, em todo o país, principalmente no estado do Rio. E os preços
dos lançamentos acompanharam.
Hoje, a incorporadora que constrói e
não pensa em atingir o público das
classes C e D pode ter dificuldades
para as vendas, principalmente em
regiões onde o poder aquisitivo é menor, o que não quer dizer que não há
compradores potenciais”, emendou
Bruno. Vale lembrar que a MP tem 8
empreendimentos, só em São Gonçalo, região de baixa renda, e está expandindo para a capital carioca, ampliando, também, por outros bairros
das Zonas Norte e Sul de Niterói.
MAIS LAZER A UM PREÇO ACESSÍVEL

Para compensar a metragem reduzida dos imóveis, boa parte das construtoras têm apostado em atividades
no condomínio. A MP, por exemplo,
tem investido em áreas de lazer diferenciadas há alguns anos, lançando
condomínios que são verdadeiros clu-

bes. Os apartamentos, de 1 ou 2 quartos e vaga de garagem, possuem metragens que vão de 52 a 65m² e área de
lazer com piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas e de jogos, academia,
brinquedoteca, quadra poliesportiva,
pista de cooper e até pistas de boliche
equipadas com marcador digital e reposição automática de bolas e pinos.
Os valores são a partir de R$185 mil.

“Queremos com isso ampliar o conceito de bem estar, com segurança e lazer,
sem precisar sair do condomínio. A MP,
nestes 10 anos, já entregou e tem em fase
de construção mais de 3000 unidades na
região leste fluminense”, aponta Bruno.

A MP Construtora e Incorporadora,
41° no Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil de 2022 segundo o
Ranking Intec, foi fundada em 2012,
com a missão de levar qualidade de vida
através dos seus empreendimentos. Estabelecida em São Gonçalo, começou as
suas atividades na cidade e na vizinha
Niterói, na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro. Possui o Certificado Nacional
de Qualidade PBQP-H, do Governo Federal, que garante a melhoria da qualidade
do habitat e a modernização produtiva.
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Fábrica da Toyota em Sorocaba, SP, completa
10 anos e celebra 1 milhão de unidades
produzidas
Planta inaugurada em 2012 já recebeu mais de R$ 3,1 bilhões em investimentos e
celebra aniversário no mesmo mês da cidade de Sorocaba. São fabricados no local
as versões hatch e sedã do Yaris, o SUV Corolla Cross e Etios (para exportação).
Fábrica no interior de São Paulo foi a primeira construída com o conceito de
Ecofactory, com o objetivo de ser sustentável e amiga do meio ambiente
A Toyota comemora este mês um
marco importante em sua trajetória
no Brasil. Sua planta em Sorocaba,
no interior de São Paulo, completa
10 anos de operação, além da incrível
marca de 1 milhão de veículos produzidos na unidade.

Fruto de um investimento inicial
de R$ 1 bilhão, a unidade foi responsável por pouco mais da metade do
dinheiro investido pela montadora no
País na última década para se manter
relevante e preparada para produzir
veículos modernos e que os clientes
gostem.
Inicialmente pronta para produzir 74 mil veículos por ano, teve sua

capacidade expandida e hoje produz
mais que o dobro, com 158 mil veículos/ano.

Responsável pela produção de
três dos quatro modelos fabricados
pela Toyota no Brasil, a planta de
Sorocaba se orgulha de atingir neste
mês mais um grande marco: a produção de 1 milhão de veículos. Para
garantir essa marca histórica, além
do sucesso no mercado interno, os
modelos Etios, Yaris e Corolla Cross
made in Sorocaba são comercializados em diversos países da América
Latina, como Argentina, Paraguai,
Uruguai, Chile, Colômbia, Peru e muitos outros. A vocação exportadora
dessa planta garantiu que das mais de

95 mil unidades produzidas somente
neste ano, praticamente 50% fosse
destinado para os mercados latino-americanos, ou pouco mais de 47 mil
unidades.

“Celebrar o aniversário de uma de
nossas principais fábricas na região
é motivo de imenso orgulho. Quero
agradecer a todos os colaboradores
que ajudaram a construir essa bonita
história repleta de comprometimento, dedicação e trabalho que garantiram que essa unidade seja referência
não só na produção de veículos cada
vez melhores, mas também na atuação responsável com o meio ambiente, por meio do uso racional de
recursos, na promoção da equidade e
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na proximidade com as comunidades,
ao desenvolver iniciativas cidadãs
que suportem o crescimento social”,
afirma Rafael Chang, presidente da
Toyota do Brasil.
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

A Toyota assumiu o compromisso
de atuar com iniciativas de curto, médio e longo prazo, que visam diminuir
o uso de recursos naturais e os impactos ambientais em suas operações
e na cadeia de valor, para atender às
necessidades do planeta.

A fábrica da Toyota em Sorocaba foi a primeira da marca no País
a adotar o conceito de Ecofactory.
Com isso, todo o projeto construtivo adotou conceitos de ecoeficiência
de padrão mundial, sem impactar
a qualidade de vida dos habitantes
do município e das cidades vizinhas
nem gerar risco de contaminação
ambiental. Dessa forma, toda a operação também passou a seguir conceitos de sustentabilidade, buscan-

MUNDO EMPRESARIAL

do reduzir emissões de gases que
causam o efeito estufa, economia de
energia e de água, além da diminuição no volume de resíduos.
Dentro deste conceito, foi possível reduzir o consumo de água e a
emissão de efluentes com uma estação de tratamento própria; a reciclagem de 99% dos resíduos gerados na
operação; o uso de energia renovável
certificadas na fábrica; concentração
dos principais fornecedores a apenas
1km da nossa planta, reduzindo significativamente a circulação de caminhões e o consumo de diesel.

O sucesso do projeto foi replicado em nossas outras unidades. Porto
Feliz, inclusive, adota os padrões de
ecofactory e já foi considerada a fábrica mais limpa da Toyota em todo
o mundo.

Como um projeto de longo prazo, o destaque são os 10 anos do
Morizukuri, que idealizou uma floresta ao redor da fábrica. A floresta
chegou a sua fase “adulta”, com 134
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mil árvores, de 143 espécies nativas
diferentes, em um espaço de quatro
hectares, o que equivale a uma área
aproximada de quatro campos de futebol, contribuindo para a melhoria
da qualidade da água, da fauna e da
flora na região.

Além disso, o local é campo de
estudo para universidades locais, que
proporciona a execução de estudos
na área ambiental e o desenvolvimento da pesquisa científica. Em parceria
com universidades, já auxiliou na
formação de mais de 110 estudantes
e foi tema de cinco dissertações de
mestrado.

Para se aproximar ainda mais da
comunidade, a Toyota do Brasil realiza um trabalho junto com a Fundação
Toyota, no apoio a projetos socioambientais, como o ReTornar, que, além
de upcycling – reutilização criativa de
produtos –, trabalha com a geração de
emprego e renda e na capacitação de
mulheres em Sorocaba e Indaiatuba,
SP, mediante a parceria com grupos
de costureiras.
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PRÓXIMOS PASSOS
A planta da Toyota em Sorocaba
se prepara para dar início ao novo
Programa de Visitas da unidade. Um
novo espaço, totalmente planejado,
deve receber os visitantes em uma
experiência que une o passado, o presente e o futuro. No novo Centro de
Visitas, as pessoas poderão aprender
sobre a história da Toyota, desde seu
surgimento no Japão, sua chegada ao
Brasil, sem esquecer os grandes marcos da empresa nos mais de 60 anos
no País, e chegando aos dias atuais.
O PROGRAMA DE VISITAS DEVE
SER ABERTO AO PÚBLICO NOS
PRÓXIMOS MESES

A Toyota do Brasil está presente
no País há mais de 60 anos. Possui
quatro unidades produtivas, localizadas em Indaiatuba, Sorocaba,
Porto Feliz e São Bernardo do Campo, todas no Estado de São Paulo, e
emprega mais de 5 mil pessoas. Em
2020, lançou a KINTO, sua nova empresa de mobilidade, para oferecer
serviços como aluguel de carros e
gestão de frotas a uma sociedade

em transformação. Também reforçou sua marca GAZOO, por meio de
iniciativas que desafiam a excelência
de seus veículos. Tem como missão
produzir felicidade em larga escala
e, para tanto, está comprometida em
desenvolver carros cada vez melhores e mais seguros, além de avançar
nas soluções de mobilidade. A empresa contribui com a sociedade,

por meio do próprio negócio, com
ações que visam diminuir o risco de
acidentes, melhorar o tráfego de veículos e aumentar o uso de energias
renováveis, e também por ser uma
boa cidadã corporativa. Junto com a
Fundação Toyota do Brasil, tem iniciativas que repercutem nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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Transações Tributárias foi tema de
seminário realizado por MercadoComum
e Coimbra, Chaves & Batista Advogados
Evento ocorreu dia 30 de setembro, em Belo Horizonte – MG
Fotos: Enan Correia

MercadoComum, em parceria com
o escritório CCBA - Coimbra, Chaves &
Batista Advogados realizou, no dia 30
de agosto último, seminário intitulado
“Transações Tributárias: sua relevância na gestão de composição do passivo fiscal e estadual. O evento ocorreu
no auditório do Ed. Clara Catta Preta, à
Rua Santa Rita Durão, 1.143, na Savas-

Participantes do evento

si, em Belo Horizonte – MG.

Atuaram como expositores Leonardo Guerra Ribeiro, Superintendente de Crédito Tributário da Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais
e Phelippe Toleto Pires de Oliveira,
Procurador da Fazenda Nacional e
professor do IBMEC-Brasília. Partici-

param como debatedores Maria Tereza Ribeiro de Andrade – Sócia Sênior
do CCBA e Onofre Alves Batista Júnior
– Sócio Conselheiro do CCBA e professor associado de Direito Tributário e
Financeiro da Graduação, Mestrado e
Doutorado na UFMG. MercadoComum
esteve representada por seu diretor
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Dr. Onofre Alves Batista Júnior
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Dr. Phelippe Toleto Pires de Oliveira, Procurador
da Fazenda Nacional

Dr. Leonardo Guerra Ribeiro, Superintendente do Crédito
Tributário da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais

Dra. Maria Tereza Ribeiro de Andrade

Mesa Principal

Ana Armond, Laurindo de Souza, Rosilene Fátima
e Vinicius Leôncio

Laurindo de Souza, Heraldo de Carvalho e Sérgio Frade
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Organizações empresariais se unem para
debater os impactos do 5G na indústria
Evento presencial, que vai destrinchar a nova tecnologia nos cenários de indústria
e inovação do país, ocorre no dia 12 de setembro
Na segunda-feira, dia 12 de setembro, das 13h30 às 17h, diversas organizações empresariais se unem para
promover um encontro para debater
os impactos do 5G na sociedade e na
economia, na Escola Superior Dom
Helder Câmara (Rua Álvares Maciel,
628, Auditório Central, Santa Efigênia
- Belo Horizonte, MG). Evento presencial vai destrinchar a influência e atuação da nova tecnologia nos cenários
de indústria e inovação do país,
além de entrelaçar o relacionamento de players do setor.
A tecnologia 5G é a nova
geração de internet móvel, que
proporciona mais velocidade
para baixar e enviar arquivos,
interconexão entre diversos
dispositivos, redução do tempo
de resposta entre os mesmos e
conexões mais estáveis. O 5G
pode chegar a uma velocidade
entre 1 e 10 Gbps, 100 vezes
ou mais em relação ao seu antecessor, o 4G. Em Belo Horizonte, a internet 5G foi ativada
no dia 29 de julho, e segundo a
Anatel, a expectativa é que, nas
cidades com mais de 500 mil
habitantes, como Contagem, Juiz de
Fora e Uberlândia, a tecnologia chegue
a partir de 1º de janeiro de 2023.

Diante desse cenário, organizações como o Conselho de Tecnologia
e Inovação, o Conselho de Infraestrutura, ambos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG), a Fundação Dom Cabral, a
Escola Superior Dom Helder Câmara,
o Sindicato da Indústria de Software
e da Tecnologia da Informação do
Estado de Minas Gerais (Sindinfor),

o Sindicato das Indústrias Extrativas de MInas Gerais (Sindiextra), o
Sindicato da Indústria de Aparelhos
Elétricos Eletrônicos e Similares do
Estado de Minas Gerais (Sinaees) e
o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), promovem o evento
“Impactos do 5G: Indústria e Inovação”. O evento conta com o apoio
especial de MercadoComum: Há 29
Anos Formando Opiniões!

O encontro vai contar com a liderança de Fábio Veras, membro
do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), presidente do Conselho
de Tecnologia e Inovação da FIEMG
e presidente do Sindinfor, além da
participação de Emir Cadar Filho,
presidente do Conselho de Infraestrutura, de Paulo Stumpf, reitor da
escola Superior Dom Helder Câmara,
e Patrícia Becker, diretora FDC Gestão Pública.

O evento possui três painéis de
debate: Carlos Baigorri, presidente
do Conselho Diretor da Anatel e Carlos Nazareth, diretor do Inatel, vão
ministrar “Impactos do 5G na Indústria e na economia Nacional”; Marcelo
Motta, diretor de Segurança Cibernética e Soluções da Huawei e Luiz Márcio Viana, presidente do Sindiextra,
vão conduzir “Impactos do 5G para
a Mineração e Sustentabilidade”; Daniel Godinho, diretor de Relações Institucionais e Marketing
da WEG e Wilson Cardoso, diretor de Tecnologia da América
Latina e Brasil da Nokia, vão ministrar “Licença Privada 5G”.

Segundo Fábio Veras, é necessário debater a tecnologia 5G,
refletindo sobre os impactos e
projetando iniciativas para aproveitá-la de uma maneira saudável
e benéfica. “Estamos falando da
nova geração de internet móvel
que tem alto poder de velocidade como a capacidade de chegar
a uma velocidade de 100 vezes
ou mais em relação ao 4G. Ter
esse espaço para destrinchar o
tema ao lado de grandes players
do setor é a busca pela melhor e mais
qualificada utilização do 5G. É não só
tentar entender sua força, mas também
refletir sobre como utilizá-la para potencializar mecanismos de indústrias,
inovação, entre outros” comenta.
Os interessados em participar
do encontro devem se inscrever por
meio do link:
https://www.sympla.com.br/
evento/impactos-do-5g-industria-e-inovacao/1683538
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Receita Federal proíbe juros
compostos em créditos fiscais
Advogada no escritório
Marcos Martins
Advogados.

A Receita Federal proibiu a
incidência de juros sobre juros na compensação tributária. Nesse contexto, empresas
que se utilizam de créditos
fiscais perceberão alterações
em relação ao seu saldo remanescente, corrigido em razão do entendimento trazido
pela Solução de Consulta nº
24/2022.

A forma de cálculo adotada
pela Receita Federal gera
impacto significativo, principalmente em relação às
pessoas jurídicas que habilitam créditos fiscais advindos de decisões judiciais
e abatem pouco a pouco os
impostos. O tema ganha relevância no momento atual,
em que várias empresas estão aproveitando dos créditos da tese de exclusão do
ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.

Anteriormente, além da correção do saldo de crédito tributário pela taxa Selic, muitas
empresas incluíam uma segunda correção no momento
de cada compensação, que
incidia sobre o saldo total remanescente.

A título exemplificativo, se
determinado crédito fosse de
R$ 250 mil, sendo R$ 150 mil
de principal e R$ 100 mil de
juros e fosse utilizado no mês
o montante de R$ 30 mil para
compensação, muitos contribuintes corrigiam o saldo
total remanescente (R$ 220
mil) pela SELIC para utilização nos próximos meses.
Agora, entretanto, a Receita
oficializou o entendimento
de que haverá a incidência
da Selic apenas sobre o valor
principal, ou seja, o crédito
tributário pago indevidamen-

te pleiteado na ação judicial,
sem os juros.

Após essa mudança, as empresas devem fazer um cálculo proporcional em cada
compensação, a fim de se
adequarem a esse entendimento e verificarem quanto
foi consumido do principal e
dos juros, para que a correção
incida apenas sobre o principal nos meses seguintes.

É importante que esse cálculo
seja feito corretamente para
que não haja risco de não
homologação das compensações com aplicação de penalidades. A não homologação,
além de restabelecer a cobrança dos débitos compensados com juros e multa de
20%, ainda está sujeita a uma
penalidade isolada de 50%,
totalizando 70% em multas.
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Rui Mendonça assume cargo de CEO da
operação América do Sul da MARFRIG
Com mais de 40 anos de experiência no setor de proteína bovina, executivo está
desde 2007 na Marfrig Mendonça dará continuidade ao trabalho desenvolvido
na região por seu antecessor, Miguel Gularte, que assume a presidência da BRF,
empresa controlada pela Marfrig
A Marfrig, maior produtora global de hambúrgueres e uma das
líderes mundiais do setor de carne
bovina, anunciou no dia 30 de agosto último a eleição de Rui Mendonça como novo CEO de sua Operação
América do Sul, que compreende
os mercados de Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile. Mendonça substitui
Miguel Gularte, que após pouco mais
de quatro anos à frente da operação
assume, em 1º de outubro, a presidência executiva da BRF, empresa
controlada pela Marfrig.

Engenheiro mecânico formado
pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, com pós-graduação
em Gestão de Agronegócios, Mendonça tem uma carreira de mais de
40 anos no setor de carne bovina.
Trabalhou no Brasil e no exterior
em empresas multinacionais e, em
2007, passou a fazer parte dos quadros executivos da Marfrig. Nesse
período, comandou a unidade de
Hulha Negra/Pampeano e liderou as
áreas industrial, de logística e frigoríficos da Marfrig Brasil. Em 2017,
assumiu o cargo de diretor de industrializados da Marfrig América do
Sul. Entre 2018 e 2022, a participação do negócio de industrializados
na receita total da Marfrig América
do Sul passou de 5% para 15%.

A partir de agora, Mendonça tem
a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, nos últimos quatro anos, por Miguel Gularte, com foco
no aumento da produtividade e na excelência da operação. No segundo trimestre de 2022, a Operação América

com o maior número de plantas habilitadas para a exportação ao mercado chinês – 13, no total.

“O avanço da Marfrig é uma conquista compartilhada com cada colaborador, em cada uma das nossas
unidades de produção”, diz Mendonça. “Assim como foi feito até agora,
vou trabalhar muito próximo às unidades e às suas comunidades para
que, juntos, façamos da Marfrig uma
empresa cada vez mais eficiente, respeitada e admirada por todos aqueles com os quais nos relacionamos.”
RUI MENDONÇA É GAÚCHO
E TEM 63 ANOS

do Sul registrou uma receita líquida
de 7,1 bilhões de reais, com crescimento anual de 41,6% (foi o maior
avanço da história dessa operação em
um trimestre). A margem Ebitda foi
de 9,5% (aumento de 594 bps em relação à alcançada no mesmo período
de 2021). A Marfrig é hoje a empresa

A Marfrig é uma das companhias
líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo,
com receita líquida de 34,5 bilhões
de reais no segundo trimestre de
2022 e capacidade diária de abate
de mais de 29.100 bovinos em suas
unidades da América do Sul e América do Norte, bem como capacidade
de produção de 244.000 toneladas
de hambúrgueres por ano. Emprega
mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 32 unidades produtivas, processa e comercializa carne in
natura, produtos processados, pratos
prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados
de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável,
a Marfrig mantém projetos pioneiros
para a preservação do meio ambiente
e dos recursos naturais.
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CAOA Locadora disponibiliza o primeiro
carro subcompacto elétrico da CAOA Chery
terísticas inovadoras que envolvem
desde a motorização até os materiais
utilizados.

O primeiro carro elétrico subcompacto da CAOA Chery chegou ao
Brasil e agora está disponível com excelentes condições também na CAOA
Locadora. O veículo passa a fazer
parte dos planos de assinatura CAOA
Sempre e CAOA Fleet, além de estar
disponível no plano CAOA Rent a Car
com exclusividade para clientes CAOA
Hyundai e CAOA Chery.

A pequena maravilha do mundo,
o iCar está disponível no CAOA Sempre para clientes Pessoa Física com
planos de 12, 24 e 36 meses, no CAOA
Fleet, para Pessoas jurídicas que desejam terceirizar suas frotas e no
CAOA Rent a Car, exclusivo para clientes CAOA que desejam o veículo durante curtos períodos para continuar
suas atividades diárias enquanto faz
a manutenção/revisão do seu veículo
em uma oficina CAOA com retirada
através da Loja Berrini (av. Morumbi,
7.554), em São Paulo – SP.

Para Jack Nunes, Diretor Executivo da CAOA, a oferta deste modelo
reforça o compromisso da empresa
em oferecer, sempre, novas soluções
de mobilidade ao consumidor brasileiro. “A CAOA está constantemente
buscando novas formas de atender as

demandas e expectativas do público
por meio da experiência de posse ou
propriedade de seus veículos. Em um
momento de maior conscientização
sustentável e em que as pessoas passam a valorizar ainda mais a economia de combustíveis, trazemos o iCar
com uma utilização bastante urbana,
econômica e ambientalmente correta. Não tenho dúvidas que o iCar vai
surpreender positivamente todos os
clientes da CAOA Locadora”, comenta
o executivo.

O subcompacto CAOA Chery iCar
pode ser locado por valores mensais
a partir de R$ 3.027,25 na assinatura
por 36 meses.
CAOA CHERY ICAR

Iniciando uma nova era tecnológica no Brasil, a CAOA CHERY lançou
o primeiro subcompacto com motorização 100% elétrica da marca, o
iCar. Urbano, sustentável, moderno,
dinâmico e com um design inovador,
o modelo é diferente de tudo o que
existe no mercado nacional. Entre os
principais diferenciais está o fato de
ser um veículo genuinamente elétrico. Ou seja, nasceu como um projeto
eletrificado e, por isso, possui carac-

Fruto de um novo conceito na
categoria de EVs e de uma nova plataforma da Chery, voltada 100% à
eletrificação, o modelo tem sua carroceria essencialmente composta
por alumínio de aviação com polímeros de alta resistência. Na prática,
isso significa que o iCar possui compostos leves, extremamente confiáveis, de baixo custo de manutenção
e que suportam grandes variações
de temperatura e alta resistência à
impactos. Graças a essa característica estrutural também apresenta
redução de cerca de de 20% a 30%
no peso em relação às carrocerias
tradicionais em aço, que auxiliam
no desempenho da autonomia e na
experiência de condução do veículo,
sem comprometer a segurança.
Para chegar ao mercado brasileiro,
o iCar recebeu adaptações exclusivas
na suspensão, visando atender às expectativas do exigente consumidor nacional, além de adaptações no motor.
O modelo tem bateria com capacidade
total de 30,8 kWh, com sete estágios
de regeneração de energia, e classificação IP67 em relação ao grau de proteção. O iCar possui motor com potência máxima de 45 kW (61 cv) e torque
máximo de 15,3 kgf.m (150 Nm).

Focado na economia e sustentabilidade, o iCar conta com autonomia de
282 km. A bateria pode ser carregada
completamente em apenas 36 minutos em estações de carga rápida (eletropostos), em pelo menos cinco horas
em sistema de carregamento portátil e
em onze horas com cabo emergencial
em tomada de três pinos. O conector é
do tipo CCS Combo 2, o mais comum
no mercado nacional.
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Combinações explosivas
JK: “Estão aplicando remédios adequados à velhice para resolver problemas de puberdade”
O Brasil deverá chegar,
em 2023, com um PIB – Produto Interno Bruto em dólares norte-americanos correntes 14% abaixo do que foi
atingido em 2010. A Renda
Per Capita dos brasileiros, em
dólares norte-americanos
correntes, também deverá
alcançar, em 2023, praticamente os mesmos níveis correspondentes aos do ano de
2008. Ou seja, a economia
brasileira vem crescendo,
de fato, a um ritmo de rabo
de cavalo, para trás e para
baixo. Adicione-se a isso, o
desemprego próximo de dois
dígitos e uma inflação ainda
elevada que piora expressivamente a vida dos seus cidadãos, principalmente aqueles
de menor renda.
De acordo com dados
da última pesquisa PNAD
Contínua do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística há no mercado
de trabalho do país, atualmente, nada menos que
39,2 milhões de pessoas
vivendo na informalidade.
Para efeito de comparação,
esse resultado significa
duas vezes a população do
Chile (19 milhões e quase
a população da vizinha Argentina (45 milhões).
Trata-se de uma com-

tar 34,66% do PIB (maior
índice da série histórica
iniciada em 1947) viu a
sua participação reduzir-se
para menos de 1/3, alcançado tão-somente 11,33%
em 2021 – resultado este
considerado o segundo
pior desempenho da série
histórica.

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

binação explosiva e, à estagflação vigente, ainda não
são verificadas propostas
capazes de revertê-la de
forma permanente. Aliás,
hoje no País pouco se discute economia, quase sempre ficando o debate restrito às questões meramente
de tesouraria e conjunturais – também politizadas e
ideologizadas.

Segundo o IpeaData, a
Agropecuária que já chegou a representar 25,81%
do total da economia brasileira em 1952 alcançou,

em 2021, uma participação
de 8,09% na formação do
PIB- Produto Interno Bruto brasileiro. Desde que
iniciou a série histórica em
1947, o menor nível ocorreu em 2010, quando atingiu 4,84%.
Relativamente à Indústria Total, que já chegou
a ter uma participação de
47,97% em 1985, o setor
teve, em 2021, uma participação de 22,15% do PIB.
Esta significativa perda
tem a sua justificativa: a Indústria de Transformação,
que já chegou a represen-

Entende-se que a contribuição mais efetiva e
precípua dos setores agrícola e industrial ao progresso do Estado e do País
e ao bem-estar da população é a produção, a custos
decrescentes, de produtos
de melhor qualidade. Nesta assertiva, produtividade
e inovação tecnológica são
palavras-chave.
Cabe destacar que o
mercado interno, de um
lado, pode beneficiar-se
da exposição da economia
ao exterior e da adoção
da competitividade internacional como paradigma
de referência e, com isso,
absorver a melhoria de
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BRASIL – RAIO X DA INFORMALIDADE
Trimestre encerrado em junho de 2022

Número de trabalhadores acima de 14 anos sem emprego fixo
Trabalhadores por conta própria (sem CNPJ)

Empregados no setor privado sem carteira assinada
Empregados domésticos sem carteira assinada
Trabalhadores Familiares – Auxiliares
Empregados sem registro CNPJ

qualidade, o desenvolvimento de novos produtos
e a redução dos curtos de
produção. Ressalte-se, neste ponto, que a busca de
eficiência, da eficácia e do
aumento de produtividade
potencializam as possibilidades de renda do País.
De outro, a expansão do
mercado interno criaria e
manteria escalas viáveis de
produção, aumentando-se
a competitividade internacional e ampliando a atratividade do País aos investimentos estrangeiros.

O fator de produção
Trabalho, dadas as novas
condições tecnológicas que
tendem a se acentuar no
futuro, assume o primeiro
plano na composição dos
recursos produtivos.

19,2 milhões
13,0 milhões
4,3 milhões
1,7 milhão
0,8 milhão

Fonte: IBGE

A satisfação das necessidades sociais básicas
– educação, saúde, saneamento, entre outras – é
condição indispensável à
qualificação do trabalho
exigida pelos novos ambientes tecnológicos. Mais
do que nunca, os chamados
investimentos sociais devem também ser considerados em sua perspectiva
econômica.
O debate econômico
não pode mais continuar
restrito apenas às questões
meramente conjunturais e
urge despolitizar e desideologizar os seus principais
temas diante da imperiosa
necessidade de se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, contínuo,
consistente e sustentável,
buscando a transformação

BRASIL – PIB – Produto
Interno Bruto Per Capita
2000/2022
Em US$ correntes
Data

US$

2000

3.773,51

2002

2.846,52

2004

3.660,29

2001

3.175,57

2003

3.095,96

2005

4.822,03

2006

5.918,54

2007

7.388,97

2008

8.864,17

2009

8.667,31

2010

11.338,41

2012

12.422,41

2011

13.298,23

2013

12.342,02

2014

12.169,72

2015

8.827,43

2016

8.774,44

2017

9.976,49

2018

9.190,69

2019

8.911,85

2020
2021

6.838,06

2022*

7.541,96

8.888,81*

Fonte: Banco Central - Depec
*Projeção – Crescimento de
1,51% - Elaboração: MinasPart
Desenvolvimento

do País em Nação Desenvolvida, próspera e justa –
elegendo-os como a Meta
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BRASIL – PIB – Produto
Interno Bruto
2000/20212
Em US$ milhões correntes
Data

US$

2000

655.707,37

2002

508.101,18

2001

559.562,59

2003

559.465,40

2004

669.339,54

2005

892.033,25

2006

1.107.131,33

2008

1.693.147,00

2007

1.396.797,40

2009

1.672.624,76

2010

2.209.750,92

2011

2.614.482,35

2012

2.463.548,92

2013

2.468.456,41

2014

2.454.846,01

2015

1.796.167,58

2016

1.800.134,38

2017

2.063.184,62

2018

1.916.212,79

2019

1.872.799,65

2020
2021

2022*

1.447.998,21
1.608.832,34
1.908.849,32

Fonte: BCB-Depec
*Projeção – Crescimento de
2,1% - Elaboração: MinasPart
Desenvolvimento

Número 1 e prioridade
absoluta de toda a agenda
governamental.

BRASIL - PARTICIPAÇÃO DA AGROPECUÁRIA NO PIB PRODUTO INTERNO BRUTO - 1947/2021 – Em %
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BRASIL - PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO PIB PRODUTO INTERNO BRUTO - 1947/2021 – Em %

Economia brasileira: País registra um
dos piores desempenhos da sua história

De acordo como Relatório Focus do Banco Central
de 22 de agosto último, a
expectativa do mercado financeiro é que a economia
brasileira poderá registrar
um crescimento de 2,02%

neste ano. Caso a projeção
venha a se confirmar, durante os quatro anos do
governo Jair Bolsonaro o
país poderá contabilizar
uma expansão acumulada
do PIB – Produto Interno

Bruto de 3,84% - resultado
significativamente inferior
à previsão de expansão da
economia mundial do período, - de 9,20%, segundo o
FMI – Fundo Monetário Internacional. Cabe salientar

que a população brasileira
crescerá 2,66% no mesmo
período, o que significa afirmar que a Renda Per Capita
dos brasileiros será elevada
em apenas 1,15% nestes
quatro últimos anos.
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A previsão do PIB mundial do FMI para este ano
é de 0,80 ponto percentual maior do que o número
divulgado em abril último,
mas a estimativa para 2023
é 0,3 ponto percentual
menor do que a anterior –
levando-se em conta que a
instituição 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 negativamente a economia dos países em desenvolvimento
neste ano e no próximo.

Para o FMI – Fundo Monetário Internacional, em
conformidade com o documento intitulado “World
Economic Outlook Update”,
divulgado no dia 26 de julho, a economia mundial
deverá apresentar uma expansão de 3,20% em 2022 e
2,90% em 2023.

As projeções do FMI
para a economia brasileira
em 2022 são para um crescimento do PIB brasileiro de
1,70% em 2022 e 1,10% em
2023 – contrastando com os
números apresentados pelo
Relatório Focus do Banco
Central, de 22 de agosto

último, com projeções de
2,02% e 0,39% para 2022 e
2023, respectivamente.
RAQUITISMO ECONÔMICO

Levando-se em conta
dez anos seguidos e já considerando as projeções do
FMI para a economia global
nos anos de 2022 e 2023
e, também utilizando-se os
dados do Relatório Focus do
Banco Central, o desempenho da economia brasileira
poderá ser considerado um
dos piores da história econômica do país– indicando
um crescimento acumulado
no período de 2014 a 2023
de apenas 0,79% - contra
uma expansão de 33,52%
da economia global. Ou seja,
o país cresce, literalmente, como autêntico rabo de
cavalo: sempre para trás e
para baixo!

Ano
Mundo
Brasil
			
2019

2,87

-1,65

4,62

-1,49

1,00

-1,28

-3,06

-3,88

2022*

3,20

2,02

6,11

Tx. Acumul

2,28
9,20

Difereça em p.p.
(Brasil – Mundo)

1,22

2020
2021

EDIÇÃO 308

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL
22.08.2022

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

Média
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3,84

-0,82

-1,18
5,36

Em vermelho significa variação inferior à média mundial
*Projeções: Mundo (FMI); Brasil (Focus)
Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE - Elaboração MinasPart Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
MUNDIAL X BRASIL- 2014 a 2023
Variação Anual Efetiva e Projetada - Em %
Ano
Mundo
Brasil
			
2014

3,52

2016

3,25

2015
2017
2018
2019

-3,55

-6,97

3,75

1,32

-2,43

3,61
2,87

-3,06

2022*

3,20

2023*

Média Anual
Tx. Acumul.

-3,02

3,42

2020
2021

0,50

Difereça em p.p.
(Brasil – Mundo)

6,11

-3,28
1,78
1,22

-3,88

-6,53

-1,83
-1,65
-0,82

4,62

-1,49

2,90

0,39

-2,51

33,52

0,79

2,96

2,02
0,11

-1,18

-2,85

-32,73

Em vermelho significa variação inferior à média mundial
*Projeções: Mundo/FMI - Brasil/Relatório Focus Banco Central
Fonte:/FMI –World Economic Outlook – July 2022 e Relatório Focus do Banco
Central - Elaboração MinasPart Desenvolvimento

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

D E B AT E E C O N Ô M I C O

59

60

E N T R E V I S TA | W I L S O N F E R R E I R A J Ú N I O R

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

A grande
oportunidade do Brasil
é a infraestrutura
Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra Energia e futuro CEO da Eletrobras
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Prestes a assumir a direção da Eletrobras, maior
empresa de energia da América Latina, o engenheiro
elétrico Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra Energia
(ex-BR Distribuidora), conversou com o jornalista Roberto D’Ávila sobre a expectativa para comandar a
maior empresa de geração e distribuição de energia da
América Latina, sustentabilidade no setor elétrico e os
desafios do país para voltar a crescer.
Wilson Ferreira Júnior participou do CEO Brunch
Experience Club Nordeste, realizado no Recife, com o
tema “A construção dos próximos 20 anos do Brasil”. O
evento teve a presença de cerca de 180 empresários, associados do Experience Club e convidados.
Com mais de 40 anos no ramo energético, Wilson
Ferreira, CEO da Vibra Energia (ex- BR Distribuidora),
aceitou o desafio de voltar ao comando da Eletrobrás
Você fala muito sobre a importância da mudança de postura das
empresas diante da emergência
climática em que estamos. No seu
currículo já há uma experiência
positiva na Vibra Energia. A Eletrobras deve ser o grande catalisador dessa mudança no Brasil?
É hora de pensar na energia do
futuro e a Eletrobrás pode ser uma
das maiores empresas de energia renovável do mundo. Hoje, não existe
nenhuma empresa no país que possa crescer como ela. Nós temos um
potencial de energia eólica que ninguém tem. Os parques eólicos brasileiros serão os mais eficientes do
mundo no futuro e os solares também terão participação importante
nesse processo.
É notório que temos um potencial gigantesco nessas áreas e vamos
investir em tecnologia para explorá-las ainda mais, pois serão as mais
demandadas daqui para frente. A
Eletrobras é uma empresa que vai
ser sempre brasileira, dos brasileiros e um dos principais vetores dessa guinada rumo à descarbonização.
Como será feita essa transição
do público para o privado?
Ela é uma corporation, ou seja,
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em uma nova fase da empresa, agora privatizada. Na
sua primeira gestão, entre 2016 e 2021, ele deixou
como legado uma contribuição importante para que a
empresa se tornasse a maior geradora e distribuidora
de energia latinoamericana.
Agora, quer tornar a companhia uma das maiores do
mundo em energia renovável e defende que as empresas se engajem na melhoria da sua pegada ambiental.
“Todos nós deveríamos inventariar os nossos negócios
para verificar o quanto a gente emite de gases poluentes
e buscar formas de reduzir essa emissão”, afirmou.
Wilson também vê muitas oportunidades na área
de infraestrutura. “O mundo está cheio de liquidez e
não tem onde aplicar”, disse no CEO Brunch.
Acompanhe os principais pontos da entrevista:

não existe a figura do dono, o que
não a torna menos eficiente. A primeira coisa a ser feita é fortalecer o
conselho de administração e perceber quais são as possibilidades para
valorizar as ações. Só assim poderemos atrair mais investidores e torná-la mais eficiente e, consequentemente, mais competitiva.

cem leilões todos os anos que atraem investidores do mundo inteiro,
com movimentação na ordem de R$
30 milhões a R$ 40 milhões por ano.
Então há espaço para fazer mais, sobretudo agora que a Eletrobras será
mais competitiva.

O setor elétrico está preparado para esses investimentos?

Você defende muito o ESG.
Como você enxerga a importância
da governança atrelada à responsabilidade social?

Quando a gente fala do marco legal do setor elétrico, falamos de um
documento da década de 1990. Se
você for olhar, de lá para cá aconte-

Na governança, a primeira obrigação é ser exemplar. Veja a questão
do armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Assim que chegaram
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as primeiras doses no Brasil, não
tínhamos refrigeradores suficientes
que pudessem comportá-las em baixíssimas temperaturas. De pronto,
o empresariado se moveu para que
essa logística fosse possível.
Essa questão social serve para
facilitar as ações das empresas, que
precisam de uma proximidade com o
seu público. Consciência social gera
emprego e renda.
O Brasil é um país injusto.
Como as empresas podem agir
para melhorar o bem-estar social?

A gente precisa investir em educação, acreditar mais nisso se quisermos ser menos injustos no futuro. Passa também por ser menos
egoísta e poder, de alguma maneira,
empreender com menos riscos para
contribuir para uma sociedade melhor. Não tem caminho fácil, mas temos que escolher o mais sustentável,
tanto do ponto de vista econômico,
como social.
O grande problema é que nós
não fomos preparados para isso. Mas
hoje temos jovens mais preparados
para enfrentar esses desafios que
estão postos, como a emergência
climática, problemas sociais, entre
tantos outros.
A Amazônia preservada pode
se tornar uma fonte de lucro em
um mundo mais sustentável?

Precisamos nos articular. Sociedade, academia e empresários precisam estar juntos em um esforço coletivo para encontrar soluções para
pôr fim ao desmatamento.

A segunda coisa é olhar a Amazônia como um celeiro de oportunidades. Se está degradado, o melhor é
reflorestar. Por exemplo, usar espaços para produzir biocombustíveis.
Outra questão é fazer com que
as empresas também assumam o

seu papel de responsabilidade ambiental. Todos nós deveríamos inventariar os nossos negócios para
verificar o quanto a gente emite de
gases poluentes e buscar formas de
reduzir essa emissão.
Falando de economia, o Brasil
está voltando a crescer, mesmo
que lentamente. Como você enxerga o país a partir do ano que vem?

Para mim, a grande oportunidade do país é a área de infraestrutura. O mundo está cheio de liquidez
e não tem onde aplicar. Hoje temos
vários marcos legais que viabilizam
a entrada de capital estrangeiro no
país. Quando você investe em infraestrutura, você investe em oportunidade. Acho que se a gente aproveitar esse momento, vamos conseguir
baixar a inflação e ainda sair dessa
situação até muito antes que outros países. Essa é a nossa principal
oportunidade.
Falando agora de eleição, temos Lula ou Bolsonaro em 2023.
Como você vê as privatizações no
próximo governo?

Eu, particularmente, sou simpatizante do projeto de governo do
Bolsonaro. Neste momento, o Lula
tem demonstrado ser contra as privatizações, o que é um problema,

pois temos exemplos positivos desse
processo. Veja São Paulo, por exemplo, que se tornou um estado mais
eficiente por causa das desestatizações. Essa é a prerrogativa para
atrair investidores estrangeiros, se
não ele não investe.
Você acha que a Petrobras é
uma empresa muito estratégica
para ser privatizada?

Eu acho que tudo que o governo
tiver capacidade de regular e fiscalizar pode ser privatizado. Acho muito
difícil a Petrobras ser passada à iniciativa privada no curto prazo. Mas
se você puder fazer e utilizar esses
recursos para trazer mais eficiência,
melhor. Porque você vai gerar uma
competição que trará mais benefícios ao consumidor.
Você acha que com a Eletrobras
investindo mais, o custo da energia
para o consumidor vai baixar?

A Eletrobras é o maior player
do setor. Se você tem uma empresa
desse tamanho que pode investir em
grande escala, certamente vai perceber uma redução no preço da energia. Sem falar no aumento da confiabilidade e da qualidade do serviço
oferecido. Certamente o consumidor
será beneficiado muito em breve
com a redução tarifária.
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V I V A

BDMG – 60 ANOS
Foi de JK a ideia de criação do BDMG-Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Ex-Presidente do BDMG; Presidente/Editor Geral de MercadoComum

O BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. foi fundado
em 21 de setembro de 1962 e, portanto, está completando 60 anos de contribuições relevantes à economia mineira.
De acordo com pronunciamento/
palestra à Rádio Inconfidência intitulado “Energia, Transportes e Banco de Investimento, realizado em 23 de junho de
1951, assim se referiu o governador Juscelino Kubitschek de Oliveira ao tema:

“O fruto do trabalho para dar a Minas estradas e energia elétrica não é para
ser colhido da noite para o dia: - decorrerão alguns anos, para que se sinta verdadeiramente a influência dessas obras
no enriquecimento de Minas. Preferimos
nos situar, contudo, entre aqueles que, no
dizer de Rui Barbosa, se esforçar para
plantar carvalhos. Que fique para outros
a fácil glória dos pés de couve.
Outro problema cuja solução ficou
bem adiantada, nestes últimos dias, é
o da criação do Banco dos Municípios,
que terá o papel de proporcionar às
municipalidades recursos para a realização do que considero indispensável
á fisionomia de qualquer cidade: água,
esgoto, calçamento e luz elétrica.
Percorrendo o Estado, na minha
campanha política e, agora, como Governador, constato com prazer que as
cidades mineiras muito progrediram
realmente: cresceram em superfície,
embelezaram-se na arquitetura de
seus prédios; mas a maioria ainda carece desses requisitos indispensáveis ao
bem-estar e à saúde das populações.

Edifício-Sede do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte
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Promovi várias reuniões com banqueiros e estudiosos do problema. Embora não tenhamos chegado ainda a uma
conclusão definitiva, pois há sérias dificuldades a transpor, espero não falhar
neste ponto importante de meu programa. O lançamento do Banco dos Municípios está passando por transformações,
nos estudos para a sua organização, e
parece-me que a tendência dominante é
para a criação de um banco de investimento: que opere em duas modalidades,
a industrial e, a outra, de melhoramentos municipais. A escassez de capitais,
em nosso meio, ainda é grande, e torna-se imperioso o aparecimento de um estabelecimento de crédito que favoreça
e estimule as iniciativas particulares,
possibilitando, com o financiamento,
o surgimento de novas indústrias. De
qualquer forma, porém, aparelharei um
instituto de crédito que proporcione às
populações do interior a melhoria de
suas condições de vida”.
Pouco mais de um mês após, a primeira tentativa de criação de um banco
de fomento em Minas Gerais ocorreu,
em 26 de julho de 1951, quando então
o governador mineiro encaminhou à Assembleia Legislativa a Mensagem número 65, propondo a instituição do Banco
de Investimento de Minas Gerais.
O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
só foi criado um ano após, em 20 de
junho de 1952, através da Lei Federal
de número l.628.
Pelo teor dessa mensagem, notava-se a preocupação de ‘preparar
as condições mais convenientes ao
racional aproveitamento das disponibilidades de energia elétrica, uma
vez executada a primeira etapa de
construção de Centrais Hidroelétricas, estimulando a criação de indústrias tanto de bens de consumo como,
principalmente, de bens de produção’.

A ideia era resgatar compromisso
assumido em campanha por Juscelino
Kubitschek, objetivando promover o
desenvolvimento do setor industrial
do Estado e possibilitar a realização de

JK assumiu o Governo de Minas em 31 de janeiro de 1951 como 24º governador
do Estado e exerceu o seu mandato até fevereiro de 1955, quando se candidatou
à presidência da República

obras e serviços de interesse coletivo.

Justificando a proposição, a Mensagem define o perfil da nova instituição afirmando:

“A sua caracterização como Banco de
Investimentos consistirá no gênero, modalidades e processos das operações que
vai realizar. Desde o início, porém, está
caracterizado por que não operará em
depósitos, em câmbio, qual acontece com
os bancos comuns ou comerciais. O seu
funcionamento será simples e econômico
porque não precisará dispor de pessoal
numeroso, estabelecer rede de agências
ou contar com instalações dispendiosas,
a que são forçadas as demais instituições
de crédito. Pela própria função do Banco,
o mecanismo de seu funcionamento simplifica-se extraordinariamente”.
O Projeto de Lei número 89, que
acompanhou a Mensagem número 65,
buscava materializar uma iniciativa
pioneira no País, precedendo, até mes-

mo, a tramitação do projeto de criação
do BNDE no Congresso Nacional.
O capital previsto para a instituição representava, a preços de dezembro de 1992, US$ 3,3 milhões, cabendo 51% ao Estado de Minas Gerais e o
restante a ser colocado entre as prefeituras e pessoas jurídicas. O Estado
assumiria integralmente a parte do
capital não subscrita.

A intenção era a de interiorizar
o desenvolvimento por meio de um
banco de fomento, que teria a função
de “incentivar o estabelecimento de
indústrias no Estado de Minas Gerais
e a realização de serviços de utilidade
pública nos municípios”.
A agência financeira proposta
operaria, fundamentalmente, nas seguintes linhas de crédito:
a) Empréstimos à industrialização
de bens de consumo e de produção;
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b) Financiamento de serviços
públicos municipais, com prioridade
para os abastecimentos de água,
força e luz, esgoto e calçamento;

f) Subscrição de ações de empresas
de iniciativa de municipalidades ou
pessoa jurídica no interesse dos fins
propostos nas alíneas anteriores;

c) Empréstimos a pessoas físicas
ou jurídicas, títulos ou concessões
para a realização e exploração
dos serviços mencionados na
alínea anterior;

g) Todas as operações que
forem comuns ou consequentes
às acima enunciadas e que se
compreendam nos fins previstos
nos estatutos sociais.

d) Aquisição e venda, por conta
própria ou de terceiros, de
títulos da dívida pública da
União, dos Estados e dos
Municípios ou dos emitidos por
industriais ou indústrias, como
os acima previstos;
e) Aceite e endosso de títulos
de créditos;

Como era esperado, essa proposição encontrou forte resistência de
setores conservadores do parlamento
mineiro, que se posicionaram como
ferrenhos adversários do projeto, a
ponto de julgarem a “iniciativa contraproducente para os interesses do
Estado”. Apoiavam-se na visão anteriormente defendida pelo ministro
Horácio Lafer de “que a instalação do

A Criação do BDMG
em 1962, por José
de Magalhães Pinto
José de Magalhães Pinto era filho
de José Caetano de Magalhães Pinto
e Maria de Magalhães Pinto. Aos dois
anos mudou de Santo Antônio do
Monte para Formiga e depois Juiz de
Fora até ingressar no setor financeiro
como funcionário do Banco do Estado de Minas Gerais e, ao sair deste,
tornou-se gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais indo trabalhar
em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro
sem deixar a presidência da Associação Comercial de Minas Gerais. Eleito
presidente da Federação de Comércio
de Minas Gerais, fez uma incursão
pelo setor siderúrgico e presidiu o
Sindicato Nacional dos Exportadores
de Ferro e Metais Básicos. Advogado
formado pela Universidade Federal
de Minas Gerais figurou entre os opositores do Estado Novo ao assinar o
Manifesto dos Mineiros dirigido ao
presidente Getúlio Vargas em 1943 e
em resposta foi afastado de todos os
cargos e funções que ocupava sendo
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Banco de Investimento fosse deixada
para quando oportuno”.

Não obstante o intenso trabalho
do líder do Governo e da bancada
situacionista, deputado Maurício Andrade, fracassaram os esforços em
defesa do projeto.

O projeto acabou sendo engavetado. Entretanto, ele serviu para realçar
o pioneirismo de Minas em iniciativas
de grande ressonância nacional e para
estabelecer os fundamentos do próprio
Sistema de Bancos de Fomento, pois advogava a interiorização do crédito aos
setores industrial, rural e de serviços de
infraestrutura e se preocupava em dar
novos ordenamentos ao crédito, conforme a natureza de cada instituição.

Fonte: BDMG – 30 Anos e Arquivo Público Mineiro

JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO
Nascimento 28 de junho de 1909
Santo Antônio do Monte, MG
Falecimento 6 de março de 1996 (86 anos)
Rio de Janeiro, RJ

Campanha Eleitoral de 1960 em BH, que elegeu Magalhães Pinto governador de Minas

obrigado a fundar, no ano seguinte, o
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.

Fundador da União Democrática
Nacional (UDN), foi eleito deputado
federal em 1945. Após participar da
Assembleia Nacional Constituinte que
elaborou a Constituição de 1946, pediu
licença para assumir a Secretaria de

Finanças no governo Milton Campos.
Após deixar o cargo, foi reeleito em
1950, 1954 e 1958, elegendo-se presidente nacional da UDN no ano seguinte, em lugar de Juracy Magalhães (que
fora eleito governador da Bahia), e em
1960, foi eleito governador de Minas
Gerais ao derrotar Tancredo Neves,
candidato do PSD.
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Desde 1945, só um presidente venceu
as eleições sem ganhar em MG
Dos 9 presidentes eleitos democraticamente, só Vargas chegou ao Catete
sem ser o mais votado no Estado

Em cinco anos à frente do Palácio
da Liberdade, Magalhães Pinto criou
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e, em seu governo, utilizava
como slogan a frase Minas Trabalha
em Silêncio. Teve boa popularidade,
cumprindo a promessa de entregar

500 grupos escolares, o que foi um dos
fatores por trás dos ganhos da UDN
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, ao lado da atuação de organizações como o Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais (IPES) e a Ação Democrática Parlamentar (ADEP).

Almejava chegar à Presidência da
República na eleição prevista para
1965. Entretanto, a Convenção Nacional de abril de 1963 consagrou
Carlos Lacerda, governador da Guanabara, como o candidato do partido,
e as últimas pesquisas antes do golpe
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em 1964 indicavam 22% das intenções de voto para Lacerda e apenas
2% para Magalhães. Os udenistas
mineiros aceitavam Lacerda, pois tinha maiores chances de vitória e era
consistentemente anticomunista, ao
contrário de Magalhães, que desde
a posse do presidente João Goulart
mantinha uma postura amigável com
o governo, se manifestava a favor das
reformas e foi aliado importante na
campanha pelo retorno ao presidencialismo.

Apesar de publicamente conciliatório com o governo, nos bastidores
engajou-se na conspiração para derrubá-lo, usando a deposição de Goulart para impulsionar sua ambição
política pessoal de tornar-se presidente. Numa reunião com os generais
Carlos Luís Guedes e Olímpio Mourão
Filho, no final de 1963, sua adesão à
conspiração foi explícita. Magalhães
seria o chefe civil da “revolução” no
estado. Minas Gerais destacou-se
como o ponto de partida mais vantajoso para o início do golpe graças
à coesão entre o governador e os generais. Entretanto, eles tinham divergências. Magalhães ficou num polo
oposto ao de Guedes, alinhado aos
empresários ligados ao IPES e que tinham projeto próprio, independente
da ambição política do governador.
Com Mourão, disputou a liderança do
golpe na sua reta final.

Com o acirramento das tensões
políticas nacionais, fortaleceu desde
assumir a Polícia Militar de Minas
Gerais (PMMG), que lhe era subordinada, de forma a usá-la como força
combatente. Ela foi então incorporada aos planos de Guedes e Mourão.
Desde 1962 negociou com Francisco
Lacerda de Aguiar, governador do Espírito Santo, conseguindo a garantia
do uso do Porto de Vitória para abastecer Minas Gerais durante um conflito prolongado com o governo federal.
Através do Porto poderia vir apoio
dos Estados Unidos. Esse corredor
logístico seria defendido pela PMMG.
Em seu governo, em 1963, também

Campanha Eleitoral de 1960, em BH e que elegeu Magalhães Pinto governador de Minas

Magalhães Pinto durante campanha eleitoral em BH para governador de Minas, 1960.
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foi feito um Acordo de Limites pondo
fim à disputa territorial com o Espírito Santo no noroeste capixaba. Com
outros estados sua diplomacia também foi prolífica. Assegurou sua retaguarda por negociações com Goiás
e Mato Grosso, e conseguiu de Adhemar de Barros, governador de São
Paulo, a promessa de aderir ao movimento, contanto que fosse primeiro
deflagrado em Minas Gerais.

Manteve-se à esquerda de Carlos
Lacerda, chegando a falar em reformas de base e reforma agrária. Em
29 de fevereiro de 1964, denunciou
o “anticomunismo irracional e fanatizado” num manifesto que mais
agradou o Partido Trabalhista Brasileiro do que a UDN. A aparência conciliatória era possivelmente forma
de ganhar vantagem sobre Lacerda
na eleição presidencial. Para a historiadora Heloisa Starling, Magalhães
oscilava de acordo com a conveniência; “como bom político mineiro,
acendia uma vela para Deus, outra
para o Diabo e uma mais para cada
santo”. Para o jornalista Pedro Gomes, a aparência de malabarismo
político era forma de dissimular suas
reais intenções.
Os últimos preparativos para o
golpe em Minas Gerais foram feitos
em março de 1964, e Mourão o deflagrou no dia 31, antecipando-se aos
planos dos conspiradores no Rio de
Janeiro e São Paulo. Magalhães tentou extrair o maior ganho eleitoral
possível da operação iniciada em seu
estado, buscando publicidade logo
após o golpe. Entretanto, com o prolongamento do mandato do presidente Castelo Branco e a decretação
do Ato Institucional n.º 2, suas ambições foram frustradas, embora sua
carreira tenha continuado. Dentre
as facções que derrubaram Goulart,
Castelo Branco pertencia aos “modernizadores”, enquanto Magalhães
era um dos “tradicionalistas”. Assim,
prosperou politicamente com a chegada do “tradicionalista” Costa e Silva ao poder em 1967.

Newton Velloso, Magalhães Pinto e Nelson Thibau durante campanha eleitoral de 1960, em BH
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GRATIDÃO EM POLÍTICA
SÓ DURA 48 HORAS”
Eleito deputado federal pela ARENA em 1966, assumiu o Ministério
das Relações Exteriores no Governo
Costa e Silva e, no exercício do cargo,
articulou pedidos de empréstimos
internacionais para financiar obras
de infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil numa política denominada Diplomacia da Prosperidade,
em muitos pontos similar à Política
Externa Independente dos governos
Jânio Quadros e João Goulart.
Jânio Quadros e Magalhães Pinto durante a campanha eleitoral de 1960

General Ernesto Geisel, presidente Castello Branco e Magalhães Pinto

Presidente Joao Goulart e governador Magalhães Pinto

Ciente que a détente entre Estados Unidos e a União Soviética modificava as regras da política global,
pregava uma aliança entre os países
do Terceiro Mundo e nisso o Brasil se
alinhou ao Grupo dos 77 e se recusou
a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 1968
apoiou a instalação do Ato Institucional Número 5 pela chamada linha
dura do Regime Militar que suspendeu várias garantias constitucionais.

Em 1970 foi eleito senador sendo escolhido presidente do Senado
Federal em 1975 e em 1978 foi eleito deputado federal. Findo o bipartidarismo participou da fundação do
Partido Popular em 12 de fevereiro
de 1980 ao lado do senador Tancredo Neves, outrora um persistente
rival político. A convivência entre
eles cessou após a incorporação
entre PP e PMDB, medida rejeitada
por Magalhães Pinto que filiou-se ao
PDS e foi reeleito deputado federal
em 1982.
Em seu derradeiro mandato parlamentar ausentou-se da votação da
Emenda Dante de Oliveira em 1984 e
votou em Tancredo Neves no Colégio
Eleitoral em 1985 encerrando uma
rivalidade cultivada por anos. Este foi
o último gesto político de sua carreira visto que fora acometido por um
derrame cerebral e não retornou ao
mandato, sendo substituído por Delson Scarano.
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Governadores Carlos Lacerda e Magalhães Pinto

De bancário a banqueiro e político
Em julho de 1926 Magalhães Pinto foi admitido, por concurso, como
escriturário no Banco Hipotecário
e Agrícola de Minas Gerais, posteriormente transformado em Banco
do Estado de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. Ao inscrever-se no concurso, declarou ter nascido em março
de 1908 para poder prestar o exame,
que exigia dos candidatos a idade mínima de 18 anos completos. Uma vez
aprovado, retornou a Juiz de Fora,
estabelecendo-se na agência que o
Banco Hipotecário mantinha naquela
cidade, onde desempenhou sucessivamente as funções de escriturário,
contador e procurador.

Em 1929 trocou o Hipotecário

pelo Banco da Lavoura do Estado de
Minas Gerais, depois transformado
em Banco Real, passando a residir
então em Belo Horizonte, onde fez
curso no Instituto Comercial Mineiro. Na época, o banco, sob direção de
Clemente de Faria, não alcançara ainda grande projeção. Pouco a pouco, o
estabelecimento começou a crescer,
incorporando sucessivamente o Banco de Campanha, o Banco Comercial
de Alfenas, o Banco Santa-Ritense
e o Banco de Pouso Alegre. Em menos de quatro anos, Magalhães Pinto
tornou-se gerente do Banco da Lavoura e, em 1935, diretor da matriz
em Belo Horizonte. Em 1938 passou
a ocupar a presidência da Associação
Comercial de Minas Gerais, além de

passar a dirigir no final desse ano
a sucursal do Banco da Lavoura no
Rio de Janeiro. Por julgar que a praça
de Minas Gerais estava conquistada,
ampliou a rede de agências do Banco
da Lavoura instalando novas filiais
no Distrito Federal.
No ano de 1939, o interventor em
Minas Gerais, Benedito Valadares,
vetou a reeleição de Magalhães Pinto para a presidência da Associação
Comercial de Minas Gerais, provavelmente com o intuito de dificultar
para ele qualquer tentativa de aproximação com o presidente da República, Getúlio Vargas. Mesmo assim
Magalhães pôde escolher seu sucessor no cargo, Caetano de Vasconce-
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los. A partir desse ano, presidiu a recém-criada Federação de Comércio
de Minas Gerais, tornando-se ainda
diretor da companhia Níquel Tocantins, da Mineração e Usina Wigg e da
Companhia de Seguros Minas-Brasil
(foi um dos fundadores das duas últimas). Presidiu também o Sindicato
Nacional dos Exportadores de Ferro
e Metais Básicos.
Nessa década, em Belo Horizonte,
iniciou seu curso na Faculdade de Direito de Minas Gerais.

No decorrer do ano de 1943, Magalhães Pinto passou a se reunir frequentemente no Distrito Federal com
um grupo de políticos oposicionistas
mineiros integrado por Virgílio de
Melo Franco, Afonso Arinos de Melo
Franco, Odilon Braga e Pedro Aleixo.
Esse grupo decidiu promover uma
manifestação das personalidades
mineiras de contestação ao Estado
Novo. Nessa época, Magalhães Pinto
já era um dos homens mais prestigiados na vida econômica mineira.
Devido à iminência da divulgação de um manifesto oposicionista,
chegou a ser sondado por pessoas
ligadas a Vargas na tentativa de conseguirem a não-publicação do documento. Em troca, prometiam-lhe a
chefia do governo estadual em lugar
de Benedito Valadares.

No dia 24 de outubro de 1943
afinal foi divulgado o chamado Manifesto dos mineiros, que se constituiu
no primeiro pronunciamento público
de setores liberais contra o Estado
Novo. A subscrição do documento
ficou limitada aos mineiros: eram 92
assinaturas — entre as quais, a de
Magalhães Pinto — de personalidades tradicionais da vida política, intelectual, econômica e social, e sobretudo de vários advogados, em geral
consultores jurídicos ou diretores de
bancos, na época o setor mais dinâmico da economia de Minas Gerais. O
documento afirmava que “a extinção
de todas as atividades políticas” era

Marechal Arthur da Costa e Silva, Coronel José Geraldo de Oliveira e Magalhães Pinto

Presidente Arthur da Costa e Silva e Magalhães Pinto
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uma violência à “irresistível vocação
para a vida pública” que sempre caracterizou a comunidade mineira,
identificada historicamente “aos ideais que se realizam pela autonomia
estadual e pela democracia”.

Vários signatários sofreram sanções em sua vida profissional, atendendo a sugestões feitas pelo ministro
da Fazenda, Artur de Sousa Costa, e
pelo interventor Benedito Valadares.
Por esse motivo, com base no artigo
177 da Constituição de 1937, foram
demitidos ou aposentados todos aqueles que trabalhavam em empresas públicas e, nos casos de estabelecimentos particulares, o governo pressionou
seus proprietários, na maioria das vezes com êxito. Entre os punidos figurava Magalhães Pinto, que foi afastado
do cargo de diretor não só do Banco da
Lavoura, mas também, de outras empresas que dirigia.
No período seguinte, juntamente
com seu irmão Valdomiro, Magalhães
Pinto procurou mobilizar alguns amigos para a ideia da formação de um
banco. Para a execução do projeto era
necessário um capital acima de 50 mil
contos de réis, que lhe permitiria operar em todo o país. Em poucos dias a
quantia de 90 mil contos foi recolhida
junto a um numeroso grupo de amigos, sendo que o próprio Magalhães
Pinto entrou com mil contos. Entre
os que mais contribuíram, incluíam-se Virgílio de Melo Franco e o coronel
Francisco Moreira da Costa, irmão de
Delfim Moreira e sogro de Olavo Bilac
Pinto. O Banco Nacional de Minas Gerais foi criado em maio de 1944, sendo a primeira diretoria integrada pelo
coronel Francisco Moreira da Costa,
Valdomiro Magalhães Pinto, José Wanderley Pires e Paulo Auler. No Distrito
Federal, o banco recebeu significativo
apoio do industrial Inar Dias de Figueiredo. O Banco Nacional de Minas
Gerais logo conquistou um lugar de
destaque entre os estabelecimentos
bancários do estado e, ainda em 1944,
foi aprovada a incorporação do Banco
Comercial Mineiro ao Nacional.

Foi também autorizada a abertura de agências no interior de Minas
Gerais, nas capitais de Goiás e do Espírito Santo, e em Campos (RJ), além
da filial do Rio de Janeiro e da matriz
em Belo Horizonte. Isso demonstrava a magnitude do banco já desde a
sua criação.
Em dezembro de 1956, o Banco
Nacional de Minas Gerais já possuía
90 agências distribuídas por vários
estados, além de já estar incluído entre os dez maiores bancos do país.

Em 1958, Magalhães Pinto foi escolhido presidente da UDN de Minas
Gerais, ao mesmo tempo em que era
reeleito deputado federal no pleito
de outubro desse ano. Por outro lado,
entre julho de 1958 e junho do ano
seguinte, em meio a um processo de
fechamento e fusão de vários bancos
mineiros, 13 bancos do estado foram
incorporados a outros estabelecimentos bancários. Nesse período, o Banco
Nacional de Minas Gerais incorporou
o Banco Sotto Maior, obtendo com
isso a ampliação de seu capital.

No pleito de 15 de novembro de
1970, Magalhães Pinto foi eleito senador por Minas Gerais na legenda
da Arena, obtendo uma expressiva
votação que somou 1.680.638 votos.
Assumiu suas novas funções em fevereiro de 1971 e, nesse mesmo ano,
o banco de sua propriedade incorporou o Banco Brasileiro do Atlântico, o
Banco República e o Banco da Grande São Paulo.

Em 1972, o Banco Nacional de
Minas Gerais passou a se denominar
Banco Nacional, como resultado da
fusão de sete bancos que já operavam
de forma unificada: o Banco Nacional
de Minas Gerais, o Banco Nacional de
São Paulo, o Banco Sotto Maior, o Banco de Brasília, o Banco Nacional do
Espírito Santo, o Banco do Comércio
e Indústria de Minas Gerais e o Banco
do Triângulo Mineiro.

Em 18 de novembro de 1995
foi instaurado pelo Banco Central o
Regime de Administração Especial
Temporária (RAET) do Banco Nacional, onde os antigos dirigentes perdem seu mandato. É nomeado então,
também pelo Banco Central, um Conselho Diretor com amplos poderes
de gestão, que não interrompe nem
suspende as atividades normais da
instituição, mas que tem poderes
legais para a venda de ativos e passivos para outras instituições. Com
este ato, detectou-se a existência de
652 contas fictícias com saldo cinco
vezes maior que o valor do patrimônio líquido do banco.
Com apoio e garantia do Proer, o
banco foi dividido em um pedaço bom
(good bank) e um pedaço ruim (bad
bank). O pedaço bom (good bank) foi
vendido para o Unibanco. O pedaço
ruim (bad bank) permaneceu no Banco Nacional, e o RAET foi transformado
no Regime de Liquidação Extrajudicial
(RLE) em 13 de novembro de 1996.
Fonte: Wikipédia, FGV - CPDOC e
Arquivo MercadoComum
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SEU DINHEIRO
FERNANDO SOARES RODRIGUES

Jornalista
especializado em
economia e finanças

Renda fixa ainda muito atrativa

A instabilidade, que a proximidade da eleição provoca
no mercado financeiro, certamente continuará até a promulgação dos resultados finais das urnas e a divulgação
dos planos e nomes da equipe
do próximo governante.
O desempenho da economia
e a divulgação dos principais
índices econômicos exercem,
no entanto, influência real
que não pode ser descartada.

O cenário de juros reais elevados associado com inflação
em queda mantém a renda fixa

como a preferida entre as aplicações do mercado financeiro.

A queda da inflação isoladamente e as melhores perspectivas de manutenção da
estabilidade institucional, independente do candidato que
vencer a eleição presidencial,
favorecem o desempenho da
bolsa de valores brasileira,
a B3, segundo avaliação de
analistas de investimentos.
O GRANDE DESAFIO

É preciso tomar cuidados
redobrados para se conse-

guir obter na renda variável – ações – rentabilidade
líquida superior aos 13,75%
ao ano oferecidos pela taxa
Selic, os juros básicos da economia. A Selic é a referência
para os CDIs – Certificados de
Depósitos Interfinanceiros, o
parâmetro da rentabilidade
dos CDBs – Certificados de
Depósitos Bancários, fundos
de investimentos financeiros,
título do Tesouro Direto e outros ativos de renda fixa.
A Selic deve terminar o ano
no patamar atual de 13,75%
e recuar para 11% ao ano em
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2023, segundo a projeção dos
analistas coletada pelo boletim Focus do Banco Central
divulgado dia 22 de agosto
passado. Os ativos de renda
fixa prefixados tornam-se
então os mais atraentes, caso
persista o atual cenário de juros altos versus inflação em
baixa. É sempre melhor aplicar no longo prazo com uma
taxa elevada, quando os juros
básicos oferecem perspectivas de queda.
INFLAÇÃO RECUA

Associado à manutenção dos
juros básicos elevados até o
final de 2022 e o ligeiro recuo previsto para 2023 está a
queda da inflação em agosto
puxada, principalmente, pela
diminuição dos preços gasolina (menos 16,8%). Essa
queda ainda não está sendo
sentida pela população que
ainda sofre com as fortes altas dos preços dos alimentos
e outros produtos de consumo essencial.

O IPCA-15 divulgado na metade de agosto apurou deflação de 0,73%, o que reduziu o
acumulado da inflação dos 12
meses anteriores para 9,60%
em agosto frente a 11,39%
em julho.
A inflação no acumulado de
2022 deverá recuar para
6,82% e cair para 5,33% em
2023 segundo a projeção do
boletim Focus. O Banco Central projeta a inflação para

6,55% no acumulado deste
ano, em dezembro próximo,
segundo o seu presidente Roberto Campos Neto.
CÂMBIO E PIB

A situação cambial do País
continuava tranquila no final
de agosto. O dólar comercial
oscilava abaixo dos R$ 5,20 e
deverá terminar o ano neste
patamar segundo a projeção
do Focus.

A balança comercial deverá
encerrar o ano com superávit
de US$ 67 bilhões. E os investimentos diretos externos
podem somar US$ 58 bilhões.
Esses valores são mais que
suficientes para cobrir o déficit das contas externas (todo
o movimento com o exterior
do País) previsto em US$ 18,5
bilhões.
Outro fator altamente positivo pode alicerçar o desempenho da bolsa de valores. O
Produto Interno Bruto (PIB)
deve terminar 2022 com
crescimento de 2%, bem acima das estimativas do início
do ano. Analistas chegaram
a projetar alta insignificante
para o PIB ou até queda em
2022.
BONS DIVIDENDOS

O índice Bovespa da B3, a
bolsa de São Paulo voltou a
superar o patamar de 110 mil
pontos na segunda quinzena
de agosto e reflete assim a
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ligeira melhora no ambiente
de negócios.

Analistas apontam que algumas ações ligadas ao consumo estão com melhor potencial de alta. Entre elas, os
papéis da Americanas, Magazine Luíza, Via e Natura. A
conferir com máxima cautela.

Ao se aplicar em bolsa, além
da reação dos preços das
ações é preciso levar em
conta também os dividendos
yields pagos pelas empresas
de capital aberto, as companhias. Esses dividendos
são calculados com base na
relação entre o valor do que
foi distribuído aos acionistas
e a cotação da ação em determinado período. Entre as
companhias que ofereceram
melhores dividend yields
foram listadas por analistas
a SYN (ex-Cyrela), Cia. Energética de Brasília, Petrobrás,
Celg, Bradespar, Gerdau Metalúrgica, Marfrig Foods, Vale,
Usiminas e Coelba.
Sempre é bom recordar que
as aplicações em ações são de
risco. O investidor “não profissional” deve aplicar com a
máxima cautela e só uma parcela dos recursos que dispõe
para investimentos. O aconselhamento por parte de analistas é sempre aconselhável.
Além disto, é aconselhável o
acompanhamento diário do
mercado financeiro.
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EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
E AOS 120 ANOS DO NASCIMENTO DE JUSCELINO KUBITSCHEK

JK e a independência do

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Ex-Presidente do BDMG; Presidente/Editor Geral de MercadoComum

Em comemoração aos 120 anos do nascimento do
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no próximo
dia 12 de setembro e aos duzentos anos da independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822 publicamos, a seguir, textos de discursos e pronunciamentos do
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, por ocasião
de diversos eventos promovidos para a celebração desta

importante data para todos nós brasileiros.

Os mesmos foram extraídos da coletânea de 3 exemplares – 2.336 páginas, intitulada “Juscelino Kubitschek:
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos ao Brasil do
Século XXI, de minha autoria e lançada por MercadoComum, em 2018.

Em comemoração ao duzentos anos da
independência do Brasil, ocorrida em
7 de setembro de 1822 publicamos, a seguir,
textos de discursos e pronunciamentos do
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
por ocasião de diversos eventos promovidos
para a celebração desta importante data
para todos nós brasileiros.
Os mesmos foram extraídos da coletânea
de 3 exemplares – 2.336 páginas,
intitulada “Juscelino Kubitschek: Profeta
do Desenvolvimento – Exemplos ao Brasil
do Século XXI, de minha autoria e lançada
por MercadoComum, em 2018
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1 – O direito da liberdade individual é um
bem sagrado e a democracia política é um
conceito de valor insubstituível
Trechos do pronunciamento aos estudantes concentrados no pátio do edifício
do Ministério da Educação, em celebração da independência – realizado no
dia 6 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro – DF
“E, neste momento, vereis nas
Forças Armadas, como estamos vendo, uma consciência vigilante e uma
compreensão perfeita de que a independência política de um povo, sendo
uma etapa de sua evolução, acabará
por transformar-se em mera sombra
e ridícula ficção, se não for completada com a emancipação econômica e a
dignificação social desse mesmo povo.
Na verdade — e estas palavras desejo dirigir aos jovens ainda mais como
advertência do que como lição — o
direito da liberdade individual é um
bem sagrado e a democracia política
é um conceito de valor insubstituível,
mas não vos esqueçais de que tanto a
liberdade individual como a democracia política só podem subsistir nos dias
de hoje — e queremos que subsistam e
se fortaleçam — desde que tenhamos
a coragem e a decisão de a uma e a
outra ajuntar a grandeza nova, mas já
consagrada, de um programa social.
Por outro lado, um programa social, para beneficiar ao mesmo tempo
a nossa gente e a nossa terra, deve
concentrar-se na obra de libertação
econômica e financeira do Brasil, com
o aproveitamento e a utilização das
nossas riquezas de solo e subsolo. E
por isso é que me empenhei no meu
programa de candidato à presidência
da República, e por isso é que me empenho hoje, como chefe do governo e
chefe do Estado, na causa da libertação econômica e social do Brasil, tanto dentro das nossas fronteiras como
no ambiente internacional. Sinto-me
cada vez mais fortalecido neste propó-

sito e neste ideal, pela solidariedade e
colaboração de todos os meus auxiliares como do povo brasileiro. E esta é a
tarefa, a causa, a campanha nacional
da nossa geração e do nosso século.
Ao século XVIII, coube a afirmação do
espírito de autonomia local; o século XIX, a realização e consumação da
independência política; a nós, homens
deste governo e neste século XX, tocou-nos o destino privilegiado, se soubermos ser dignos dele, de conquistarmos
para o Brasil a emancipação econômica como etapa final do movimento da
independência que se iniciou — e com
que emoção o relembro — nas terras
de Minas Gerais e se exprimiu, depois,
vitoriosamente no episódio de 7 de setembro de 1822. Espero ficar à altura
desse destino. Espero e estou certo de
que todos — e sobretudo a juventude
— ficarão igualmente à altura desse
destino nacionalista e patriótico.
Temos a convicção de que só por
intermédio de uma política de interesse nacional poderemos tornar o nosso
povo mais feliz e os nossos homens
mais livres, tanto social como economicamente. Mas o puro e nobre e inteligente nacionalismo não se confunde
com xenofobia. Da mesma maneira
que a independência política de uma
nação não significa isolamento dentro
das próprias fronteiras ou hostilidade
aos demais povos — assim também o
nacionalismo não significa animosidade contra os estrangeiros, nem a recusa aos intercâmbios econômicos ou relações financeiras com os países mais
ricos em dinheiro ou mais favorecidos
em valores econômicos.

Desejamos, ao contrário, a colaboração de todos os povos, principalmente os do nosso hemisfério; acolhemos
e estimulamos sempre a entrada de
capitais estrangeiros em nossa pátria.
Todos os estrangeiros que vierem para
cá sem propósitos de subordinação ou
inferiorização do nosso povo, todos
os estrangeiros que vierem colaborar
conosco e valorizar a nossa terra em
harmonia com a sua — estes serão
bem-vindos e bem recebidos, sem reservas ou agressividade, antes com
afeto e cordialidade. Não somos isolacionistas, não somos xenófobos, não
somos prisioneiros de nenhuma atitude mesquinha de inveja e de nenhum
sentimento estreito de temor ou rancor ante os outros povos, ante qualquer outro povo. Mas somos, isto sim,
defensores dos interesses do Brasil,
numa orientação patriótica que está
bem de acordo, aliás, com o espírito e
as tendências da nossa época.
E pergunto nesta altura: só da
nossa época? Lembro-me, a propósito, dos pródromos da nossa Independência. Debruço-me na História para
evocar e rever o movimento idealista
da Inconfidência Mineira. É um privilégio para mim — sendo um presidente da República e um homem de
Minas Gerais, e sendo vós estudantes
— poder evocar hoje aquelas figuras
de universitários, em sua maioria mineiros, que sonhavam na Europa, cursando escolas francesas, com a independência do Brasil, como autênticos
e juvenis precursores, bem antes do
desfecho de 1822, e antes mesmo da
Inconfidência em Vila Rica.
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Todos tinham os olhos voltados
para a recente e já tão vigorosa e próspera república norte-americana. Por
isso, um desses admiráveis estudantes
brasileiros decidiu-se, certa vez, a procurar Thomas Jefferson, então todo-poderoso embaixador dos Estados
Unidos da América na França, a fim
de pedir o apoio e o auxílio dos norte-americanos para a nossa independência. Estava Jefferson em condições
de falar em nome de sua pátria, pois
era um dos construtores da estrutura
política e jurídica dos Estados Unidos
da América, como doutrinário e líder
de um dos seus grandes partidos.
Pareceu evasiva a sua resposta,
mas na verdade foi uma palavra
prudente, justa e realista aquela que o embaixador norte-americano dirigiu ao nosso
jovem estudante: — "Os
Estados Unidos da América
não podem nem devem intervir em assuntos internos
e particulares do Brasil.
Mas, se os brasileiros empreenderem um movimento pela independência de
sua pátria, contarão com a
simpatia dos Estados Unidos
da América e, se realizarem a
sua independência, contarão
com o nosso apoio e a nossa colaboração".
E assim aconteceu. Fizemos por
nós mesmos a nossa independência
política, e contamos em seguida com
a compreensão dos outros povos do
ocidente, principalmente dos Estados
Unidos da América e da Inglaterra.
Agora, o que desejamos e queremos é
ampliar, aprofundar e engrandecer o
movimento daquela heroica e histórica
Independência que estamos comemorando. Por certo, a palavra de Jefferson
continua viva e presente na política
atual dos Estados Unidos da América.
É do interesse do nosso continente e da
civilização ocidental que se processem
o progresso e a emancipação de todos
os povos americanos — garantias em
cada país daquela paz e daquela ordem tão necessárias à defesa do nosso

D E S TAQ U E

hemisfério e à segurança das democracias ocidentais, em cuja vanguarda
se encontram os governos e os povos
do nosso continente, todos unidos num
sistema de compreensão e de colaboração. Na verdade, esse é o conteúdo
do pan-americanismo, conforme ficou
demonstrado ainda recentemente, na
Conferência do Panamá, quando todos os povos americanos participaram
mais uma vez de uma magnífica con-
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tar, e até procurar, a comunicação com
outros povos. Exemplo do Império, que
se completa, na República, com o do
Barão do Rio Branco, patriota flamante e nacionalista intransigente, estabilizador do mapa geográfico do Brasil,
sempre voltado e sempre a defender a
soberania brasileira, tanto nas fronteiras físicas como nas questões políticas ou econômicas, sendo ao mesmo
tempo um chanceler que estabeleceu,
como nunca, laços de fraternidade,
compreensão, intercâmbio e comércio
entre o Brasil e os outros povos.
E se vos lembrei e evoquei esses
exemplos históricos — estudantes
realizadores e componentes desta Festa da Mocidade — é que
sei quanto sois sensíveis ao
fascínio e às sugestões da História — hoje, como ontem, a
grande "mestra da vida", na
clássica definição de Cícero.
Atentai bem: o que ela nos
ensina em nossos dias é que
as nações só valem e só contam pela sua soberania, e
soberania não apenas como
fórmula jurídica, mas como
realidade política, econômica e social.

fraternização continental, partindo do
princípio da igualdade e da soberania
de todos os nossos países.
E, entre nós, ainda e muito oportunamente, lembro-vos o exemplo
de José Bonifácio de Andrade e Silva,
conselheiro do príncipe Dom Pedro e
patriarca da nossa Independência: o
seu nacionalismo não se chocava com
o universalismo de sua cultura de homem formado e vivido na Europa; o
seu patriotismo parecia até encontrar
seiva e força em sua capacidade de comunicar-se com o estrangeiro e acei-

Quanto a mim, meus jovens
patrícios, foi isto principalmente
o que jurei defender: a independência, a soberania, os interesses nacionais do Brasil. E a essa causa estou
dedicado inteiramente, esquecido de
mim mesmo e de tudo que haja em
mim de pessoal.
Neste dia consagrado à comemoração da Pátria numa Festa da Mocidade — é com emoção que vos recordo este voto que fiz de dedicar-me à
grandeza do meu país e doar a minha
pessoa ao serviço do meu povo. É que
julgo o nosso povo, principalmente
a mocidade, capaz de compreender
o significado desse voto patriótico,
porque o idealismo é o seu estado de
espírito, e o amor ao Brasil é a tônica
dos seus sentimentos altos, nobres e
generosos.”
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Esperança e desenvolvimento
Trechos do pronunciamento realizado em 5 de setembro de 1959 durante
encontro com estudantes, no Estádio do Fluminense, reunidos nas vésperas
das comemorações do Dia da Pátria, no Rio de Janeiro – DF
“Sabeis que me refiro à esperança,
ao germe da esperança, sem o qual viver
é insuportável, sem o qual nada resiste,
os países envilecem, se corrompem e se
arruínam, perdendo a criatura de Deus
o ânimo e a própria razão de ser.
Mesmo quando não existem razões
de confiar, mesmo quando sobram os
motivos para descrer — a esperança
tudo enfrenta e tudo leva de vencida. É
a força do homem, o seu tesouro recôndito, o seu amparo nas horas difíceis; por
mais pobre que seja o espírito, por mais
obscura e mesquinha a natureza do ente
racional, Deus nela pôs o socorro da esperança, o alimento da esperança.
Não conheço maior crime neste
mundo, nem ato mais vil, que o de privar alguém da legítima esperança, seja,
conduzir os seres à solidão do desânimo.
Na medida em que afugentar ilusões,
desfazer mentiras é dever muitas vezes
indeclinável, a destruição da esperança
importa em contrariar a Deus, fazendo
incorrer o homem no maior dos pecados,
o de negar o poder da Caridade divina,
pois só não são dignos de misericórdia os
que perderam a esperança.
Isso tudo vos digo para, em consequência, alertar-vos contra os que procuram, ofendendo a verdade e a própria evidência, destruir as fundadas
esperanças que os brasileiros depositam em sua pátria e em seu destino.
Se, ainda quando não sobrem justificações, devemos ter sempre esperança — que ofensa a Deus é desanimar
e descrer, quando há sobejas razões
para confiar e esperar!
Como aceitar que continuem a negar o que é inegável, a mentir contra
o que está claro, a envenenar com en-

redos falsos a límpida verdade? Como
permitir que exponham somente aspectos negativos de um país em que
tudo conduz à afirmação, à esperança, até mesmo nas dificuldades que se
apresentam aos nossos olhos e decorrem, todas elas, da opção que fizemos,
de havermos decidido abandonar a
estagnação e assumir os riscos de acelerar o nosso desenvolvimento?
Não podemos consentir que, continuamente, envenenem os jovens,
ocultando lhes, não apenas a grandeza
e as possibilidades deste país, como a
obra, o trabalho, os frutos realizados e
obtidos graças ao labor e capacidade
do povo brasileiro. Não temos de nos
envergonhar do que fizemos com esta
grande terra, cuja unidade soubemos
manter através de perigos numerosos. Certo, não estamos entre os países desenvolvidos do mundo; mas já
começamos a caminhar com firmeza
para alcançar tal objetivo. Não encontramos um país fácil, nem condições
inteiramente favoráveis, mas nunca
cessou o nosso esforço de penetração
do interior e de conquista da natureza.
Recentemente, tomamos providências de larga envergadura: ocupamos
efetivamente o centro do Brasil, até
aqui deserto. Estamos destruindo a
solidão em que se encontravam zonas
até hoje desdenhadas e pondo fim à
condição de arquipélago em que vivíamos, com tantos núcleos de população
dispersos e privados de meios de comunicação e intercâmbio.
Estamos cuidando de estabilizar e
regularizar o curso do chamado "rio
da unidade nacional", esse São Francisco que não tardará em transformar-se num Nilo brasileiro, fonte de

vida para uma imensa região. Multiplicamos o aproveitamento do nosso
potencial energético e demos início a
numerosos empreendimentos que possibilitarão o surto industrial do país
em bases atualizadas. Semeamos, enfim, o que vós, jovens, recolhereis em
futuro muito próximo.
Acusam o atual governo principalmente de sacrificar o presente em benefício de vós outros, das gerações jovens.
Na verdade, não me quero defender
dessa acusação de amar a juventude do
meu país e desejar que nossos filhos encontrem uma nação mais bem aparelhada do que a que encontramos nós, que tivemos de suportar conflitos e trabalhos
excessivamente árduos e pesados.
Se preparar o dia de amanhã, se
tomar providências para o bem da
posteridade, se acreditar que o Brasil
continua pelo tempo afora é um crime
— quero assumir aqui, perante vós e
de peito aberto, juventude cujo julgamento me importa mais do que outro
qualquer, essa responsabilidade.
Mas não é somente o amor que
nutro pelas gerações novas o que me
levou a cuidar do Brasil além do dia de
hoje, a superar o imediatismo do cotidiano e a encarar os nossos problemas
em perspectiva mais ampla e generosa. Na verdade, convenci-me de que
não teríamos talvez de sobreviver, se
os obstáculos à marcha acelerada do
nosso país não fossem removidos sem
tardança para deixar abertas e livres
as estradas que ireis percorrer e as que
trilharão os vossos sucessores. Não podíamos, sem pecar gravemente — isto
sim —, continuar apegados à beira do
oceano, de costas voltadas para a nossa grandeza territorial.
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Acumulei responsabilidades, como
jamais outro homem público brasileiro o terá feito; contrariei interesses
fundamentais de forças poderosas;
enfrentei situações criadas, exigi
trabalho, quando bem poderia, com
maior êxito imediato, conservar-me
numa faixa mais estreita e cômoda,
de conveniência e repouso. E por que
fiz tudo isso? Foi a Esperança que me
moveu. E que recompensa almejei, de
tantas lutas e, principalmente, por
tantas incompreensões? Seria falsear
a verdade, inventar uma modéstia que,
infelizmente, não possuo, dizer-vos que
nenhuma recompensa pretendo.
Para ser honesto e justo, confesso
ambicionar algo de precioso: espero
que um dia o vosso julgamento favorável, jovens brasileiros, revele simpatia
e compreensão pela minha luta; que
meu esforço seja interpretado com
isenção e justiça. É essa esperança que
me sustenta e mantém de pé até horas
avançadas e não me deixa descansar
senão ao amanhecer de um novo dia
de trabalho. É essa esperança que me
reveste de paciência — não para os
problemas e os trabalhos, porque tenho amor ao trabalho, meu amigo de
infância e de juventude na luta pela
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vida, e porque gosto de debruçar-me
sobre os problemas, à procura de soluções que beneficiem o país, mas a
paciência requerida para suportar os
que não produzem e tudo querem, os
que negam tudo aos outros e se julgam
com todos os direitos; paciência para
manter o equilíbrio e a paz à custa de
moderação e domínio da irritação.
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Não quero apenas falar-vos uma linguagem de justificação ou despertar-vos
para a realidade, já que sereis beneficiários do que estamos fazendo e nos custa
até mesmo amarguras e perigos sem
conta: é que tendes também responsabilidades e deveres por assumir.

ta, quando se instalam a indisciplina e a
desordem, que tudo corroem. Sereis benéficos a vós mesmos cumprindo o vosso
dever de vos tornardes aptos, capazes,
competentes. O Brasil de amanhã será
feito à vossa forma e semelhança, terá a
vossa dimensão interior, será um resultado do que chegardes a ser, a representar,
dos conhecimentos que vos for possível
adquirir, da vossa maneira de conceber
o mundo, do vosso patriotismo, de vossa
delicadeza moral, de vossa fidelidade aos
valores éticos. Sabeis que há mais heroísmo e mais liberdade em obedecer à lei e
ao dever que no desperdício de forças, na
rebeldia à ordem, na transgressão dos deveres, nas imposições descabidas.

O primeiro desses deveres é o de usar
o vosso tempo da maneira mais profícua
e mais honesta. O vosso primeiro dever é
o de preparar-vos, o de estudar para corresponder ao que de vós espera o Brasil.
Não vos deixeis seduzir pelos que vos insuflam ideias de indisciplina.

Estais na idade em que a vida
merece e vale a pena ser vivida. Vosso país, como nenhum outro, está na
dependência da fé da sua juventude.
É um país em que quase tudo está por
fazer, e que vos abre uma larga perspectiva criadora.

Vosso país necessita de que a juventude dê exemplo de disciplina — a qual,
livremente consentida, é um ato de confiança altamente enobrecedor. Não há
esforço, não há realização material, não
há luta fecunda, não há povo que resis-

Conservai-vos vigilantes, mas
guardai a vossa esperança — e negai
ouvidos ao canto do desespero das sereias cujas vozes estão impregnadas
da nostalgia dos abismos, dos desertos,
dos sítios infecundos e desolados.”

País rico em potencialidades e problemas
Trechos do discurso proferido 7 de almoço de 1959 no Rio de Janeiro – DF -, em
almoço, no Palácio da Guerra, perante oficiais da Forças Armadas, após saudação
proferida pelo ministro da Guerra, marechal Henrique Lott, em desfile militar
comemorativo da Independência do Brasil
“Considero do mais alto interesse
a oportunidade de encontrar-me com
os oficiais generais das nossas Forças
Armadas no dia comemorativo da Independência do Brasil. É esta uma data
que devemos celebrar juntos, por tratar-se de festa de família, em que recordamos o momento de nossa maioridade, o
instante em que passamos a dirigir-nos a
nós mesmos e assumimos as responsabilidades do nosso próprio destino.
Nossa personalidade nacional não

surgiu, como por milagre, nesse dia 7
de setembro de 1822; havia muito se
vinha ela formando e afirmando, enfrentando as dores e as lutas que são
o quinhão inevitável dos povos em caminho de emancipar-se. A data da Independência marca uma eclosão que
somente ocorreu porque já tínhamos
realmente uma personalidade coletiva, lastreada e fundada no sacrifício
dos grandes vultos, cujo devotamento
à Pátria, ainda não configurada, cujos
sacrifícios e exemplos memoráveis

devem constituir, para nós, motivo
de incitamento e edificação. Não podemos deixar de evocá-los no dia de
hoje. Souberam eles amar e servir até
a dedicação suprema essa ideia que só
se tornou realidade através da soma
de abnegação de tantos brasileiros:
brasileiros na madrugada da nacionalidade; brasileiros na hora incerta;
brasileiros na hora da opção definitiva. Não dispunham eles do acervo
que já conseguimos constituir para o
nosso país. Havia uma unidade mais
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teórica do que efetiva. O espírito de
brasilidade acordava, mas ainda não
se traduzira em obras vultosas. A Pátria apenas palpitava como uma esperança e já merecia desses mártires
da Independência um carinho total e
absorvente, mais forte que o apego à
própria existência.
Graças ao heroísmo dessas figuras
luminosas e ao trabalho das gerações
sucessivas no Império e na República,
possuímos hoje um cabedal incomparavelmente maior de valores acumulados. Temos muito mais a defender, e, a
despeito de se ter consolidado a nossa
independência, os riscos e perigos, em
vez de diminuírem, cresceram na proporção em que crescemos nós mesmos.
Nenhum país pode dar-se por satisfeito,
como se tivesse atingido o ponto final de
sua evolução, e não lhe competisse mais
que fruir, sem sobressalto, o seu legado
histórico. Embalar-se nessa complacência ilusória significaria renunciar à ambição criadora que eleva os homens e as
civilizações. Quando esse país é o Brasil,
de dimensões continentais, tão rico em
possibilidades quanto em problemas,
ainda no limiar de um processo de industrialização sem o qual não logrará
acompanhar a marcha dos tempos, torna-se imperativo o dever da vigilância
contínua. Ingressamos de chofre numa
época em que tudo se movimenta em
aceleração geométrica, em ritmo a que
não estávamos acostumados.
Temos uma população que cresce
todos os dias e cujas necessidades se
torna necessário prover de maneira
condigna e equitativa, afastando-se as
ameaças de perturbações econômico-sociais extremamente perigosas para o
funcionamento normal das instituições

democráticas. O desequilíbrio econômico das diversas regiões componentes da
Federação reclama toda a atenção do
governo, cuja preocupação máxima é a
de promover o desenvolvimento harmônico de todo o organismo nacional.
Cumpre não esquecer, ademais, que
ainda não se pode considerar terminada a nossa formação democrática e
que nem sempre as facções atuantes no
cenário político brasileiro sabem distinguir, com suficiente nitidez, o interesse
partidário do interesse nacional, que,
infelizmente, muitas vezes tem sido posto em segundo plano. Como é natural,
até certo ponto, as paixões se acendem
na iminência das consultas à vontade
popular. A proximidade das eleições
para a sucessão presidencial vem tornando ainda mais difícil o exercício do
poder público, pois, além das tarefas
ligadas à administração, impõe-se ao
governo não descurar dos aspectos políticos da conjuntura nacional, entre os
quais avulta o da manutenção de uma
atmosfera de ordem e tranquilidade
indispensável para garantir o livre pronunciamento das urnas.
Falando diretamente aos mais
altos representantes das Forças Armadas, que têm prestado à causa
da unidade nacional serviços inestimáveis; dirigindo-me a oficiais generais que encarnam um princípio
de ordem e de disciplina no Brasil e,
por isso mesmo, capazes de pesar o
sentido de minhas palavras — quero
deixar bem claro que continua viva
no povo brasileiro a convicção de ser
o regime democrático, necessitado
embora de aperfeiçoamento e nem
sempre bem servido pelos que mais
se proclamam seus fervorosos adep-
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tos, o único sistema compatível com
a nossa dignidade de país independente e cioso de manter o seu prestígio internacional. Em decorrência
dessa convicção, saberemos conter
os excessos das paixões políticas,
seja qual for a sua proveniência.
Não há para o meu governo nenhum
objetivo que se sobreponha ao de
garantir a estabilidade das instituições, o respeito à lei.
Não há de enfraquecer no nosso ânimo o argumento de estarmos agora defendendo e assegurando os direitos dos
que ontem negavam e proscreviam os
nossos próprios direitos, nem tampouco
a lembrança dos momentos de injustiça
por que passamos. Muito ao contrário.
Sabemos, por experiência intransferível, que só são úteis em política e somente apresentam rendimento seguro
as atitudes impregnadas de grandeza.
Desde que assumi o poder, dirigi minha
ação política no sentido de evitar que a
sucessão presidencial continuasse a ser
uma hora de ameaças, um momento de
angústia para o povo brasileiro. Já não
somos uma débil experiência democrática, sujeita a variações e caprichos. Sabemos que é de nosso dever aperfeiçoar
este regime, atenuar o conflito, às vezes
dramático, entre o interesse público e o
interesse político.
De uma democracia sem continuidade não se esperam resultados benéficos
duradouros. É o exercício ininterrupto
dos deveres cívicos numa atmosfera de
respeito mútuo que vai criando a tradição democrática e dando o rendimento
desejado ao regime. Podemos louvar as
Forças Armadas do Brasil pela maneira
com que sempre interpretaram o sentimento democrático do país. Ao longo
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de nossa História, todas as vezes que se
fez necessária a interferência militar na
vida civil, tal interferência se caracterizou pela elevação de propósitos e pela
preocupação de reorientar o país para a
rota democrática.
A desambição dos militares não
foi sempre uma decorrência de uma
atmosfera, aqui reinante, que impossibilitasse ou, pelo menos, tornasse difícil
um procedimento mais ambicioso; não
faltaram seduções que, entretanto, não
lograram o menor êxito, pois a consciência militar tem bem nítidos os seus compromissos para com a Nação.
Mesmo quando candidatos à magistratura suprema da Nação, digamo-lo em abono da verdade, podem os militares ser apontados como exemplos
de correção nas pugnas democráticas.
É resolução de meu governo — e
estou certo de, assim agindo, interpretar a própria doutrina política e ética
das classes armadas e traduzir a opinião da grande maioria do país — é
firme intenção do meu governo não
poupar esforços para que as eleições
se processem dentro da mais completa ordem e prevaleça a vontade do
eleitorado. Quero que o pleito para a
minha sucessão transcorra em condições diferentes das que encontrei,
quando, em minha campanha, tive de
enfrentar os argumentos mais especiosos partidos daqueles que deviam ter
sido os primeiros a defender a legalidade. Afirmemo-lo claramente para
que não pairem dúvidas: é imperativo
indeclinável estarmos atentos e unidos
para que a vontade soberana do país
indique, com liberdade plena, o meu
sucessor, e que essa vontade se cumpra inflexivelmente. Somos todos um
momento apenas, representamos um
papel temporário na vida pública. Mas
o país é permanente; a sua reputação
é sagrada e resguardá-la há de ser o
nosso objetivo supremo. Assumimos
um papel internacional mais relevante
nos dias de hoje. Lutamos pelo desenvolvimento nacional e pelo desenvolvimento harmônico do nosso continente.
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Impossível será levar a bom termo tal luta fora da ordem, da disciplina, da obediência à hierarquia e aos
ideais que abraçamos. Não consentirá o governo que se agite também o
problema social para efeitos de propaganda antidemocrática. Só é justo
abordar o problema social tendo em
vista efetivamente a melhoria das
condições de existência das classes
menos favorecidas. Já está mais que
provado que não basta o aumento
nominal de salários para elevar o nível de vida dos trabalhadores. Torna-se necessário conter o movimento
ascensional do custo de vida e, para
tal fim, lutamos com todas as forças.
O aumento dos preços não representa um triste privilégio do Brasil, mas
verifica-se quase em toda a parte,
principalmente na América Latina.
Trata-se de uma situação de crise que

atinge numerosos países deste Hemisfério e que obedece a fatores estruturais e conjunturais conhecidos.
No caso do Brasil, certo desajuste
era inevitável nesta fase de transição,
em que vamos aos poucos mudando a
nossa estrutura e ultrapassando uma
economia característica das terras
de plantação, em que vivíamos principalmente de atividades extrativas e
da exportação de produtos agrícolas.
Marchamos agora para alcançar a
industrialização e uma atividade econômica em bases modernas e diversificadas. O governo não tem poupado
esforços a fim de tornar essa transição
tão suave quanto possível, adotando
as medidas de disciplinamento econômico-financeiro que não importem em
paralisar as atividades básicas do país.
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Eis aí alguns resultados positivos da
política seguida pelo governo em matéria econômico-financeira, com o objetivo de alcançar uma estabilização geral
dos preços sem deprimir a atividade
econômica ou frear o desenvolvimento
do país. Esses indícios de recuperação
econômica são conquistas que nos permitem caminhar na boa direção. Não
consentiremos em que essas conquistas
sejam ameaçadas pela agitação dos
que procuram semear a discórdia entre
brasileiros, com o fito exclusivo de criar
um ambiente de confusão propício a
imposições facciosas.
Não somos uma aventura, um
amontoado de interesses, mas uma
nação em gozo de sua maioridade e
à procura de expansão e plenitude.
Temos responsabilidades definidas
e uma delas é vermos todos os anos
incorporarem-se à nossa família mais
de um milhão e meio de novos brasileiros. Sabemos que é preciso velar por
esses destinos. Estamos fazendo o Brasil
maior, porque a nossa família aumenta
com rapidez. Não podíamos ficar mais
tempo sem estradas, sem os elementos
geradores da atividade industrial, aglomerados no litoral. Tínhamos de pensar na independência do Brasil para
as gerações futuras, como as gerações
passadas pensaram em dar-nos a nós
próprios um país livre. E perdoem-me a
expressão — é verdadeiramente monstruoso atirar a culpa de tudo o que
acontece às metas que estamos levando
adiante, num esforço considerável, sim,
mas indispensável para que o dia 7 de
setembro de 1822 continue a produzir
os seus frutos, para que se consolide a
nossa soberania, para que os nossos filhos vivam tranquilos e seguros.
Para o conseguirmos, o elemento
essencial é mantermo-nos dentro da
ordem. A defesa da ordem é a própria
defesa da dignidade nacional. Saúdo
neste dia de hoje os chefes militares de
terra, mar e ar, defensores, entre nós,
por tradição não interrompida, da unidade do Brasil, da ordem e da segurança indispensáveis ao processo do nosso
engrandecimento.”
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PAULO CESAR DE OLIVEIRA

O verdadeiro e o falso democrata
Jornalista e
diretor-geral
da revista Viver

Liberdade, liberdade, quanta
violência se pratica em seu
nome. É isto que estamos assistindo no Brasil, um país que
aparentava estar com instituições e convicções democráticas fortes, mas que vem, a cada
dia, retomando a velha cara
de republiqueta bananeira da
América Latina. E isto, não se
pode negar, pela incapacidade
do povo em distinguir na boca
das urnas, o verdadeiro do
falso democrata. O verdadeiro líder do populista que, não
tendo programa, nem vontade,
vende ilusão em sua fala fácil
e insiste em oferecer benesses insuficientes para matar a
fome em vez de uma proposta
para emancipação, pelo progresso da população carente.
A campanha, polarizada, mostra que vamos seguir a mesma
trilha de sempre: vendendo
ilusões. Já é hora ou melhor, já
passou da hora, de entendermos que não existe solução fácil para um país que se deixou
distanciar do desenvolvimento mundial. Que cresceu no
campo sem perder a mania de
destruir a natureza. Que precisa avançar na tecnologia em
todas as áreas, mas que corta
verba para a pesquisa e educação. Que precisa erradicar doenças, inclusive da fome, mas
corta verba para a saúde. Que
precisa de instituições fortes
para, sem traumas e autoritarismo, promover as reformas
legais indispensáveis ao seu
desenvolvimento social, sem o

qual de nada vale o desenvolvimento econômico.

E é neste campo, exatamente
no fortalecimento institucional
que assistimos o desmanchar
do país por quem deveria cuidar de seu fortalecimento com,
lamentavelmente, a aquiescência do povo que é a instancia
última da defesa democrática.
Em nome da defesa da democracia abusam do que seria o
direito de opinião. Em nome
desta mesma democracia abusam do direito de calar vozes,
de castrar opiniões sem fundamentar suas ações. E nos
calamos diante da barbárie,
aceitando a violência dos que,
em nome da liberdade de expressão, pregam a violência
e dos que, sem fundamentar
suas decisões, se dão ao direito
de impedir as manifestações,
tachando-as de conspiração.
São sombrios os tempos atuais.
Pelo que mostraram até aqui
os candidatos, não dá para vislumbrar mudanças e melhoria

no quadro nacional. Bolsonaro e Lula travam uma batalha
de egos, cada um se postando
como detentor de soluções mágicas sem explicitar como fazer
e pior, resvalando para uma
batalha religiosa que, mais à
frente, só vai dividir ainda mais
um país que precisará de união
para promover sua mudança.
Ciro e Tebet se mostram como
detentores de fórmulas mágicas, aquelas tiradas de livros
de teóricos, sem falar como
executá-las. Os demais, que me
desculpem, não existem.

Assim como, a julgar pelas campanhas, não teremos no país a
figura dos governadores como
agentes políticos. Pelo discurso,
serão meros gerentes em seus
estados, sem qualquer protagonismo no cenário nacional
como, no passado, tivemos
vários exemplos, para o bem e
para o mal da democracia, reconheçamos. Quanto aos candidatos ao legislativo deixo os comentários para os profissionais
de outras áreas mais alegres.
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Secretário da Fazenda de Minas Gerais
enfatiza "responsabilidade com as contas
públicas” para melhorar o caixa do Estado
Palestra ocorreu durante evento realizado pelo IBEF-MG

O Secretário da Fazenda de Minas
Gerais, Gustavo Barbosa, foi o convidado para o Encontro de Finanças do
Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças (IBEF-MG) de agosto, realizado no dia 24 de agosto último com
executivos e profissionais de finanças. A política tributária adotada pela
Secretaria de Estado de Fazenda foi
destaque na apresentação do Secretário que a apontou como fundamental
para o incremento, atração e retenção
dos investimentos em Minas Gerais.
Dentre as ações adotadas, destacou:
• padronização e
uniformização do tratamento
tributário em mais de 60

segmentos econômicos;
• simplificação do ICMS para
contribuintes;
• segurança jurídica que trata
da ratificação dos incentivos
fiscais;
"Nós procuramos tornar o ambiente de negócios mais amigável em
Minas Gerais. Por isso, proporcionamos aos investidores que atuam ou
pretendem atuar no estado medidas
como a simplificação de obrigações
acessórias, transparência normativa, regras claras e decisões rápidas.
Com a padronização dos Tratamentos
Tributários Setoriais, por exemplo,
todos os contribuintes de um mesmo

segmento econômico se beneficiam
das mesmas regras, fazendo com que
o estado tenha um ambiente competitivo e equânime", afirma o secretário
de Fazenda, Gustavo Barbosa.

O Secretário destacou também a
importância de ressaltar as 102 medidas de simplificação tributária implementadas desde janeiro de 2019,
que entre elas destacaram-se:
• Revisão de todos os processos
jurídicos a fim de se evitar
burocracia tributária.
• Criação de processos para
eliminação de documentos
físicos permitindo maior
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controle e automação dos
fluxos de trabalho.
• Emissão da Nota Fiscal
Avulsa eletrônica (NFA-e)
beneficiando um milhão de
produtores do agronegócio.
• Concessão automatizada
de regimes especiais de
tributação permitindo maior
rapidez de resposta ao estado
para onze segmentos da
economia
Outra iniciativa importante foi a
proposta da Secretaria da Fazenda
de fazer a revisão do regulamento do
ICMS, algo que não acontecia há vinte
anos. Na prática, a SEF vai promover
o aprimoramento da legislação de maneira que as regras fiquem adequadas
ao contexto atual no que diz respeito,
por exemplo, às inovações tecnológicas.
CANAL ABERTO

A disponibilidade da Secretaria
de ouvir os contribuintes e sanar as
dúvidas apresentadas também é um
ponto que merece destaque. Somente
em 2021, foram realizadas 460 reuniões com empresas.
"Essas reuniões são fundamentais
para a decisão do investidor de aportar recursos em Minas Gerais. Para
isso, a Secretaria de Fazenda conta
com equipes capacitadas para sanar
as dúvidas e apresentar nossa política
tributária", enfatiza Barbosa.

“Por fim, na tentativa de amenizar os impactos da variação do preço dos combustíveis promovida pela
Petrobras, a Secretaria de Fazenda foi
protagonista junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
no sentido de propor e votar favoravelmente ao congelamento do Preço
Médio Ponderado ao Consumidor do
diesel, gasolina, etanol e gás de cozinha. Além disso, Minas Gerais reduziu o ICMS dos combustíveis, energia
elétrica e dos serviços de telefonia e
internet classificados por lei federal
como essenciais”, concluiu.
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JK: Afirmar a necessidade de defender o
regime de liberdade em que vivemos
Não há crime maior do que dar boas razões às más causas
“Convoquei os Ministros de Estado
e altos componentes da administração, além de convidar representantes
das duas casas do Congresso, com cuja
solidariedade e colaboração efetiva
conta o meu Governo, para darmos todos forma solene à assinatura de um
decreto de interesse público. Aproveito-me desta oportunidade para dizer
também algumas palavras de advertência, pois julgo ter chegado o momento inadiável de chamar a atenção
do país para o que me parece deve ser
devidamente considerado.
Este encontro de hoje, de homens
de Governo e outros que ocupam funções de responsabilidade na vida pública, espero que logre ser recebido
pela opinião nacional com a importância que as circunstâncias lhe emprestam.
Não estamos aqui apenas para
deliberar sobre os meios de vencer
dificuldades de natureza administrativa ou econômica, mas para afirmar
a necessidade de defender o regime de
liberdade em que vivemos.
Seria inútil — além do impossível — esconder que, periodicamente,
a nossa democracia é ameaçada, nos
seus fundamentos, de maneira particularmente violenta. Essa ameaça
intensifica-se com a aproximação dos
pleitos eleitorais. Seis meses antes de
se ferirem esses pleitos, em obediência
aos preceitos legais — desencadeia-se uma campanha extremamente
atentatória à estabilidade do regime
em que vivemos e do qual não nos
devemos afastar. Certos elementos
oposicionistas, na previsão da impossibilidade de conquistar o poder político, ou mesmo de melhorar a posição

quantitativa no Congresso — por via
legal — atiram-se a campanhas cujo
objetivo é, de fato, destruir o sistema
político que lhes veda a vitória, porque fundado na livre decisão do voto
majoritário. Na presciência de que as

eleições não lhes corram a contento,
atiram-se contra tudo e contra todos,
procuram aumentar as dificuldades existentes, armando escândalos,
avançando afirmações, que só servem
para provocar crise de confiança no
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regime. Não desejo estender-me em
comentários que possam, mesmo de
leve, desvirtuar o sentido deste pronunciamento, mas é meu dever advertir a nação contra essas campanhas
depredatórias, que antecedem as lutas eleitorais, a fim de que o espírito
público conserve a sua serenidade e
não se deixe impressionar por ataques injustos que, muito mais do que
ao Governo, atentam, repito, contra a
própria existência da legalidade democrática em nossa Pátria.
Dito isso — não posso deixar de
reconhecer, como manda a verdade,
que não é animadora, antes assustadora, a convicção, que se vai generalizando, de que política se faz com a
concessão de favores ao eleitorado,
mesmo em detrimento dos mais evidentes interesses do país.
Não é possível deixar de fazer uma
advertência sobre a necessidade de preservação de alguns princípios, entre os
quais se destacam os que dizem respeito à correção e liberdade dos pleitos.
Não pode o Executivo consentir, sem
prejuízo de sua autoridade, que se lance
mão de recursos que lhe são confiados
para fins específicos, com a intenção de
influir ou alterar a decisão do eleitorado, que deve exercer o seu direito de
escolha em nenhuma espécie de interferência constrangedora.
Sou um homem político; na Presidência da República, não me é possível deixar de fazer política, de prestigiar as forças que me apoiam, de
procurar cada vez mais obter o concurso do corpo legislativo, a fim de
conseguir a minha administração as
medidas e leis de que necessita para
a sua ação; não deixei, ao assumir as
prerrogativas e deveres de Presidente
da República, de ser quem sou — um
homem que a política trouxe ao Poder. Mas é por isso mesmo que devo,
e devemos todos nós aqui, de maneira
eficaz, enfrentar os que acaso não se
resignarem a obedecer às próprias
regras de um jogo que lhes justifica e
permite a existência.

Temos nós, homens de Governo ou
comprometidos na política do Governo, de militar em favor do regime, e só
o podemos fazer lutando pela elevação
da democracia, não consentindo que
a corrupção intervenha no processo
eleitoral. Não há crime maior — afirmei eu, durante a campanha que me
elevou, por entre mil dificuldades, à
presidência da República — do que
dar boas razões às más causas. Se considerarmos como uma causa nociva
aos foros da civilização brasileira a
luta contra o regime em que vivemos
— o nosso primeiro dever consistirá
em não darmos argumentos aos que
afirmam a nossa imaturidade para a
prática da democracia. Temos de dar o
exemplo, evitando o aumento da área
de conflito entre o espírito público e os
interesses eleitorais.
Sei que por isso terei de reclamar o
sacrifício de bons amigos e correligionários. Mas se porventura se apresentarem casos que signifiquem e se enquadrem nesse conflito a que acabo de
aludir, não poderei hesitar em cumprir
o meu dever. Declaro firmemente que
não consentirei que o Governo federal,
por seus agentes, se envolva em quaisquer lutas com fins eleitorais, feitas em
prejuízo da administração.
Não encontraram as forças políticas que me levaram ao Governo numa
árdua batalha senão obstáculos, dificuldades e, principalmente, ameaças
de todos os modos, até mesmo no que
dizia respeito à segurança pessoal dos
candidatos, isto sem esquecer a crueldade de certos processos de propaganda, que não hesitaram em empregar recursos extremos para inutilizar
a integridade moral dos que se submeteram simplesmente à decisão do
voto soberano. Presidente da República, esqueci os agravos, não pensei
um só minuto em exercer qualquer espécie de vingança, mas guardei a experiência e não desejo que os antagonistas sofram o que eles próprios me
procuraram infligir. Anima-me, nessa
direção, a consciência de que é indispensável apurar os métodos e fortifi-
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car os princípios éticos da democracia, o que resultará até num melhor
rendimento político partidário. Estou
hoje certo de que devo a vitória, que
me elevou à suprema magistratura da
nação, não apenas ao trabalho duro
dos meus correligionários e aliados,
mas muito, também, à bandeira que
os próprios adversários meus me puseram nas mãos.
Peço a Deus que me faça sempre
presente a experiência que herdei de
um grande esforço, extremamente penoso. Essa experiência consiste, principalmente, em saber que não devemos
ceder jamais no que diz respeito a
qualquer aspecto da lei moral. Podemos cometer erros administrativos —
pois isto está na contingência de nossa
condição humana, mas esses erros são
corrigíveis, e serão recuperáveis os
prejuízos, toda vez que a lei moral for
por nós respeitada.
A maior argúcia administrativa, a
maior competência, desassistidas de
respeito à lei moral, podem dar resultados funestos.
Não é para propor-me à nação
como um homem isento de paixões, ou
destituído de solidariedade para com
os seus correligionários, que desejo
tornar indiscutível e clara a isenção
de ânimo da minha administração, na
luta que se aproxima. Creio que, assim fazendo, colaboro melhor e mais
eficazmente com os que estiveram ao
meu lado em hora grave e me ajudam
a governar — e que não necessitam,
para vencer, senão de que o regime se
fortifique e se apure o sistema vigente
de garantias.
Não haverá nenhuma complacência com a corrupção, tome ela a forma
que tomar. Estamos todos de acordo
em reconhecer que os recursos ordinários ou extraordinários do Orçamento
são indesviáveis e não poderão servir
ao que possa sequer ser interpretado
como manobra política. Nada se mantém de pé sem essa natural e simples
observância de respeito às normas de
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toda administração que se respeita e
quer ser respeitada.
Por mais ardente que seja o político partidário, por mais que pretenda
vencer nos pleitos que disputa — é necessário que reconheça os limites à sua
ação: esses limites são os exigidos pelo
legítimo interesse público, que nos
incumbe salvaguardar intransigentemente, em nossa própria defesa.
É até mesmo em favor das forças
políticas que me apoiam que insisto
em dizer: devemos ser rigorosos e vigilantes no que se refere à não intervenção do Governo no processamento eleitoral. Essas forças precisam
somente de garantias constitucionais
para alcançarem a vitória; e, mesmo
que assim não fosse, não seria por práticas menos legítimas que deveriam
alcançá-la.
As forças políticas lídimas e poderosas não necessitam ganhar eleições
à custa de uma campanha que tenha
por base o empreguismo ou a concessão de privilégios com a prioridade na
liberação de verbas. Naturalmente,
é justo que o preenchimento de cargos de confiança e dos claros na administração seja feito pelo Governo,
de acordo com as forças que lhe dão
estabilidade nas casas legislativas —
ressalvado sempre o critério da competência e da honorabilidade — mas,
daí a usar o empreguismo e a manipulação de verbas, como armas eleitorais
— armas de corrupção e intimidação,
decerto não o deseja ninguém, pois é
ruinoso para todos.
Como regra de conduta e apoiado
por todos os meus amigos e correligionários, mesmo os mais ardorosamente
empenhados na luta que visa ao pleito
de 3 de outubro próximo, quero esclarecer à nação que o Governo está
disposto a dedicar-se a fundo à defesa
da elevação dos nossos costumes políticos. Castigará a Administração pública, severamente, os seus agentes que
faltarem com as suas obrigações e deveres. Não dará o Governo pretexto a
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agitações, explorações e propagandas
escandalosas. Todas as denúncias de
partidos políticos serão examinadas
com a presteza necessária, para que
a justiça seja feita e com o fim, muito
compreensivo, de evitar campanhas
lesivas ao bom nome do Brasil.
Não é só o Governo que lucrará
com isso, mas, principalmente, os que,
tornando-se vencedores, poderão desfrutar de uma vitória correta, limpa e
indiscutível. Já que estamos, Governo
e Partidos, convencidos de que este é
o nosso dever e também o nosso interesse — não haverá razão ou pretexto para excessos polêmicos que, sob a
alegação de injustiças ou desvio de recursos administrativos para fins eleitorais, objetivam demolição de tudo.
Todos os meus Ministros e todos os
que dirigem os altos setores administrativos já estão absolutamente integrados nas linhas políticas que, neste
momento, estou enunciando, e que se
resumem no respeito ao adversário em
tudo o que seja o seu legítimo direito.
Transgressões comprovadas, de
caráter funcional — como sejam o
desvio ou a aplicação de verbas de
maneira indevida, para benefício de
facções ou interesses de chefes eleitorais de qualquer colorido partidário
— serão reprimidas com exemplar
energia. O escrúpulo no emprego de
verbas é condição primordial para
a manutenção de funcionários nos
postos de confiança. Não lhes valerá
nenhuma proteção, nem alegação de
interesse de caráter político.
Sei bem o que é a crueldade de certos métodos empregados de fazer política para não me precaver contra eles
e não me colocar decisivamente na defesa dos legítimos interesses de todos
os brasileiros que se julguem aptos a
intervir na vida pública.
Recebi uma sugestão das duas
Casas do Congresso, materializada
numa emenda à Lei de Aposentadoria, que foi de minha obrigação vetar,
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pois assim o exigiam as prerrogativas
do cargo que ocupo. Não podia eu,
velando pela harmonia dos poderes,
permitir que uma das faculdades
constitucionais do Presidente da República lhe fosse retirada. Mas como
acatamento à sugestão do Congresso,
que, sem dúvida alguma, quer colaborar comigo num momento difícil,
e também em virtude da necessidade
de uma definição em termos mais firmes que os da simples manifestação
de um desejo ou convicção — vou
assinar, com o referendum dos meus
Ministros, todos eles previamente
consultados, um decreto que suspende quaisquer nomeações do Governo
federal, salvo as previstas como estritamente indispensáveis ao funcionamento administrativo. Para que não
haja discussão possível sobre a não
intervenção do Governo no pleito sob
um dos seus aspectos e para deter a
onda de empreguismo que ameaça
se alastrar, resolvi tomar a resolução
de vedar no serviço público civil da
União e dos Territórios, até 3 de outubro do corrente ano, nomeações ou
admissões de qualquer natureza ou
categoria, remuneradas à conta de
verbas específicas ou globais. E igualmente proibidas quaisquer formas de
contrato, acordo, ajuste ou convenção
que importem a prestação de serviços
técnicos ou administrativos por pessoas estranhas aos quadros e tabelas
de pessoal.
Além dessa medida que o aludido
decreto consubstancia, acabo de expedir novas recomendações sobre a
liberação de verbas, para que não seja
permitida modificação numa área em
que só cabe o mais rigoroso e estreito
interesse nacional. Os pedidos de liberação de verba só poderão ser atendidos quando guardarem estreita correlação com os trabalhos e realizações
de importância inadiável e sempre que
for conseguida a necessária compensação. Foi feito um plano de economia
com o objetivo de dirimir o déficit orçamentário cujas consequências sobre
a inflação são reconhecidamente catastróficas.
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Não concordará o Governo com
modificações que alterem os limites
estabelecidos no referido plano. Para
atingir este fim é que foi expedida a
Circular n° 7/58 que reza na sua letra
G o seguinte: "A toda e qualquer liberação eventual de recursos orçamentários corresponderá a equivalente contenção de despesa proposta pelo órgão
interessado."
Não vejo melhor meio de defender o sistema político que escolhemos
do que tomar providências de caráter
preventivo contra abusos presumivelmente verificáveis, os quais, na verdade, já tiveram lugar em vésperas de
outras pugnas eleitorais. O desejo incontido de vencer nem sempre inspira
bem os que disputam as preferências
do voto. No caso presente, a defesa da
democracia corresponde, de maneira
particularmente estreita, à defesa do
próprio país.
Não é possível esconder que atravessamos uma fase delicada. As dificuldades da conjuntura econômica mundial têm repercutido, de maneira cruel,
sobre todos os países deste Hemisfério
— e o Brasil, pela complexidade de
aspectos dos seus problemas, tem sofrido o reflexo de uma crise que não
poupou quase ninguém. Somos uma
nação cuja infraestrutura não é ainda
bastante resistente para suportar as
obras que, nestas últimas décadas, as
exigências incoercíveis do nosso próprio desenvolvimento nos forçaram a
realizar. Num grande esforço que, bem
sei, não poderá ser reconhecido em
tempo exíguo, o meu Governo está ampliando e reforçando as fundações em
que se apoia o Brasil. Não é oportuno
tratar disto aqui, mas uma referência,
pelo menos, se impõe à obra, ainda
velada, que estamos levando a efeito,
para que nos libertemos, de uma vez
para sempre, das condições de país
que vive da exportação de produtos
não essenciais e capazes de sofrer a
concorrência colonial.
Neste momento, como se não nos
faltassem preocupações, mais uma e

relevante se veio acrescentar, que é a
do flagelo ocasionado pelas secas que
assolam uma das regiões menos afortunadas do nosso território, região
habitada por irmãos nossos, homens
heroicos, curtidos pelo sofrimento e
que uma longa intimidade com os reveses transformou em personagens
silenciosos de um drama, cuja terrível
realidade as palavras mais fortes, os
qualificativos mais extremos não conseguem exagerar.
A nação não poderia ficar insensível a tão marcadas demonstrações
de infelicidade na perseguição de brasileiros. Além do dever do Governo de
enfrentar uma calamidade que se verifica mais uma vez, com excepcional
brutalidade, na nossa própria terra,
impunha-se, como obrigação de solidariedade humana, remediar o mal. E
o mal está sendo delimitado com o máximo de esforço que nos é permitido. Já
pedi um crédito extraordinário de dois
bilhões de cruzeiros para fazer face ao
presente e prevenir calamidades futuras. Um bilhão e quatrocentos milhões
de cruzeiros de recursos orçamentários foram liberados para esse efeito.
Espero em Deus não ser obrigado a
explicar que esses recursos são sagrados, mais sagrados do que quaisquer
outros, se me é permitido dizer.
Espero em Deus outrossim que não
tenha razão no aviso de que não há interesse privado e ilegítimo de qualquer
espécie que possa ou deva intervir no
combate às consequências das secas e
na aplicação dos seus rendimentos.
Peço a atenção de todos os que estão interessados em resolver e não em
agravar os problemas do momento, a
fim de que colaborem, usando corretamente do direito de crítica, para que o
país atravesse, revigorado e incólume,
as dificuldades atuais. Dirijo agora
uma palavra aos que influem na formação da opinião pública, à imprensa
escrita e falada, pedindo-lhes que ajudem a esclarecer o Governo e que não
contribuam, como alguns o estão fazendo, para desencadear, ainda mais,
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as paixões que nos podem ser tão danosas. Aos que vivem da liberdade, aos
que não poderão cumprir a sua missão
sem o gozo de franquias, faço um apelo
para que defendam a liberdade pelos
efeitos da obediência à justiça.
Sei que não é fácil combater pela
justiça — em meio às contradições do
nosso próprio julgamento — mas sei
que nada há que frutifique sem a semente da Justiça. Dos homens de imprensa, a cujas observações sempre fui
extremamente atento, espero apenas
que colaborem com o Brasil, exercendo a sua missão inspirados sempre e
apenas no espírito de justiça.
Neste momento, o quadro internacional adverte-nos de que os perigos
rondam a sociedade humana em toda
parte. Não temos o privilégio de sofrer
perturbações e dificuldades; ao contrário, em nosso país reina ordem e podemos agir no sentido do bem comum,
da maneira mais pacífica e fecunda.
Esta paz presente, esta possibilidade de agir sem constrangimentos é
que me incumbe, como Chefe de Estado, defender — e não só a mim como
a todos vós — os meus colaboradores,
os representantes das Forças Armadas
e todos os brasileiros, meus correligionários ou não, desejosos de agir em favor da causa nacional.
Esteja a nação certa de que nada
será poupado para a preservação da
liberdade, do regime e do bom conceito que reclamamos para o nosso país.”
Texto extraído da mensagem
do Presidente Juscelino
Kubitschek, transmitida pela
Voz do Brasil, sobre as eleições
que ocorreriam em 3 outubro
daquele ano. - Rio de Janeiro –
DF, 9 de maio de 1958. Fonte:
Coletânea de 3 livros intitulada
Juscelino Kubitschek: Profeta
do Desenvolvimento – Exemplos
e Lições ao Brasil do Século XXI,
de autoria de Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira.
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Eleições 2022: especialistas respondem
como a má gestão de uma rede social
pode minar planos de candidatos
A última eleição presidencial no
Brasil, em 2018, foi a primeira onde as
redes sociais puderam mostrar a força
de seu engajamento em algumas campanhas. Em uma análise bem breve,
podemos lembrar que o atual mandatário, Jair Messias Bolsonaro, sequer
tinha tempo suficiente no guia eleitoral para tentar passar suas propostas.

A alternativa dele foi buscar, como
acontece até hoje, listar suas atividades, agendas e trabalho em suas redes
sociais. Mas será que uma rede social
mal gerida pode acabar com os planos
de um candidato? Essa pergunta foi
respondida pelo CEO e a diretora de
Marketing da MF Press Global, empresa com mais de dez anos de atuação
no mercado de assessoria, Fabiano de
Abreu Agrela e Jennifer de Paula.
Para a diretora de marketing, a
grande imprensa é a transmissão ao
vivo do "Jogo dos Candidatos" e a rede
social é o VAR onde temos a oportunidade de nos colocar na posição de Árbitro Assistente e analisar os detalhes
das jogadas dos pretendentes a ponto
de interferir na decisão de aplicar um
cartão "vermelho ou marcar um Gol".

"Na era digital atual, podemos
afirmar que uma má gestão das redes
pode não só destruir os planos de um
candidato, como ter a força de eleger
um candidato ao cargo como única
forma de campanha eleitoral. Logo,
investir numa boa movimentação, estratégia de marketing pessoal e profissional, além de estratégias de gestão
de crise é a melhor ação que um político pode agregar em sua comunicação
com o público", comentou Jennifer.
Já o CEO MF relembrou também
que a assessoria em geral, para além

da rede social, tem a importância de
formar o político para além da política. Ou seja, trabalhar a imagem do
cliente de uma forma em que as pessoas que busquem por seu nome na
internet consigam obter resultados
para além da política.
"Digo isso porque atualmente muitas pessoas tem aversão à política. Não
querem falar de política. Então não
vão busca-la também. Ela não desperta tanto interesse em boa parte do público. Então é interessante buscar uma
assessoria que fale da vida pessoal
daquele candidato para que tudo fique
registrado", comentou Fabiano.

Falando sobre o que podemos
ter de novo no processo desse ano,
assim como a rede social pintava em
2018, Jennifer de Paula lembrou que
há uma tendência que pode vir a ser
associada aos formatos de entrevistas
mais falados atualmente.

"O podcast. Esse é atualmente a
forma mais efetiva de trazer o resultado esperado quando o assunto é ser
ouvido, visto e ganhar credibilidade
dos eleitores. Com ele conseguimos a
conversão audiovisual, além de render diversos cortes de trechos impac-

tantes do bate-papo, trazendo essa
intimidade que o político busca para
conquistar seus votos", opinou.

Fabiano de Abreu Agrela é diretor
do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista no Hospital Universitário Martin Dockweiler, Chefe do
Departamento de Ciências e Tecnologia
da Logos University International, Membro ativo da Redilat - La Red de Investigadores Latino-americanos, do comitê
científico da Ciência Latina, da Society
for Neuroscience, maior sociedade de
neurociências do mundo nos Estados
Unidos e professor nas universidades;
de medicina da UDABOL na Bolívia, Escuela Europea de Negócios na Espanha,
FABIC do Brasil e investigador cientista
na Universidad Santander de México.
Jennifer de Paula é Pós Graduada
com MBA em Marketing e Negócios Interativos, diretora de marketing e gestão da
MF Press Global, uma agência de comunicação internacional. Responsável por gestão de mídias sociais, carreira, posicionamento de marca, comunicação integrada
e construção de autoridade no mercado
de profissionais que somam milhões de
seguidores nas redes sociais. A especialista é referência no que diz respeito às
principais atualizações do mundo digital.
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Quando voltaremos a ser uma nação?
Advogado,
ex-deputado federal
e ex-ministro da
Previdência Social

Nos países democráticos as
eleições são o momento culminante da vida política. São um
tempo de disputa e de competição, mas principalmente uma
celebração da liberdade e da
ordem. Quando este momento se converte num estado de
apreensão e de incerteza é porque algo corrosivo está ocorrendo no interior da sociedade.
Eleições são indispensáveis às
nações civilizadas, necessariamente compostas por grupos com opiniões diferentes e
com igual direito de chegar ao
poder. Como disse o pensador
francês Ernest Renan “uma nação é um plebiscito cotidiano”,
no qual os cidadãos reafirmam
diariamente sua vontade de
constituir uma “unidade de
destino”, como completa Mário
Vargas Llosa.
As eleições que se aproximam aqui no Brasil, mais do
que qualquer outra realizada
após a volta da democracia
em 1985, estão indicando que
a nação brasileira está se tornando uma comunidade de
tribos que se antagonizam e
que não se reconhecem como
partes de uma mesma sociedade. Não podemos cair na
tentação de simplificar estas
divisões, atribuindo o clima de
polarização e de intolerância à
simples manipulação por parte dos candidatos. Ninguém
individualmente tem o poder
dividir tanto uma grande e diversificada população, como é
o caso da brasileira. As sementes desta divisão estão presentes faz muito tempo, embora
só agora tenham ganhado

massa crítica para dominar o
espaço político.

O velho Aristóteles já ensinava
há mais de dois mil anos que
“uma cidade é composta de diferentes tipos de homens; pessoas semelhantes não podem
dar existência a uma cidade.”
Conviver num mundo de diferentes não é, portanto, uma
livre escolha de nossa parte,
mas uma exigência da própria
natureza da vida humana, que
abomina a homogeneidade e só
se desenvolve na diversidade.
Uma sociedade que se segrega
em grupos de iguais, que só é
solidária com os seus e que
rejeita e agride os que pensam
ou são diferentes, está deixando de ser humana e regredindo
à nossa mais longínqua pré-história. Isto não corresponde
absolutamente aos nossos instintos primordiais. Se a competição tivesse sempre abafado a
cooperação a humanidade ainda estaria vivendo nas cavernas. Se não quisermos voltar
ou estacionar no tempo, teremos que encontrar os meios de
pacificar todos os brasileiros e
desfazer os traços tribais que
conspiram com a necessidade
de aceitarmos “a unidade de
destino”, único caminho para
aspirarmos um futuro melhor
para todos nós.
O Brasil não está condenado
nem pela natureza, nem pela
história, a ser um país irrelevante, atrasado e injusto. A
verdade, no entanto, é que há
mais de quarenta anos deixamos de crescer com regularidade e de diminuir a distância

que nos separa dos países desenvolvidos. Não era isto que
todos esperavam de nós, pois
se mantivéssemos o ritmo médio de crescimento que experimentamos em todo o século
XX até os anos 1980, estaríamos hoje com o nível de renda
próximo ao da Espanha e de
Portugal. O enigma que cerca
esta mudança de trajetória só
pode ser decifrado pelos erros
da política, já que nenhum desastre de qualquer natureza
se abateu sobre nós.
O fracasso na economia começou com a herança que nos
legou o regime militar e prosseguiu com a Constituição que
sacralizou os privilégios da alta
burocracia do Estado, manteve
um sistema político sem representatividade e proclamou direitos para todos, mas os assegurou efetivamente para muito
poucos. A história desde então
é uma história de Governos
sem maioria própria, tentando
mudar a Constituição para poder governar. O resultado tem
sido quase sempre uma sucessão de crises, ausência de crescimento, corrupção e a frustração das grandes maiorias
sociais. Aí estão as sementes
da falta de esperança, da raiva
e do medo, as verdadeiras fontes deste novo Brasil tribal.
Estamos num ponto em que as
eleições não vão, por si só, pacificar o país e torná-lo de novo
uma nação. Resta esperar que
nossos erros tenham chegado
ao limite e que um evento imprevisto e regenerador nos permita voltar a ser uma nação.

EDIÇÃO 308

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

VA R I E DA D E S

MAURO WERKEMA

91

mauro.werkema@gmail.com

O bicentenário da Independência
e a participação de Minas Gerais
Nas celebrações do bicentenário da Independência do Brasil, a 7 de setembro de 2022,
cabe lembrar alguns fatos que
sustentaram a decisão de dom
Pedro I de cortar os laços com
Portugal e a influência de Minas Gerais e, especialmente,
de Ouro Preto, então VilaRica.
A luta pela Independência do
Brasil, na versão histórica atual, tem início em 1822. mas se
estende a 1825, quando cessam as resistências à ruptura
com Portugal. Mas já em 1822,
a 1º de dezembro, Dom Pedro
I foi coroado imperador do
Brasil, deixando a condição de
príncipe regente que assumira
com o retorno de Dom João VI
para Portugal, em 1821.
Em busca de apoio de Minas
Gerais, então maior Capitania do Brasil, conhecida por
seu espírito rebelde e autonomista, Dom Pedro vem a
Vila Rica, onde chegou no dia
9 de abril de 1822 e permaneceu por 12 dias. Retornou
ao Rio somente no dia 25,
em rápida viagem pelo Caminho Novo, aberto por volta de 1701, para encurtar a
viagem até o porto de envio
do ouro para Portugal. Logo
depois vai a São Paulo, quando também recebeu apoio
para a Independência. Como
imperador, em 1823, Dom
Pedro dá a Vila Rica o nome
de “Imperial Cidade de Ouro
Preto”, em reconhecimento
à cordialidade e o decisivo
apoio político que recebera

na cidade. “Minas aderira em
massa à causa do príncipe
que, naquele instante, era
também a causa do Brasil”
(“A Independência dia a dia”,
Pedro Calmon, 1972). Nesta
viagem passou por Barbacena e São João del-Rei, onde
também foi bem recebido.

O famoso Grito do Ipiranga,
ufanista, escolhido como ato
e momento oficial da Independência, passa hoje por
revisão histórica. A cena ficou imortalizada pelo famoso quadro “Independência
ou morte”, encomendado
por Pedro II em homenagem
ao filho, pintado por Pedro
Américo (1834/1905) e elaborado em Florença, só concluído em 1888, à mostra no
Museu do Ipiranga (USP/São
Paulo). O quadro confere ao
príncipe regente, às margens
do rio Ipiranga, empunhando a espada, o ato heroico
de ruptura política com Portugal, mas
efetivamente
conquistada três anos após.
Dom Pedro, conforme os revisionistas históricos, teria
recebido no seu retorno de
São Paulo, no Ipiranga, para
onde fora após visitar Minas Gerais, cartas das Cortes
Portuguesas, restringindo as
funções do príncipe regente e retirando autonomia do
Brasil-Colônia.
A manifesta adesão dos mineiros a Dom Pedro será
fator primordial para In-

dependência, sustentam os
historiadores do período.
Em Minas dom Pedro recebeu garantias de pleno apoio
dos mineiros, com sustentação de tropas militares, se
preciso. Recebeu também
garantias de abastecimento
alimentar ao Rio, no caso se
conflito prolongado. Os mineiros pediram apenas que
tão logo fosse imperador
implantasse uma Assembleia
Nacional Constituinte para
dar ao Brasil independente
uma constituição.
Dom Pedro, então como príncipe regente, condição que
recebera de seu pai, dom João
VI, que retornara a Portugal
em 1821, já sofria pressão
das Cortes Portuguesas que,
após a chamada Revolução do
Porto, de 1820, assumiram o
governo português e obrigaram Dom João VI a retornar,
sob pena de perder o poder.
As Cortes determinavam que
o Brasil voltasse a ser simples
colônia, com perda de autonomia e outras conquistas
obtidas desde 1808, quando
a família imperial viera para
o Brasil fugindo da invasão
do exército de Napoleão. E as
Cortes entregavam o governo
a uma junta especial, exigindo também o retorno de Dom
Pedro a Lisboa.
Já no
1822,
como
Pedro

dia 9 de janeiro de
que ficou conhecido
o “Dia do Fico”, dom
declarara que ficaria
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no Brasil, fortalecendo o movimento separatista, visto
como o passo mais importante em direção à Independência. Neste episódio destaca-se o mineiro José Joaquim
da Rocha, de Mariana, deputado, conselheiro de Estado,
diplomata, “ardente nacionalista”, que liderava no Rio
movimento de emancipação
do Brasil, e que desfrutava de
grande influência na Corte e
junto ao próprio Dom Pedro.
Seu papel no “Fico” está descrito em livro do historiador
marianense Salomão de Vasconcelos “O Fico - Minas e os
mineiros na Independência”,
publicado em 1937.

Nascido em Antônio Pereira,
na época distrito de Mariana, em 1777, José Joaquim
da Rocha foi contemporâneo
dos inconfidentes e transferiu-se para o Rio em 1808,
atuando como advogado licenciado. No trabalho pela
Independência, aliou-se aos
principais nomes do período,
partidários do mesmo ideal,
atuantes na Loja Maçônica
“Distintiva”, de Niterói, tida
como republicana e revolucionária, que se disfarçava de
Academia, adepta do pensamento da Revolução Francesa de 1789 e do ideário dos
inconfidentes mineiros. Dois
membros da Loja, José de Albuquerque e Antônio Carlos
de Andrada, participaram do
levante pernambucano de
1817. Fechada a Loja, seus
membros aderiram, a partir
de 1815, à Loja Comércio e
Artes, com outros ilustres
nomes que pregavam a república e a Independência.
José Joaquim da Rocha transformou sua própria casa,
na Rua da Ajuda, no famoso
“Clube de Resistência”, onde

se realizaram os principais
atos preparatórios do Fico
histórico. O Clube passou
a chamar-se “Clube da Independência, congregando
vários nomes identificados
com a Independência.
Salomão de Vasconcelos cita
vários mineiros que também
trabalharam pela Independência, em diferentes iniciativas: desembargador José
Teixeira da Fonseca Vasconcelos (Visconde de Caeté),
Pedro Dias Paes Leme (Marquês de Quixeramobim), o
conselheiro Paulo Barbosa
da Silva, o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, o tenente-coronel Joaquim José de
Almeida, Juvêncio Maciel da
Rocha e Inocêncio Maciel da
Rocha. A José Joaquim da
Rocha dá-se o título de “Precursor da Independência”.
Sobre ele, personagem um
tanto esquecido da História
de Minas, diz Xavier da Veiga, autor de “Ephemérides
Mineiras”: “Foi o mais influente, o mais ativo e o mais
ousado impulsionador do
grande movimento nacional
pela Independência”. Merece lembrança outro mineiro,
poeta e dirigente de um clube literário, nascido em Ouro
Preto, Manoel Inácio Silva
Alvarenga.

O historiador João Calmon define bem o momento histórico
relativo à vinda de Dom Pedro
a Minas e a importância da
adesão dos mineiros à causa
da Independência: A Independência era, “naquele instante,
a causa do Brasil – causa esta
que levaria o Brasil inteiro
ao Ipiranga, numa aprovação
unânime, que era a medida
de anseio geral”. Ou seja: que
Dom Pedro permanecesse no
Brasil e proclamasse a Inde-
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pendência, desligando-se de
Portugal. Por onde passou na
sua viagem, fazendas, distritos,
Barbacena, Queluz (Conselheiro Lafaiete) e São João del-Rei,
mas especialmente em Vila
Rica, dom Pedro obteve apoio
unânime dos mineiros. Antes
de entrar em Vila Rica lançou
uma proclamação aos moradores, em que faz alusão às
atitudes despóticas e repressivas das Cortes Portuguesas.
O tenente-coronel José Maria
Pinto Peixoto, comandante da
guarnição federal em Vila Rica,
único a opor resistência inicial,
aderiu a Dom Pedro e passou
a escoltá-lo na sua entrada na
cidade. O historiador Eduardo
Canabrava, no livro “D. Pedro
– Jornada a Minas Gerais em
1822”, de 1972, descreve com
detalhes o roteiro e os atos da
visita a Minas.
A adesão de Minas Gerais
à posição de resistência e
emancipação de Dom Pedro
foi vital à sua decisão de declarar a independência do
Brasil. Desde a Inconfidência
Mineira de 1789, o sacrifício
de Tiradentes e o degredo
dos conspiradores para a
África, as manifestações de
Vila Rica e de outras cidades,
representando a opinião dos
mineiros, tinham peso e influência na Corte. Vila Rica
e os mineiros tinham a fama
de rebeldes por sua resistência, em vários atos de sublevação e oposição à opressão
do regime colonial português, notoriamente inepto e
meramente explorador das
riquezas da colônia.
De resto, registram historiadores, temia-se que ainda
havia em Vila Rica um sentimento oposicionista com
relação a Dom Pedro que, afinal, era neto de Dona Maria
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I, a Louca, que determinara
a execução de Tiradentes, enforcado a 21 de abril de 1792
no Rio, e a punição severa aos
inconfidentes.
É oportuno
lembrar que o sentimento
de liberdade, que dominava
dom Pedro e os brasileiros,
era o ideal dos inconfidentes
de Vila Rica, precursores da
Independência, que ocorre
exatamente 30 anos após a
execução de Tiradentes. E a
visita de um monarca português se fazia pela primeira
vez, “passando por aquelas
serras donde descera, oferecendo-se ao holocausto, o sonho de Tiradentes, pela liberdade”, diz o historiador João
Calmon. Dom Pedro pode,
então, respirar os “ares de liberdade” nas terras mineiras,
onde se falou, pioneiramente,
em independência e república e uma “pátria livre”, já em
1720, ideais que se repetiram em várias sublevações
e, marcadamente, em 1789.
No retorno, Dom Pedro teve
a escolta de um esquadrão
do Regimento de Cavalaria de
Cachoeira do Campo, segundo revela Augusto de Lima.

Há registros de que Dom
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Pedro ouviu, em Barbacena,
São João del-Rey, por onde
passou e, especialmente Vila
Rica, posições bastante firmes em favor da resistência
às Cortes Portuguesas que,
em termos concretos, haviam aprisionado seu pai,
Dom João VI. E que impunham ao Brasil um retrocesso humilhante, retornando
à condição de mera colônia,
sem governo autônomo, desfazendo conquistas obtidas
com a vinda de Dom João VI
para o Brasil em 1808.

No período da Regência, de
grande instabilidade política, que durou 10 anos, até a
decretação da Maioridade de
dom Pedro II, aos 15 anos,
em 1841, ocorreram várias
revoltas, algumas de natureza territorialmente separativa. O mesmo clima ocorre
na regência de Dom Pedro I,
após o retorno de Dom João
VI a Portugal e a abdicação
em 1831, quando também
ele vai para Portugal. A viagem de Dom Pedro I tinha o
objetivo de evitar rupturas
institucionais e até territoriais. Merece lembrança
outro mineiro, poeta e diri-
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gente de um clube literário,
nascido em Ouro Preto, Manoel Inácio Silva Alvarenga.

O padre Belchior Pinheiro de
Oliveira, nascido em Pitangui, conselheiro e confessor
de Dom Pedro I, que estava
presente no episódio do Grito do Ipiranga, terá papel importante na Independência.
Belchior revela que aconselhou Dom Pedro I: “Se Vossa
Alteza não se faz rei do Brasil, será deserdado por elas
(as Cortes Portuguesas). Não
há outro caminho senão a independência e a separação”.
Dom Pedro voltou a Minas,
e a Ouro Preto, uma segunda
vez, em 1831, quando foi mal
recebido em razão do caráter despótico e absolutista
do seu governo. Não obteve
o apoio dos mineiros, o que
estimulou sua decisão de ir
para Portugal para disputar
o trono, que estava ocupado
por seu irmão, Dom Miguel.
Deixou no Brasil seu filho,
então com cinco anos, futuro imperador Dom Pedro
II. Dom Pedro I, nascido em
1798, morre em 1834, quando faltava apenas três semanas para completar 36 anos.
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Portugal: Visto D7 é a melhor opção para
brasileiros com rendimentos próprios que
desejam morar no país
Aqueles que comprovam ganhos suficientes têm caminho
mais fácil (ou facilitado) para residir no país
Portugal sempre foi considerada
uma segunda casa para os brasileiros
que desejam sair do país em busca de
uma vida nova na Europa. Dados do
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras
de Portugal (SEF) revelam que mais de
211 mil brasileiros possuem visto de residência para morar no país, um número
que cresce desde 2017, quando 85 mil
brasileiros residiam em Portugal.
Entre as tantas opções que existem para que o brasileiro consiga
a residência em Portugal, destaque
para o visto D7, considerado uma
excelente opção por reconhecer a
possibilidade de residência para aposentados, pensionistas e pessoas que
vivem de rendimentos próprios ou
religiosos, ou seja, ganhos garantidos
como investimentos financeiros ou
até mesmo aposentadoria.

O visto D7 permite ao requerente obter uma autorização de residência temporária em Portugal pelo período de 2 anos,
podendo ser renovado por mais 3 anos e,
após 5 anos de residência legal, ter a possibilidade de requerer a sua residência permanente e a nacionalidade portuguesa.
É bom lembrar que qualquer pessoa que
consiga comprovar ao governo português
os rendimentos suficientes para morar no
país podem entrar com o pedido.
Para solicitar o visto D7 o requerente precisa dar entrada no processo
ainda no Brasil, junto ao Consulado Geral de Portugal da região onde vive. O
procedimento é realizado por intermédio da VFS, uma empresa terceirizada
responsável por receber a documentação, as taxas consulares e encaminhar o
pedido à Embaixada Portuguesa.

ção e elaborar um estratégico planejamento migratório para que a jornada
seja tranquila e a migração uma ótima
experiência em todos os aspectos.
OUTRAS POSSIBILIDADES PARA
RESIDIR EM PORTUGAL

De acordo com o ALM Advogadas
Associadas, escritório com sede no Brasil, Portugal e Itália, que auxilia estrangeiros na busca pela cidadania europeia,
a etapa da apresentação dos documentos é muito importante para evitar que o
pedido de visto seja negado.
“Ao montar a pasta de documentos é preciso apresentar uma documentação adequada que seja capaz
de preencher os requisitos mínimos
para a sua aplicabilidade, como por
exemplo, comprovar meios de subsistência suficientes para custeio da sua
estadia pelo período de 1 ano, valor
equivalente a 1 salário mínimo por
mês vigente no país; o local de estadia (alojamento); registro criminal
brasileiro expedido nos últimos 30
dias; seguro saúde, dentre outros”,
diz Rebeca Albuquerque, especialista
em compliance e em direito internacional e uma das sócias-diretoras do
ALM Advogadas Associadas.

Ainda de acordo com o ALM, o
processo de aplicação do visto D7 tem
duração média de 60 dias, logo é imprescindível organizar a documenta-

Já de acordo com Vanessa Lopes,
também sócia do ALM Advogadas Associadas e atuante em direito imigratório e com experiência há mais de 10
anos em cidadania portuguesa, além do
visto D7, existem outros tipos de vistos para residir em Portugal. “É o caso
dos vistos para profissionais altamente
qualificados, estudos, investidores, empreendedores e profissionais liberais,
visto de trabalho e recentemente foi
aprovado um projeto de lei que prevê a
possibilidade de visto temporário para
quem pretende entrar no país com o
objetivo de buscar emprego”, disse ela.

O ALM Advogadas Associadas é um
escritório com sede no Brasil, Portugal e
Itália, que auxilia estrangeiros na busca
pela cidadania europeia. Comandada
pelas advogadas no Brasil, na Itália e em
Portugal, Karla Leal Macedo, mestre em
direito pela Universidade de Bolonha,
que se dedica principalmente aos processos no Tribunal de Roma, Rebeca
Albuquerque, especialista em compliance e em direito internacional, e Vanessa
Lopes, atuante em direito imigratório e
com experiência há mais de 10 anos em
cidadania portuguesa, o ALM Advogadas Associadas nasceu para ser o elo entre história e o futuro, entre o Brasil e a
Europa, e para auxiliar no processo que
envolve histórias, documentos, pesquisa
e aspectos jurídicos ligados ao processo
de reconhecimento da cidadania.
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Elson Musk: Três principais características
emocionais por trás do bilionário
O empresário bilionário Elon
Musk é um dos homens mais ricos do
mundo e está sempre virando pauta
por suas transações milionárias. Mas,
quais serão as características emocionais por trás do bilionário mais
comentado do mundo?

De acordo com Flávio Sanches
- especialista em Alta Performance
Emocional Empresarial, o empresário que veio da África do Sul, mas
que tem nacionalidade canadense e
americana, tem características emocionais muito específicas que com
certeza explicam resultados tão gigantescos.
“Ao analisar toda a história de
Musk, três pontos são muito marcantes e fundamentais para a trajetória
do bilionário: resiliência, visão e propósito”.

Muitos falam de sorte para explicar o sucesso de grandes empresários como Elon, mas, para Flávio, essa
“sorte” é composta pela junção de
dois fatores: capacidade e oportunidade. “Quanto maior o nosso nível de
capacidade técnica para a área profissional, mais possibilidades.”

Flávio conta que, dentro dessas
possibilidades, Elon sempre esteve
muito disposto a encarar as situações
que a vida lhe colocava. Durante a sua
infância, com apenas 10 anos, ele ficou internado após ser agredido por
colegas de escola. Nesse momento,
Musk teve a primeira ação que emocionalmente o forjou, que é o ato de
ser resiliente.
“A resiliência em seguir em frente, em permanecer firme no seu
foco/objetivo é uma das características fundamentais para o prosseguimento e para a boa qualidade de uma

jornada”, disse.

A segunda característica, segundo o especialista, é a visão. “Dentro
da visão inicial que ele teve, de dar o
seu melhor para poder construir uma
possibilidade de maior qualidade de
vida, a visão de uma projeção de futuro traz caminhos, ações e direções
para que isso possa acontecer.”
Por fim, Sanches abordou o último
ponto, o propósito. “Ele está sempre
em buscar de conectar o seu propósito com todas as suas ações. De deixar
esse mundo um lugar mais habitável”.

Flávio Sanches é especialista em
Alta Performance Emocional Empresarial. O brasiliense é formado em
Administração de Empresas e pós-graduado em psicologia, master
practitioner em programação neurolinguística. Ele também é hipnólogo, terapeuta, treinador e analista
comportamental e master training.
Flávio tem mais de 300 mentorados,
entre eles: professores, empresários,
médicos, advogados e terapeutas, que
são acompanhados de perto pelo profissional que por também ser especialista em business, auxilia na tomada
de decisão.
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Decisão de prefeitura mineira de restituir
ITBI a contribuinte vale para todo país

Sempre que uma pessoa adquire
um imóvel de forma regular, com documentação correta a ser registrada
no Cartório de Registro de Imóveis,
é necessário recolher o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos
(ITBI). Mas quando o cálculo é feito
a maior, o contribuinte tem direito à
restituição do valor pago a mais.
Em caso recente processado e julgado na 3ª Unidade Jurisdicional da
Fazenda Pública do Juizado Especial
de Belo Horizonte, Minas Gerais, um
casal conseguiu a restituição do valor
pago a maior no ITBI após a Prefeitura de Belo Horizonte reconhecer
a procedência do pedido deles. “Nas
razões da sentença, o juiz Carlos Donizetti Ferreira da Silva reconheceu
a desconformidade entre o valor do
negócio e o valor de base de cálculo
do imposto, e declarou a repetição e
indébito tributário em favor dos contribuintes”, informa o presidente da
Associação Brasileira dos Mutuários
da Habitação, Vinícius Costa.
Ainda conforme o juiz, a base de
cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel apurado pela administração tributária, no caso, a Prefeitura de Belo
Horizonte, e não se confunde com o

preço ajustado pelo contribuinte em
seu negócio jurídico e por ele declarado. “Em sua decisão, o magistrado
disse que o município de Belo Horizonte, em contestação, concordou
com os valores apontados pela autora, reconhecendo que o valor do ITBI
deve corresponder ao valor de mercado do imóvel adquirido por ela",
explica o advogado.
O valor a ser devolvido pela Prefeitura aos contribuintes ainda será
atualizado pelo IPCA-E até dezembro
de 2021, com juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança,
como informa Vinícius Costa. “A partir de 9 de dezembro de 2021, o valor será corrigido pela taxa Selic até o
efetivo pagamento, acumulado mês a
mês”, acrescenta.

O presidente da ABMH destaca
que o reconhecimento do pedido do
contribuinte vai ao encontro do entendimento recentemente firmado
pelo STJ acerca da base de cálculo do
ITBI, que diz que “a base de cálculo
do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais pode ser
utilizada como piso de tributação, o
valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é

condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo
fisco mediante a regular instauração
de processo administrativo próprio,
e que o município não pode arbitrar
previamente a base de cálculo do ITBI
com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente.”

Apesar de a decisão ter sido proferida em Belo Horizonte, o entendimento firmado pelo STJ se aplica a todos os
municípios do país. Aos contribuintes
lesados, cabe buscar orientação jurídica para análise do caso e identificação
da existência ou não do direito. “Para
os casos em que a restituição couber
dentro do teto do juizado especial, e
havendo juizado da fazenda na comarca, poderá o contribuinte optar pelo
ajuizamento da demanda lá, que tem
um processamento mais célere, “aponta Vinícius Costa.
Idealizada 1999 e mantida por
mutuários, a Associação Brasileira dos
Mutuários da Habitação (ABMH) é uma
entidade civil sem fins lucrativos, que
presta consultoria jurídica gratuita e
tem como objetivo difundir as formas
de defesa de quem compra imóveis, em
juízo ou fora dele, com o efetivo cumprimento dos dispositivos legais.
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Golpes telefônicos voltam a fazer vítimas
Advogado especialista em direito digital, alerta para o crescimento
desse tipo de golpe e explica como os criminosos agem
Com a era digital, passamos a ter
acesso a novas tecnologias e agora
com o 5G em operação, o acesso à
internet ganhará maior velocidade e
segurança. É uma revolução tecnológica que influenciará vários setores
da sociedade, como o de saúde (onde
a telemedicina terá grande evolução),
o do agronegócio (controle de toda
produção e custeio online) e o de games (jogos em realidade virtual mais
desenvolvidos e imersivos).
Os golpes e fraudes também passaram a ser digitais, utilizando-se de
tecnologia. O phishing teve exponencial crescimento, aquele golpe em que
se clica em um link malicioso que pode
“pescar” dados de seu celular ou computador. Outros golpes utilizam-se de
aplicativos de conversação para pedir
dinheiro se passando por outra pessoa
ou mandando e-mails falsos como se
fossem do banco onde a vítima mantém conta.

De acordo com Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em direito
digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor), os golpes digitais continuam
acontecendo, no entanto, como muitos
alertas são emitidos para que as pessoas não cliquem em links e não confiem
em superpromoções, a modalidade dos
golpes telefônicos voltou a crescer, agora praticados com uma boa elaboração,
ou seja, por quadrilhas profissionais.
Nos últimos tempos a maior dor de
cabeça para quem atende um telefonema é as chamadas de telemarketing,
mas, ao que tudo indica, os cuidados
devem ser redobrados, novos golpes
são praticados por meio da conversa
telefônica. Não se trata do golpe do falso sequestro, onde se alegava estar com
algum parente da vítima para exigir va-

lores ou créditos de celular, temos agora fraudes mais bem elaboradas.

“O golpe do hospital está fazendo
vítimas. Alguém entra em contato com
uma pessoa que tem um parente internado em hospital (muitas vezes na UTI –
Unidade de Terapia Intensiva) e informa
que há a necessidade de realizar exames
que não são cobertos pelo plano de saúde. Então solicitam o depósito de valores
em uma conta bancária, de preferência
através de uma transferência via PIX e
pressionam dizendo que há urgência,
pois caso contrário os exames não serão
feitos, colocando em risco a vida do paciente. Obviamente que, a conta não é do
hospital, mas sim do golpista. O que dá
credibilidade ao golpe é o fato de durante a ligação serem mencionados vários
dados pessoais da pessoa internada”,
explica Gomes Júnior.
Trata-se de um golpe cruel, que
explora a fragilidade emocional das
vítimas e que as pressionam para agirem rapidamente. Portanto, se estiver
com algum parente internado e receber uma ligação, a dica é ficar atento ao
número que está ligando, verificar se é
mesmo o número do hospital. É aconselhável ainda entrar imediatamente

em contato com o próprio hospital, pois
a maioria das instituições não solicita
transferências bancárias por telefone.

“Além do golpe do hospital, são
praticados por ligações telefônicas
o golpe do empréstimo consignado
(onde se oferece empréstimo com vantagens mediante um depósito prévio),
o vishing (o golpista busca conquistar
a confiança da vítima ao telefone para
persuadi-la a fornecer dados) e o da ligação premiada (golpe onde se informa
a quem atende o telefone sua premiação em alguma promoção, muitas vezes
de uma emissora de televisão, bastando que a vítima realize o depósito de
cadastro para a liberação do prêmio),”
finaliza o especialista.

Com a volta no crescimento dos
golpes telefônicos é necessário redobrar a atenção e orientar parentes e
pessoas mais vulneráveis dos cuidados que devem tomar, principalmente
o de não fornecer nenhum dado por
telefone. No caso de cair em algum golpe, a orientação é que se faça boletim
de ocorrência (pode ser feito pela internet) para que se abra uma investigação e que se tente capturar os criminosos, evitando assim novas vítimas.
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Golpes Digitais se aperfeiçoam
e fazem novas vítimas
As formas de abordagem, apelos emocionais e sofisticação dos golpes utilizados

Todos os meses são publicadas
muitas notícias sobre golpes digitais e
os cuidados que devemos ter para evitarmos nos tornar vítima dos golpistas.
Rememorando as precauções, nunca
se deve clicar em links desconhecidos
ou duvidosos, fornecer dados por telefone e deve-se desconfiar quando o
benefício oferecido é exagerado (como
a venda de um produto por valor muito
abaixo ao cobrado por outras lojas).
Mas, mesmo com esses cuidados,
os golpes não param de aumentar e ganhar ‘roupagem’ nova, o que indica que
há um “mercado” rentável para os bandidos que não estão sendo combatidos.
Lembre-se sempre que o fraudador
não tem acesso aos dados ou celular/
computador, portanto, alguma atitude
da vítima que permite esse acesso.
De acordo com Francisco Gomes
Junior, advogado especialista em direito digital e presidente da ADDP
(Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor), as armadilhas
mais comuns mexem com o emocional da vítima. “Seja porque diz que
você ganhou um prêmio ou está recebendo algum auxílio público; seja oferecendo uma grande oferta, proposta
de emprego ou mesmo indicando que
há um problema em sua conta bancá-

ria. Essas situações provocam alegria
ou preocupação na vítima, ou seja, o
primeiro passo é mexer com o emocional e induzir a pessoa a cometer
um ato por impulso.”
Ainda segundo o especialista, não
se deve deixar levar pelo impulso eufórico de algum benefício que não se
esperava, assim como as pessoas não
devem se achar mais espertas que
outras porque descobriu um investimento que rende o que os demais
nem imaginam. É preciso pensar por
que estão te oferecendo algo e agir
racionalmente. Em dúvida, vale a consulta a sites das empresas indicadas,
falar com o gerente da conta bancária
e não tomar nenhuma atitude sem ter
certeza da segurança.

“Os golpes estão se sofisticando.
Muitos deles agora se dão por meio
de contatos repetitivos, ou seja, a vítima começa a comunicar-se com o
golpista por aplicativo. As conversas
ocorrem durante dias e a vítima vai
adquirindo confiança, tornando-se
vulnerável ao fraudador. Quando a
confiança é estabelecida, pode surgir
um golpe do amor (aquele em que se
aproveitando-se da carência afetiva da
vítima o fraudador estabelece algum
relacionamento com ela), um pedido

de empréstimo por alguma urgência
(como por exemplo doença na família)
ou ainda a promessa de um investimento em criptomoedas que irá dobrar o valor investido. Para conseguir
essa confiança, o golpista tem que saber conversar e analisar a vítima para
identificar seus pontos vulneráveis, o
que demonstra uma preparação, por
vezes, um roteiro a ser seguido. Até
o ghosting é usado em muitas situações”, complementa Gomes Júnior.
O ghosting é um fenômeno típico
da era digital, época em que muitos
mantem o hábito de manter várias
conversas por aplicativo e que a toda
hora “dão uma olhadinha” no celular
para ver se há respostas ou novas
conversas. No ghosting (que vem do
ghost, fantasma em inglês), o golpista
corta totalmente o contato com a outra pessoa, sem nenhuma explicação
ou motivo. O que poderia ser uma
coisa normal, na era digital não é. O
desaparecimento desse ‘contato’ gera
efeito psicológico no interlocutor, que
se sente rejeitado, ofendido e sem entender o que aconteceu, trazendo um
sentimento ruim.

“O golpista vem conversando todos os dias com a vítima, estabelecem
uma relação. De repente, some sem
dar sinais, o que deixa a vítima preocupada. E ele torna a aparecer dias depois, contando alguma história mirabolante para arrancar algum dinheiro
da vítima. Situações como esta ocorrem inclusive como no filme O golpista
do Tinder”, finaliza o advogado.
Como se pode notar, não somente
novos golpes aparecem a cada mês,
mas também a forma de abordagem
dos golpistas variam de caso a caso. As
precauções devem ser redobradas.
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Sociedade Anônima do Futebol: surgimento
e panorama geral após um ano de lei
“Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola” (Nelson Rodrigues)
Há um ano o país do futebol ganhava nova lei para regulamentar a
recente figura jurídica do mundo da
bola: a Sociedade Anônima do Futebol (“SAF”). Jogadora em campo e já
conhecida pelos torcedores e pelo
mercado, a SAF é consequência de
uma discussão acalorada que circunda o esporte desde muitos anos,
inclusive diante da Lei nº 9.615/98
(“Lei Pelé”), trazendo novamente à
tona o debate acerca do caráter empresarial da atividade futebolística.

A despeito do profissionalismo do
futebol ter surgido sob a perspectiva
de associação, portanto, sem fins lucrativos, não demorou para a realidade do futebol se distanciar desta premissa e para que o amor à camisa, que
ainda sustenta toda a engrenagem do
futebol, passasse a dividir espaço com
os interesses econômicos e lucrativos.
Para concretizar este afastamento
do modelo associativo e se aproximar
das figuras jurídicas que cuidam da
organização de atividades econômicas – as sociedades empresárias, a Lei
14.193/21 (“Lei da SAF”)1 utiliza-se
da Lei nº 6.404/76 (“LSA”)2, instituindo uma espécie de figura especial
da "sociedade anônima".
Apesar de reconhecido como subsidiário o caráter que a LSA tem na

Gabriela Lima Nogueira,
Thales Estevam Ramalho
e Adriana Akemy Hatano

Lei da SAF, conforme artigo 1º desta
última, a relação entre as leis é de intensa complementariedade, haja vista que a base da sociedade anônima
é herdada, praticamente em integralidade, da LSA. Noutras palavras, a Lei
da SAF dispõe sobre particularidades
deste tipo societário em seus artigos,
mas precisa da LSA para sua inteligibilidade por completo.

média por clube, quinhentos milhões
de reais4. Diante desse cenário, o parlamentar Rodrigo Pacheco (PSD), criador
do projeto de Lei da SAF, acredita que “a
transformação do regime de tutela do
futebol vai possibilitar a recuperação
da atividade futebolística, aproximando-a dos exemplos bem-sucedidos que
se verificam em países como Alemanha, Portugal e Espanha”5.

E neste sentido, apesar do enorme
capital movimentado com o futebol,
os comentários sobre o surgimento da
SAF não podem se dissociar da realidade drástica que alguns dos clubes mais
tradicionais brasileiros enfrentam, com
gestões ineficientes, déficits acumulados e dívidas que ultrapassam, em

Entretanto, há que se dizer que
a SAF não é uma solução milagrosa
para as dívidas e gestão dos clubes, de
modo que apenas oferece meios para
tal, com regras que vão desde a gestão
do clube, até medidas reparadoras para

Na prática, a SAF traz ferramentas
mais robustas para viabilizar que os
clubes-associação possam se transformar em clubes-empresa, fazendo
jus ao mercado econômico altamente
vantajoso que o futebol representa,
que chegou a movimentar R$ 52,9
bilhões na economia nacional em
2018, conforme estudo realizado pela
consultoria EY em 2019, a pedido da
Confederação Brasileira de Futebol3.

Portanto, a SAF surge como uma
ferramenta de soerguimento da atividade futebolística, viabilizando
instrumentos para sobrevivência financeira dos clubes, principalmente
os mais endividados, que para o consultor financeiro de futebol Amir Somoggi são o público-alvo da lei6. Para
isso, visa melhorar a gestão dos clubes dentro de uma lógica empresarial
mais profissionalizada, de acordo
com regras mais claras e que facilitem
seu funcionamento e lucro.
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renegociar o seu passivo como Recuperação Judicial e Regime Centralizado
de Execuções (artigo 13, inciso I, da Lei
da SAF), bem como a adoção do regime de tributação específica do futebol
(artigos 31 e 32 da Lei das SAF), todos
aspectos que serão melhor tratados durante este Especial – 1 Ano de SAF.

Dentre os elementos referentes ao
surgimento da SAF, é importante tratar
das alterações que a nova legislação
trouxe à Lei Pelé - legislação específica
que determina normas e diretrizes do
esporte e das entidades desportivas no
Brasil - em especifico, da alteração do
§2º do art. 27, pelo art. 34 da Lei da SAF.
Como se verá mais adiante, uma
das formas que a Lei da SAF prevê para
a criação da companhia voltada ao futebol é por meio da constituição da SAF
pelo próprio clube, com a integralização do capital social desta por meio de
ativos dedicados ao desenvolvimento
das atividades do futebol, inclusive
nome, marca, dísticos, símbolos, propriedades, patrimônio, ativos imobilizados e mobilizados da associação, ou
pessoa jurídica original, para a companhia constituída – dropdown.
Antes, dentro da premissa de associação, a Lei Pelé dispunha que os clubes
de futebol não poderiam “utilizar seus
bens patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê-los como garantia, salvo
com a concordância da maioria absoluta
da assembleia geral dos associados ou
sócios e na conformidade do respectivo
estatuto ou contrato social”.
Visando facilitar tal forma de criação
da SAF e a realização do futebol como
atividade comercial e lucrativa, a Lei da
SAF reduziu para maioria dos presentes o quórum legal para dropdown dos
ativos do futebol para a SAF e para utilização de tais ativos como garantia de
negócios. A redução do quórum ajuda
na medida em que os clubes, que possuem alguns milhares de associados,
enfrentam uma baixa adesão, presença
e participação destes associados nas
deliberações, o que poderia inviabilizar

tentativas de constituição das SAFs8.
Agora, de acordo com a redação atual,
no silêncio do estatuto ou contrato social, o dropdown de ativos e a utilização
deles como garantia poderão ocorrer,
desde que “mais da metade dos associados presentes na assembleia geral especialmente convocada para deliberar o
tema” aprove a medida.
Ainda, a Lei da SAF dispõe, expressamente, que podem ser objeto de dropdown e concessão de garantias também bens imobiliários e de propriedade
intelectual do clube, o que não existia na
redação anterior da Lei Pelé.

Neste contexto, no aniversário de
1 ano da Lei da SAF, a adesão dos clubes é significativa, sendo que dentre
os clubes mais tradicionais com a SAF
constituída, destacam-se Botafogo
e Cruzeiro, que também já atraíram
investimento, transferindo 90% das
ações da companhia a investidores10.
O Vasco da Gama, por sua vez, pretende seguir o mesmo caminho, tendo
anunciado parceria com a investidora 777 Partners, para transferência
de parte das ações da SAF que será
constituída. O próximo passo é a convocação de seus órgãos sociais para
votação da criação da SAF e venda das
ações ao investidor.
Além de Botafogo e Cruzeiro, outros clubes também já tiveram suas
SAFs constituídas, a exemplo de América/MG, Gama e Figueirense12. O
Cuiabá, por sua vez, difere da maioria
dos outros clubes, pois desde a sua
constituição já era um clube-empresa, funcionando sob a forma de sociedade empresária limitada, de modo
que apenas fez a transformação da
sociedade para SAF.

Nesse mesmo caminho, diversos
outros clubes do Brasil estudam ou
estão em processo para adotar a SAF.
Dentre alguns daqueles, temos: Atlético/MG, Bahia, Athletico/PR, Portuguesa, Atlético/GO, Náutico e Santo André.
Mas nem tudo são gols e vitórias
na SAF. Se de um lado a legislação se
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apresenta como uma ferramenta apta a
resolver um problema estrutural de gestão econômica, favorecendo o soerguimento dos clubes, de outro temos grandes desafios jurídicos em sua aplicação
prática, uma vez que o instrumento traz
favorecimentos não experimentados
por outros setores empresariais, já que
se resguarda no direito de manter algumas particularidades diante da LSA e do
ordenamento jurídico brasileiro. Dentre
alguns aspectos polêmicos, têm-se o tratamento pouco técnico do instituto da
cisão, que em alguns momentos parece
ser confundido com o dropdown pela
Lei da SAF, e a exceção à regra da sucessão empresarial.
Por todo o exposto, a criação da SAF
tem inequívoca função social nos clubes
de futebol e na representatividade econômica deles no cenário financeiro nacional e internacional. Entretanto, como
ainda está em fase incipiente, precisará
ser experimentada e consolidada em
um importante ramo: o poder judiciário.

Alguns aspectos focais da Lei, que
serão melhor tratados ao longo deste
Especial, já estão sendo objeto de discussões judiciais, o que está evidenciado, por
exemplo, na SAF do Cruzeiro, já demandada em juízo por ex-funcionários, decorrentes de dívidas trabalhistas do clube
anteriores à criação da SAF. Dentre essas
discussões, as decisões estão divergentes,
com casos de condenação do Cruzeiro
SAF e outros que livraram a sociedade
da cobrança direta, o que certamente evidencia a inexistência de entendimentos
consolidados na jurisprudência.
Com o jogo ainda esquentando,
é cedo para afirmar com exatidão
como se dará a consolidação da nova
legislação no ordenamento jurídico
e como a jurisprudência irá reagir
diante das inovações que a Lei da SAF
pretende sob pretexto de salvar a atividade econômica do futebol.

Assim, a despeito da adesão crescente dos clubes e da euforia midiática
em torno do tema, ainda estamos no primeiro tempo deste jogo decisivo, com
muita bola para rolar até o apito final.
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Carcassone - charmosa
vila medieval francesa
Carcassonne, cidadela francesa na região de Languedoque-Rossilhão, uma das joias
raras do ambiente medieval
europeu.

A cidade assentada na colina
remonta aos Celtas, romanos
e Visigodos. Seu conjunto arquitetônico medieval inscrito
na lista do patrimônio mundial da Unesco é um dos locais
mais visitados na França.
Quatro portas dão acesso ao
interior da Carcassone, uma
em cada um dos pontos cardeais, construídas nos séculos IX
e X para defesa contra os ataques dos Sarracenos.

A Porta Narbonnaise, com
duas torres e um fosso com
ponte levadiça é o principal
acesso. A ponte velha (Pont
Vieux), construída no século
XIV compõe o Caminho de
Santiago.

Depois de passar por um fosso
com ponte levadiça, chega-se
ao pátio rodeado por edifícios
construídos entre os séculos
XII e XVIII.
A melhor maneira de conhecer a cidadela é passeando a
pé, sem pressa.

O Castelo Condal de Carcassonne, uma fortaleza dentro
da cidade, foi construído no

século XII como residência
dos viscondes Trencavel de
Carcassonne.
O castelo com 9 torres oferece,
em algumas delas, o Lapidary
Museum esculturas, na maior
parte da Idade Média, feitas
com materiais da região.
Próximo à Puerta del Aude
fica a imponente Basílica de
Saint-Nazaire,
monumento
nacional da França. Construída sobre uma antiga igreja visigoda em estilo românico, no
século XI, ela foi consagrada
pelo papa Urbano II.

Chamam a atenção as gárgulas góticas, terríveis esculturas penduradas na fachada
e o conjunto de janelas, considerado o mais belo do sul
da França, retratam cenas da

vida de Cristo e dos Apóstolos.
As ruas estreitas, praças isoladas, artesãos e pequenas lojas
com produtos lindos e de qualidade, nem sempre baratos,
valem o passeio e também as
pechinchas.

A cidade é animada dia e noite. Para finalizar um dia intenso de prazer, acomode-se em
um restaurante bem típico e
peça um Cassoulet delicioso guisado de coxa de pato confit,
servido no pote de barro, com
bacon e salsicha de Toulouse.
Em Carcassone temos a certeza de que a França tem muito mais a oferecer do que a
mundialmente consagrada
capital, Paris.
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Turismo nacional cresceu 33,5%
no primeiro semestre
Faturamento do setor chegou a R$ 94 bilhões no período

O turismo nacional encerrou o
primeiro semestre com faturamento
de R$ 94 bilhões, representando um
crescimento de 33,5% em relação ao
mesmo período de 2021. Os números
são do levantamento do Conselho de
Turismo da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com
base nos dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados do conselho apontam que a
recuperação do setor tem sido consistente. Contudo, a análise do resultado
semestral requer cautela. Em primeiro
lugar, porque os seis primeiros meses
de 2022 registraram um fluxo expressivo de passageiros remarcando as

viagens adiadas pela pandemia. Além
disso, o faturamento tem sido influenciado, também, pela alta da inflação.

Isto é, para manter o fôlego, o turismo dependerá, cada vez mais, de
novas compras, com preços bem mais
elevados. Considerando a situação
econômica do País (com inflação e
endividamento altos), o Conselho de
Turismo da FecomercioSP avalia que
será difícil manter um crescimento
robusto nos próximos meses – até
porque a elevação dos custos, que
atinge as empresas, dificulta promoções e descontos, os quais poderiam
atrair novos consumidores.
Mariana Aldrigui, presidente do

Conselho de Turismo da Entidade,
ressalta que os bons resultados dependem da percepção, tanto das famílias como do empresariado, de uma
estabilização econômica. Ela também
pontua que os efeitos da poupança
compulsória em virtude da pandemia já começam a perder força, e o
número de pessoas e empresas com
recursos para viagens, hospedagem e
eventos sentirá o impacto da carestia.

“Como a inflação dos insumos não
permitirá redução significativa dos
preços, será necessário entender qual
será a prioridade dada ao turismo nos
próximos meses. Lembrando também
que a Copa do Mundo no fim do ano
pode ser, ao mesmo tempo, um cata-
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lisador e um desviador de demandas
para o setor”, conclui.
TURISMO BRASILEIRO CRESCEU
32,5% EM JUNHO

No sexto mês do ano, o setor faturou R$ 16,4 bilhões, alta de 32,5%
na comparação com igual período do
ano passado. Todos os grupos analisados pelo levantamento da FecomercioSP apontaram crescimento. O destaque ficou por conta do setor aéreo,
com faturamento de R$ 5,1 bilhões no
mês – alta de 92,2% na comparação
anual. Este desempenho superou em
5,2% o resultado de junho de 2019.
Além da recuperação da demanda no
pós-pandemia, o encarecimento das
passagens também influenciou os números do segmento.

Com os bilhetes aéreos mais caros,
os consumidores têm considerado distâncias menores na hora de viajar. Por
isso, o transporte rodoviário se tornou
uma opção. O “efeito de substituição”
levou o segmento a crescer 15,5%, no
contraponto anual. Outras atividades
que também podem se beneficiar deste contexto são os hotéis mais próxi-

TURISMO

mos dos grandes centros.

Também avaliado no levantamento, o grupo de alojamento e
alimentação faturou R$ 4,6 bilhões
– alta anual de 25,4% (o montante,
porém, é 12% inferior ao registrado
no pré-pandemia). Já o nível do faturamento das atividades relacionadas a locação de veículos, agências e
operadoras, entre outros serviços de
turismo, ficou 4% superior ao visto
em junho de 2021.
Importante destacar que o regresso do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) para 25% sobre remessas ao exterior em determinados
países, como é o caso dos Estados
Unidos, tem dificultado a competitividade e o desempenho das agências
e operadoras no Brasil. Atenta a isso,
a FecomercioSP tem trabalhado para
que haja uma nova Medida Provisória, retornando o IRRF aos 6%.
As demais altas registradas pelo
levantamento foram observadas nas
atividades culturais, recreativas e
esportivas (17,1%) e no transporte
aquaviário (11,6%).
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NOTA METODOLÓGICA
O estudo é baseado nas informações
da Pesquisa Anual de Serviços e dados
atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os números são atualizados mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e foram escolhidas
as atividades que têm relação total ou
parcial com o turismo. Para as atividades
que têm relação parcial, foram utilizados
dados de emprego ou de entidades específicas para realizar uma aproximação da
participação do turismo no total.
A FecomercioSP reúne líderes empresariais, especialistas e consultores
para fomentar o desenvolvimento do
empreendedorismo. Em conjunto com
o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas
e disponibiliza conteúdo prático sobre
as questões que impactam a vida do
empreendedor. Representa 1,8 milhão
de empresários, que respondem por
quase 10% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro e geram em torno de
10 milhões de empregos.
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Galeries Lafayette Haussmann inaugura
um departamento totalmente dedicado
ao bem-estar
Maior espaço de bem-estar, beleza, fitness e sportwear da Europa, Wellness
Galerie, localizado no subsolo da tradicional loja parisiense, acolhe 169 marcas,
entre produtos e serviços, em 3 mil metros quadrados
L’Officine Immortelle, Seasonly e
Skinneo (bem-estar).

Sempre à frente quando se trata
de inovação, a parisiense Galeries Lafayette Haussmann orquestrou uma
revolução no universo de wellness.
Pela primeira vez no mundo, uma loja
de departamentos consacra um andar
inteiro ao bem-estar. Ciente de que
esse nicho de alto potencial vem crescendo globalmente nos últimos quatro anos, a tradicional referência de
art de vivre à francesa decidiu remodelar todo o seu subsolo, que passou
a acolher, em3 mil metros quadrados,
um ambiente especificamente concebido para esse segmento que foi inaugurado, em soft opening, em meados
de julho. A inauguração oficial da
Wellness Galerie ocorrerá em setembro, quando tem início o ano escolar
no Hemisfério Norte.

Com este novo departamento a
Galeries Lafayette Haussmann estabelece-se como referência desse segmento na capital e na própria Europa.
Para isso, convocou os melhores especialistas franceses e internacionais

e imaginou um conceito holístico que
integra todas as dimensões deste setor altamente diversificado. O local,
que oferece 50% de produtos e 50%
de serviços, adequados tanto para
mulheres como para homens, também
dispõe de atendimento profissional
com especialistas em massagens, piercing e medicina alternativa, espaços
gastronômicos, sauna, ambientes para
meditação e academias, além de corners e pop-ups com itens de culinária,
aromaterapia, sportswear, make-up e
tratamentos faciais e corporais.
São 169 marcas, muitas delas
nunca antes comercializadas na França, das quais 39 são encontradas com
exclusividade apenas na Galeries,
entre elas Alo Yoga e Born Living
Yoga (vestuário); Solaris Laboratories, Ulé, Jwomanizier, Wesak, Stones
Club, Lazartigue, Combeau, Les Bois,
111 Skin, Sunday Riley e Aromatherapy Associates (beleza); Anatomik,
Atelier du Piercing Djula, Belleyme,
Chillhouse, Le Boudoir du Regard,

Na ocasião da inauguração, o
diretor-geral da loja, Alexandre Liot,
afirmou: "Após dois anos de crise
sanitária pela qual acabamos de passar coletivamente, este espaço único
em Paris permitirá proporcionar aos
nossos clientes uma experiência única para cuidar deles”. Nesse sentido,
já é possível dar uma pausa entre uma
compra e outra nos vários departamentos da loja e descer até o subsolo
para um momento de autocuidado,
bem-estar e puro relax.

Com mais de 120 anos de tradição,
a Galeries Lafayette foi inaugurada em
1894 no Boulevard Haussmann. Hoje,
é uma marca de notoriedade mundial,
sinônimo de estilo parisiense e de elegância à francesa. Primeira loja de departamentos da Europa e com 70.000
m2 em três edifícios, recebe, atualmente, cerca de 100.000 visitantes/
dia. Internamente, são 15.000 m2 dedicados à moda, com 3.500 marcas renomadas. Marcas das mais acessíveis
às grifes mais desejadas do universo
fashion estão presentes na Galeries
Lafayette, como Louis Vuitton, Chanel,
Prada, Gucci, Burberry, Balenciaga,
MiuMiu, M.A.C, Lancôme, Dior e Sisley.
A todos os clientes, oferece serviços
sob medida de alta qualidade, que inclui personalshoppers e atendentes
que falam português, salões privativos, entrega de compras no hotel e
orientação no serviço de reembolso
de impostos (12%).
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Casos de sífilis aumentam 39%
em Belo Horizonte
Em 2021 foram 4.364 novos casos, cerca de 1.200 a mais que no ano anterior

Dados divulgados pela Secretaria
Municipal de Belo Horizonte apontam
um crescimento de 39% no número
de diagnósticos de sífilis na capital. Segundo o levantamento, no ano passado foram 4.364 casos, contra 3.127 do
ano anterior. São cerca de 1200 casos
a mais só na capital. O aumento também é notório no contexto nacional.
Em 2010, o Brasil diagnosticou quase
4 mil casos de sífilis, já em 2020, o número saltou para cerca de 115 mil - um
aumento de 29 vezes em 10 anos.
Segundo o médico urologista Dr.
Carlos Vaz, o aumento de casos da sífilis é preocupante: “a volta da sífilis
é um problema, já que o tratamento

do paciente tem sido mais complexo,
pois a doença está a cada dia mais
frequente e com maior resistência ao
tratamento com antibióticos. Agora
temos uma espécie de “sífilis resistente” que pode ser perigosa se não
tratada corretamente”.

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) com
grande chance de cura quando devidamente tratada. A doença quando
diagnosticada precocemente pode
ser tratada em questão de semanas,
mas nos casos mais resistentes ou de
diagnóstico tardio pode levar até dois
anos para ser totalmente curada. De
acordo com o Dr. Carlos, o tratamento

mais comum é o uso de penicilina, antibiótico que trata doenças causadas
por bactérias sensíveis.

O teste para sífilis e outras ISTs
está disponível de forma gratuita nas
unidades de saúde em todo Brasil. A
prevenção ainda é a maneira mais
eficaz de se proteger desse tipo de
doença “é preciso usar preservativo
e isso precisa ser mais difundido entre os jovens, que muitas vezes não
têm dimensão do perigo das ISTs e
se “aventuram”. Os casos de sífilis não
param de crescer e é preciso conter
a situação, sobretudo na faixa etária
dos 20 aos 40 anos, onde a incidência
da doença é maior”, completa Carlos.
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PAULO RABELLO DE CASTRO

Minas e a concordata financeira do
Regime de Recuperação Fiscal
Economista,
escritor e fundador
do Instituto
Atlântico. Expresidente do IBGE
e do BNDES

Com seus 144 bilhões de
reais de dívida consolidada
(exceto precatórios), o Estado de Minas Gerais é mais
um – entre os quatro grandes
endividados da Federação
brasileira – a tentar buscar
o equacionamento da “batata quente” financeira que
amarra suas finanças desde
muito antes da repactuação
da gestão Michel Temer em
2016. Estamos no fim de
2022; lá se vão seis anos (o
tempo completo da II Guerra Mundial) e a batalha da
dívida empacada de Minas
perante o Tesouro Nacional
permanece indefinida, apesar da adesão recente do governo mineiro ao RRF – Regime de Recuperação Fiscal -,
uma espécie de “concordata
financeira” cheia de amarrações administrativas e muito
poucas válvulas efetivas de
desbloqueio da economia do
estado.

Para entender como surge
a bola de neve da dívida estadual, é preciso remontar
a duas décadas passadas,
1998, quando o próprio
governo federal retirou do
mercado os títulos estaduais, “federalizando” as dívidas existentes, assim se tornando “credor” dos estados.
Deveria ser uma condição
temporária, mas ficou permanente. A subserviência financeira dos estados à União
promoveu a “infantilização”

política da Federação brasileira, com governadores
dependentes da procissão
periódica aos corredores de
Brasília para equacionar sua
sobrevivência no fim de cada
mês. Raras são as unidades
da Federação que prescindem desse beija-mão. Esta é
a raiz do enorme desequilíbrio de poder entre a União
e os estados, estes últimos
submetidos de modo permanente ao passeio de recursos
até Brasília e, por via de favores e leis especiais, repassados de volta aos estados. Os
Fundos de Participação dos
estados (FPE) e dos municípios (FPM) nada mais são
do que passeios de verbas
carimbadas pelos favores federais.
A conclusão inevitável, às
vésperas de se comemorar
os 200 anos da “independência nacional”, é que a Federação brasileira, de fato, ainda
não existe. Para emitir um título de dívida no exterior, um
estado da Federação precisa
de aval federal e licença do
Senado Federal. Verdadeira
revolução tem que acontecer
nessa relação de subserviência espúria, raiz do atravancamento do País como um
todo. É espantoso reparar
como os recém-divulgados
programas de governo, tanto dos candidatos estaduais
como os do governo federal,
passam, salvo raras exce-

ções, inteiramente ao largo
dessa dupla questão federativa: a repactuação definitiva
das dívidas estaduais e a repartição federativa de tributos, dentro do âmbito de uma
ampla e verdadeira reforma
tributária. Por enquanto, em
2023, o País irá de “mais do
mesmo”, empurrando com a
barriga a questão federativa
que deveria ser redefinida
de imediato na próxima legislatura. Ainda é a ignorância dos fatos que nos dá as
cartas.
Não precisaria ser desse
jeito. A repactuação federativa é possível, necessária e
urgente. Deve começar pelo
recálculo das cobranças feitas, desde 1999, quando da
“estatização” das dívidas estaduais, ao se impor um índice de reposição inflacionária
– o IGP da Fundação Getúlio
Vargas – e um juro real claramente inadequados para
tal fim. O progressivo descolamento do IGP em relação
à inflação do consumo geral
(IPCA), medida pelo IBGE, ao
longo de décadas, se traduziu numa tal sobrecarga de
juros que o próprio “credor”,
a União, resolveu promover
em 2013 a troca do indexador e do juro real, agora na
base de IPCA + 4% aa. Naquela oportunidade, o governo federal já deveria ter
revisto a base de correção
e juros para trás. Isso teria
por certo resultado na des-
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necessidade da repactuação
geral e rolagem para frente
das dívidas estaduais na era
Temer. Para se ter uma ideia
do tamanho da diferença, a
dívida de Minas, se recalculada com base em IPCA+4%
desde 1999, resultaria numa
REDUÇÃO, no momento presente, de cerca de 79 bilhões.
Ou seja, ao invés de estar
“devendo” os 144 bilhões de
reais atuais, a dívida seria de
apenas 65 bilhões.
Simultaneamente ao recálculo de dívidas – que deve ser
simétrico de modo a também
“premiar” aqueles estados
menos endividados – o próximo governo deveria promover, na sequência, a colocação em mercado dos novos
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títulos estaduais, que não
mais terão garantia federal,
já que cada unidade federativa deve assumir sua maioridade financeira e ter suas
contas públicas acompanhadas pelos investidores nesses papéis. Uma revolução
financeira de destravamento
geral ocorrerá no modo de
gerir as finanças dos estados
brasileiros. Sem perda de
tempo, a reforma tributária
deve vir para garantir o descruzamento de tributos, deixando a renda nacional como
base da tributação federal e a
tributação de bens e serviços
para os estados e municípios.
A tributação do consumo deveria prever a manutenção
de uma parcela módica (4%)
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do ICMS para os estados
produtores (na origem da
produção), onde se garantiria recursos para a recomposição ambiental e outros
custos coletivos decorrentes
de atividades industriais, mineradoras e agropecuárias.
Essa, numa rápida síntese, é
a chave para se abrir a porta
dos empregos produtivos e
da recomposição da confiança neste esperançoso País de
Dom Pedro.
Fonte: Estado de Minas – 13.08.2022
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ROBERTO BRANT

Eleições 2022 - Dois caminhos errados
Advogado, exdeputado federal
e ex-ministro da
Previdência Social

As eleições que se aproximam
estão sendo movidas quase que
exclusivamente pelas paixões
políticas, não deixando lugar
sequer para um mínimo de
competição entre ideias ou projetos. Estes parecem não fazer
falta para animar as campanhas
ou convencer os eleitores. É o
verde contra o vermelho e não
é preciso mais nada. As pessoas
se reúnem em torno destes símbolos, sem se perguntar muito o
seu alcance e o seu significado.
Há quem diga, e não sem razão,
que muitas vezes ser verde é
mais odiar o vermelho do que
amar o próprio verde. E vice-versa. No final será uma eleição, como disse alguém, em que
a maioria vai votar contra e só
uma minoria vai votar a favor.
Uma nação não se sustenta
com esses sentimentos puramente negativos. Se continuar
assim o país estará se encaminhando para uma encruzilhada existencial. Há dias David
Brooks, um excelente colunista
do New York Times, discorrendo sobre a complexidade do
mundo contemporâneo, concluiu que o principal problema
de qualquer sociedade é a ordem: a ordem moral, a legal e
a social. Quando falta ordem as
sociedades não tem como evoluir, e na verdade retrocedem.
Eu acrescento que a ordem que
faz evoluir uma sociedade é a
ordem cuja fonte é o consentimento coletivo e não a que
é imposta verticalmente por
meio da autoridade e da força.
O Brasil corre hoje o risco de tornar-se um conjunto social inca-

paz de produzir consensos por
meio do compromisso político,
uma vasta arena em que reinará
apenas a obsessão de vencer, de
destruir e de eliminar.
Se é verdade que este clima de
paixão e de antagonismo reflete uma realidade mais profunda, que está encarnada no tecido social, os dois candidatos
que disputam de fato a eleição,
porque concentram a maioria
do apoio popular, não tem feito
nada para amenizar os conflitos e prometer algum tipo de
pacificação no futuro.

A campanha do Presidente
Bolsonaro optou por ocupar a
agenda política com temas da
religião, da moral e da cultura,
questões que não se prestam à
soluções próprias da política,
constituídas pela negociação
e pelo compromisso, em que
cada lado cede uma parte para
se chegar a um denominador
comum. Estas questões são de
caráter absoluto, dividem as
pessoas de modo duradouro
e não tem solução por meio
da razão. Divisões religiosas e
culturais tem sido a maldição
de alguns povos, separando irmãos e até derramando sangue
inocente. A história nos livrou
por séculos desta maldição e
cabe agora a nós impedir que
ela venha se instalar entre nós.
Do outro lado do campo político, a candidatura do ex-presidente Lula tem como meta
principal reconstituir o passado, prometendo voltar aos
tempos idílicos dos governos
do PT, revogando as mudanças

legais implantadas após a interrupção do governo Dilma. A
interpretação dos fatos sociais
e econômicos está sempre exposta à controvérsias, mas é
impossível negar que de 2014
a 2016 o Brasil viveu um verdadeiro desastre, com a maior
recessão acumulada de nossa
história, com o descontrole da
inflação e um grave desarranjo fiscal, tudo isto claramente
provocado por erros do governo. O governo Temer foi um período de reconstrução do Estado e das empresas públicas e
de reformas importantes, cujos
efeitos são inequivocamente
positivos. Revogar o que foi
feito não é um programa para
o futuro, mas um movimento
francamente reacionário.

De um lado e de outro da luta
política não se nota qualquer
preocupação com as duas questões essenciais : como voltar a
crescer a economia à taxas suficientes para diminuir a pobreza
e melhorar o padrão de vida da
maioria dos brasileiros e como
preparar o país para aproveitar
as novas mudanças geopolíticas que estão em marcha e que
abrem inesperadamente oportunidades para a reindustrialização do Brasil e sua inserção
mais profunda na economia do
Ocidente.
Enquanto as oportunidades
passam, o debate político pobre e míope impede nosso país
de aproveitá-las. Isto nos lembra com tristeza o vaticínio do
velho Roberto Campos: o Brasil não perde a oportunidade
de perder uma oportunidade.
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RICARDO AMORIM

O que temos a aprender com o país
mais inovador do mundo?
Autor do bestseller
Depois da Tempestade,
o economista mais
influente do Brasil
segundo a revista
Forbes, o brasileiro
mais influente no
LinkedIn, único
brasileiro entre os
melhores palestrantes
mundiais do
Speakers Corner,
ganhador do prêmio
Os + Admirados
da Imprensa de
Economia, Negócios e
Finanças, presidente
da Ricam Consultoria
e cofundador da
Smartrips.co e da
AAA Plataforma de
Inovação.

Imagine um país com uma
área de 1/6 a do estado de
São Paulo e uma população
menor do que a da cidade de
São Paulo. O Fórum Econômico Mundial apontou este
país como o mais inovador
do mundo... pela 11ª vez.
Some a isso, 28 ganhadores
do Prêmio Nobel, mais do que
qualquer outro país do mundo proporcionalmente ao tamanho da população. Estou
falando da Suíça.

Recentemente, pude visitá-la, a convite do Turismo na
Suíça. Lá, interagi com seu
ecossistema de inovação
com uma pergunta na cabeça: o que torna a Suíça o país
mais inovador do mundo? A
resposta curta é que a Suíça
tem condições únicas para
atrair e desenvolver os me-

lhores cérebros do mundo,
mas como ela consegue fazer isso?
Para começo de conversa, ela
é a porta de entrada perfeita
para testar e desenvolver produtos para o maior mercado
de consumo global: a Europa.
Com quatro idiomas e culturas distintas em seu pequeno
território, ela é um campo de
provas perfeito para produtos e serviços. Quem têm sucesso lá está pronto para ter
sucesso em toda a Europa e
no resto do mundo.
Além disso, a Suíça tem previsibilidade jurídica, estabilidade econômica e reguladores
com a missão de fomentar
negócios e o desenvolvimento, não de fiscalizar empresas
para puni-las.

Como a Suíça criou este ambiente econômico? Uma confluência de fatores. Sua neutralidade ajudou a elevá-la
a um dos principais centros
financeiros globais. Valorização de pluralidade de pensamento ajudou a construir
instituições de ensino e pesquisa de primeira, atraindo
líderes científicos do calibre
de Albert Einstein. No campo
das ciências humanas, vieram
de lá a psicologia analítica de
Carl Gustav Jung, a Reforma
Protestante de Calvino e Lutero e a filosofia iluminista
de Jean-Jacques Rousseau,
por exemplo. Com tudo isso,
a Suíça também dá a luz a
inovações mais corriqueiras,
como os melhores relógios e
chocolates do mundo.
Apesar da importância inegá-
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vel dos fatores anteriores, se
eu tivesse que escolher um
único pilar fundamental para
explicar o sucesso da inovação na Suíça, eu ficaria com o
sistema de voto participativo.
Indiretamente, ele criou as
condições para a população
suíça entender o valor de
uma cultura de inovação forte
no país. Os suíços sabem que
só inovações garantem a melhoria da qualidade de vida
e a elevação da riqueza das
pessoas de forma sustentada.
Não há desenvolvimento que
se sustente sem um sistema
que estimule continuamente
a inovação.

Na Suíça, questões fundamentais são votadas diretamente pelos eleitores, não
por seus representantes. Com
esta responsabilidade, os
suíços desenvolveram uma
compreensão de como a economia realmente funciona e
uma qualidade de tomada de
decisões que não existe em
nenhum outro país. Toda proposta de um novo gasto público vem acompanhada de uma
especificação de onde virá o
aumento de impostos para
bancá-la. Na Suíça, as pessoas
sabem que dinheiro público
não brota em árvores. Recentemente, os suíços rejeitaram
um projeto que aumentaria
suas férias em uma semana e
outro que reduziria a sua car-

ga horária diária de trabalho
em duas horas. Por que? Porque sabem que uma redução
da carga de trabalho aumentaria os custos de produção
no país, reduzindo sua competitividade, o que acabaria
diminuindo o número de empregos e os salários. Com este
grau de maturidade, decisões
que criaram um ecossistema
de inovação que é líder global
tornaram-se consequências
naturais. E o sucesso do país
em inovar explica porque
ele tem uma renda per capita oito vezes maior do que a
brasileira, a maior do mundo
com exceção de Luxemburgo,
que tem menos de 600 mil
habitantes.
Tive a oportunidade de ver,
na prática e in loco, os resultados de tudo isso a convite
do Switzerland Global Enterprise. Visitei, por exemplo, o
centro de pesquisa do Instituto Federal de Tecnologia de
Zurique (ETH), onde Einstein
deu aulas e desenvolveu suas
mais importantes pesquisas.
Lá, encontrei gente de todo
o mundo desenvolvendo,
apoiando e financiando projetos que vão da regeneração do sistema nervoso central ferido a robôs voadores
avançados e a replicação da
percepção visual de seres
humanos em robôs. Vi ainda
projetos de robótica autôno-
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ma para substituir pessoas
em trabalhos perigosos ou
repetitivos em funções de
segurança e monitoramento,
como os da Ascento Robotics,
desenvolvido no próprio ETH
e os da ANYbotics, que já tem
até clientes de peso no Brasil.
Provei também um “peito de
frango” produzido apenas
com ingredientes vegetais
pela Planted. Pelo gosto e
consistência, ninguém diria
que não é frango.

Voltei ao Brasil com três convicções fortes:
- As mudanças na nossa forma
de viver, trabalhar e consumir
serão muito maiores e vão
acontecer muito rapidamente
do que a maioria imagina. Se
você acha que a vida mudou
muito durante a pandemia,
espere para ver as mudanças
dos próximos anos;
- No Brasil, cada um de nós,
cada empresa e o país como
um todo precisam estar prontos para estas transformações
o mais rapidamente possível.
As consequências de ficar de
fora delas serão dramáticas
e as oportunidades que elas
trarão para quem participar
delas serão fantásticas;
- Uma maior conexão com o
ecossistema suíço de inovação pode ser um ótimo caminho para acelerar a inovação
para nós brasileiros, nossas
empresas e nosso país.
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ROQUE ALMEIDA

Mundo em rede,
necessariamente
CEO da matter&CO

A pandemia confirmou que
todos os tipos de negócios
exigem presença virtual. Mas
e agora como estar presente e
ir além das redes?

O mundo se coloca para nós,
neste momento pós pandemia, com inúmeros desafios.
Observamos rupturas em cadeias de suprimentos, devido
ao desabastecimento de matérias prima; inflação recorde
em várias regiões do planeta;
alguns países com altos índices de desemprego. A combinação dessas variáveis gerou
economias esfaceladas, aumento da desigualdade social
e, inclusive, confrontos armados. Assim sendo, temos um
cenário de muita instabilidade na cadeia de valor global.
O Brasil vive, também, quase
todos esses reflexos. O país
possui, sobre si, uma lente
aumentada por suas eternas
instabilidades. Nesse contexto, as organizações buscam
uma bússola mágica, para
orientar a direção de suas
decisões para o futuro, e a
única certeza que temos é de
que mágica não existe, e que
ninguém sabe de fato o que
vai acontecer nos próximos
meses.
Se é por aí a discussão, algumas perguntas que se colocam são: como lidar com
esse ambiente complexo e
imprevisível? Aumentamos
os investimentos, ou diminu-

ímos as operações das nossas
companhias? Empreendemos
e arriscamos ou guardamos
posição para agir?

O futuro duvidoso se dará
em todos os países neste momento e, não esqueçamos da
frase do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, “no Brasil até o passado é incerto”.
Vive-se constantemente num
ambiente de insegurança, institucional, inclusive jurídico,
e, o Brasil sendo um País historicamente instável, pode-se
prever que esse cenário histórico crie uma vantagem em
relação a outros povos nesse
momento. Temos o hábito
de lidar com turbulências e,
mesmo que o cenário seja
mais nebuloso, o povo brasileiro, em sua essência, é adaptativo. A adaptação rápida ao
meio ambiente em constante
transformação parece ser
uma competência essencial.
Vive-se o mundo de transformações aceleradas há algum tempo, onde mudar é
algo que somos desafiados a
fazer nas nossas vidas constantemente. Nunca a Teoria
da Evolução das Espécies,
proposta por Charles Darwin,
foi tão necessária. E, como
podemos potencializar essa
adaptabilidade? Parece que,
sozinhos, não teremos tempo
para desaprender e aprender
o que precisamos, para lidar
com o agito que se desenha.
As melhores soluções dos

problemas complexos colocados diante de nós, não parecem mais pertencer a indivíduos isolados ou a lideranças
messiânicas. Os caminhos
mais assertivos ao longo da
jornada de adaptação para o
mundo em pandemia, se deram em ambientes mais colaborativos e que estão acostumados a trabalhar em redes.
Basta lembrar que o oriente
teve significativamente melhor desempenho lidando
com a pandemia do Covid-19
do que o ocidente, incluindo
alguns dos países mais desenvolvidos do mundo. O jeito de olhar o mundo de forma
individualizada é desafiando
a criar alternativas em redes
mais sofisticadas de conhecimento para conseguir vencer
obstáculos significativos.

Mais uma vez, o Brasil pode
ter vantagem em relação ao
mundo. Não apenas por ser
um dos países mais digitais
do planeta, possuindo mais
de 2 aparelhos digitais por
habitante, e figurando entre
os 4 mais importantes nesse quesito, mas também, por
saber gerir o caos em redes
sofisticadas de atuação como
o SUS – Sistema Único de Saúde, por exemplo.
O SUS, é um organismo vivo
que, universaliza o uso da
saúde nas mais variadas camadas da sociedade, unindo
Governo, hospitais públicos
e empresas privadas, em pre-
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venção, atendimento ambulatorial e hospitalar de alta
complexidade, de maneira
descentralizada, mas organizada. Claro que, existem muitas possibilidades de melhoria no sistema. Atualmente,
ele é sobrecarregado, atende
uma população pulverizada
e é pobre sob um imenso território. Mas é salutar admitir
que o SUS chega nos lugares
mais remotos do país. Para
administrar grandes redes,
de alta complexidade, é fundamental ter a tecnologia
como instrumento, mas também é fundamental ter vocação para isso. O Brasil parece
ter os dois.

Desta maneira, seja lá qual
for o caminho de tomada de
decisões que os empresários e empreendedores brasileiros tomarão daqui para
frente. Acelerando ou freando suas empresas, é fundamental o desenvolvimento
em redes, com competências
complementares,
buscando qualificar suas mesas de
maneira mais rápida e efi-

ciente possível. Não estamos
falando aqui apenas de parcerias. Seu concorrente hoje
de manhã poderá ser o seu
aliado de hoje a tarde, e seu
sócio amanhã. Modelos de
negócios serão sobrepostos
entre as empresas e, aqueles
que gerenciarem isso de forma mais eficiente, sairão na
frente do campo de batalha.
Fusões, aquisições e parcerias estratégicas, não serão
vistas como instrumento
apenas para grandes empresas ou em movimentos de
consolidação de mercado.
Serão dispositivos necessários para sobrevivência de
negócios de pequeno e médio porte, e a busca por criar
caminhos usando competência dos outros será o “xis” da
questão. Conselhos consultivos ou de gestão que eram
usados quase exclusivamente em empresas listadas em
bolsa ou, em empresas com
governança mais madura,
serão muito utilizados por
startups e scale ups do middle marketing para qualificação da mesa e diversificação
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das cabeças que pensam os
negócios.
Trabalhar em redes exige
transparência e compliance
para lidar com os eventuais
conflitos de interesses, mas
colocar essas estruturas de
gestão de redes em pé, é o
caminho central. Será necessário agir com inteligência
e criatividade na montagem
dessas estruturas para as
PMEs, pois elas precisam ter
uma gestão de custos e despesas eficiente e enxuta.

Então, ficam perguntas que
nos desafiam: Você se sente
preparado para se adaptar
rapidamente ao ambiente em
transformação cotidiana? Sua
empresa tem desenvolvido
a competência de trabalhar
em redes mais sofisticadas
de negócios? Nós brasileiros
sabemos transformar em
vantagem competitiva nossa
capacidade adaptativa? Que
busquemos nossos “sins”
para questões como estas. E
rápido.
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DANIEL SCHNAIDER

Economista,
administrador
e engenheiro de
software. Também
é autor da obra
“Pense com calma,
aja rápido”.

Economista: a falta de
reconhecimento de classe
e o resultado para o Brasil
Uma das coisas que chamam
muita atenção pra alguém
como eu, que morou 20 anos
em outro país, é o quanto é
poderosa a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Apenas a unidade de São Paulo
arrecada quase 400 milhões
de reais, e considerando que
a terra da garoa é um terço
da economia brasileira, a
gente pode pressupor que
no país arrecada por volta de
um bilhão por ano.
Agora, você deve estar se
perguntando: mas por que
isso é relevante no Dia do
Economista? Pela falta de um
órgão que tenha essa força
para nós, os gestores do sistema financeiro.

Meu pai era presidente do
clube de engenharia, que
nos anos 80 no Rio de Janeiro, era uma instituição com
muita influência. Mas não há
nada parecido para os economistas e então a pergunta
que vem à cabeça é: mas o
que isso mudaria?
A falta de um órgão desse
porte causa uma distorção
social terrível para o Brasil.
Eu mesmo participei de várias convenções da OAB, e
na minha posição, conversei
com vários advogados – os
melhores em diferentes áreas – e vejo que eles partici-

pam de debates onde seria
primordial ter economistas
presentes. Mas pela falta de
organização, poder e influência da classe no país, não se
encontram esses profissionais nestes lugares de fala.

madas, que tenham o conhecimento equivalente à envergadura dos que já estão por lá.
As indicações políticas tomam
conta e os assessores fazem
todo o trabalho, um mérito
que não é bem direcionado.

A questão é: quando implementamos uma lei, ela terá
um impacto social e, sendo
assim, um efeito econômico.
E percebemos que nossa legislação é impressionante,
no ponto de vista jurídico.
Mas nas contas elas nem
sempre trazem os benefícios
necessários à população.

O que precisamos ter em
mente é que, principalmente,
os economistas lidam com
decisões dentro de um cenário escasso, ou seja, é determinante alguém que consiga
avaliar o que tem, as melhores alternativas e o que é importante fazer naquele momento. Se esses profissionais
estivessem mais envolvidos
em processos sociais de
construção de leis e políticas
públicas, com certeza seriam
bem melhor avaliadas e com
propriedade de onde seriam
reduzidos valores.

Vou dar um exemplo, a LGPD,
é um discurso que deveria
ser embasado em teorias da
economia. Planos de negócios para testar a viabilidade
deveriam ser incluídos, mas
não, é muito marginal. Ou
mesmo um processo de falência, que antes era necessário
um economista para avaliar,
hoje basta um advogado assinar. Que conhecimento uma
pessoa do jurídico tem com
números, ou mesmo na possibilidade da recuperação daquela empresa?

Inclusive, eu defendo considerar que no Supremo Tribunal
Federal (STF), não só deveria
ter juízes, que vem do direito, mas também pessoas da
sociedade civil, que são reno-

Precisamos como brasileiros,
do envolvimento de microeconomistas, que poderão dar
o apoio às pessoas físicas,
microempreendedores e empresas; e macroeconomistas
que possam focar em redução
de desempregos, alinhar juros e inflação, quantidade de
investimentos, entre outros
pontos importantes para fazer a engrenagem econômica
funcionar. Sem falar na necessidade dos econometristas
para alinhar estatísticas e
âmbitos econômicos.
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Os advogados não foram
preparados para avaliar o
significado econômico social
de um artigo de lei, pois esse
não é o ponto de vista jurídico, eles têm a própria função. Não foram ensinados a
responder demandas de custos, utilidade e nem retorno
sobre investimento. Então,
qualquer passo em falso,
pode causar um transtorno
social enorme.

Todas as vezes que me deparei com um projeto de
algum estado e cidade, ou
mesmo federal, dificilmente
podemos encontrar um bom
plano econômico que sustenta a decisão. As decisões,
geralmente, são tomadas
com base política e não como
deveria ser: ter diferentes
soluções, validar a utilidade
pública, apresentar os critérios e forma de calculo à po-

pulação e deixar o ponto de
vista técnico mostrar qual é
a melhor decisão. Neste lugar, um bom economista tem
a capacidade de apresentar
aos executivos, os critérios,
pesos e alternativas, bem
como um modelo que permite avaliar qual a melhor
decisão com as informações
obtidas até então.
Nessa polarização vivenciada atualmente, não há outro
momento melhor do que
apresentar a inteligência
econômica para a população,
e mostrar um processo de tomada de decisão baseado na
economia, ou seja, onde se
maximiza o bem estar social
relacionado às esferas como
cultura, empregabilidade, religião, entre outras. Enquanto isso não for efetivo, a criação destes lados da história
política no Brasil irá continu-
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ar abastecida pela emoção,
sem raciocínio lógico, que
gera diferentes resultados.

O que movimenta a paixão
é a falta do conhecimento
do impacto econômico na
sociedade de cada decisão
política, afinal, a hora que
os números entram, ou seja,
quando usamos o pensamento econômico, conseguimos
manter um debate com críticas baseadas em probabilidades reais e experiências.
Agora é a hora dos economistas se unirem para criar
uma organização e galgar a
influência nas políticas públicas e privadas necessárias
em todas as esferas do país,
porque a ciência que estuda
a maximização do bem estar
social e a melhor decisão a
ser tomada é a economia.
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RICARDO BASAGLIA

Como serão os conselhos
empresariais daqui para a frente
CEO do PageGroup
no Brasil e um dos
headhunters mais
seguidos nas redes
sociais. É autor
do livro “Lugar de
potência - Lições de
carreira e liderança
de mais de 10 mil
entrevistas, cafés e
reuniões”.

Diversificar gênero e profissionalizar perfil de integrantes é fundamental
Imagine comigo uma sala em
que estão reunidos os integrantes do conselho de administração de uma empresa. Ali são tomadas decisões
sobre as prioridades, sejam
projetos, finanças, políticas
de inclusão, diversidade, enfim, diretrizes que terão efeito na vida de muitas pessoas
e da companhia.
Vamos pensar que esse conselho tem 10 representantes.
Hoje, em 76% das empresas,
no máximo três deles serão
mulheres. Somente em 20%
das empresas elas chegam a
quatro ou cinco integrantes
dos conselhos de administração. Parece pouco? É mesmo.
Os dados são da pesquisa Board Members Survey Latam
2021, que entrevistou 1.525
conselheiros de Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, México, Panamá e Peru.
O estudo é uma parceria entre a Page Executive, unidade
de negócio do PageGroup especializada em recrutamento
e seleção no C-Level, com a
rede de Institutos de Governança Corporativa da América Latina (IGCLA) e a International Finance Corporation
(IFC), membro do Grupo Banco Mundial.
Já é um consenso que equipes
mais diversas produzem melhores resultados e tornam a

empresa mais atrativa para
os talentos, possibilitando
uma experiência de trabalho
com propósito e engajamento. O setor de bancos e serviços financeiros parece ter entendido a mensagem e reúne
23% de participação feminina em conselhos.

Antes de me tornar headhunter e de trabalhar com pessoas, vendo a importância que
a diversidade de histórias,
origens e conhecimentos tem
no mundo corporativo, trabalhei no ramo de tecnologia,
em que me formei e comecei
a carreira. Esta área ainda
apresenta, junto com setores
farmacêutico, de energia, de
educação e de empresas sem
fins lucrativos, um percentual mais baixo: entre 7 e 8%
de participação feminina nos
conselhos.

Diversificar o gênero, volto
a dizer, é comprovadamente
ligado a melhores decisões,
tomadas a partir de pontos
de vista diferentes. Se pensamos em outros tempos,
executivos homens, brancos
e mais velhos podiam orientar resultados e entregas da
melhor forma que era possível para aquele cenário, mas
tudo isso mudou.
Os dados mostram que há
um longo caminho a percorrer na diversificação de gê-

nero, mas essa movimentação será cada vez mais forte
e virá pela transformação na
sociedade, pela responsabilidade dos acionistas e por
uma busca constante para
aperfeiçoar a cultura e o ambiente da empresa.
Um outro aspecto importante
é a forma de composição dos
conselhos e a remuneração.
76% das vagas são ocupadas
por pessoas indicadas ou com
relações próximas a acionistas da empresa. Se colocamos
uma lupa sobre este conjunto, vemos que 40% vêm de
relações entre conselheiros
e acionistas, 25% do networking, 11% por proximidade com outros integrantes
do conselho, 7% por seleção
de headhunters, 6% por reorganização dos conselhos, 2%
por participar de algum instituto de governança corporativa e 9% por outras razões.
Cerca de um terço das posições de conselhos não são remuneradas, traço mais marcante em empresas menores
e de capital fechado. Onde há
compensação, em 42% das
empresas o valor é fixo e não
depende do número de reuniões, situação que só acontece
em 8% dos casos.
Os dados são muitos e nos
oferecem leituras muito importantes, mas guarde pelo
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menos a noção de que boa
parte da formação dos conselhos vem de relações pessoais
e não tem remuneração.
Agora pensemos na pandemia. As mudanças ocasionadas nesses últimos dois anos
demandam novos tipos de
executivos. Grandes choques
financeiros, alterações estruturais nos modelos de trabalho e as demandas dos funcionários por bem-estar exigem
um tipo de conselheiro, que
será responsável por decisões estratégicas, diferente
daqueles que imaginamos no
começo da conversa.

E isso precisa mudar rápido: hoje não conseguimos
imaginar executivos que não
tenham conhecimento e visões de estratégia e negócio
ligados a habilidades comportamentais, inovação, diversidade e ESG. O caminho
que temos pela frente é de
alta demanda pela profissionalização dos conselhos, seja
pelo desenvolvimento interno, seja pela busca desses
profissionais no mercado.
Já sabemos da importância
de recalcular as rotas do
planejamento para nossa
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própria carreira. Agora é a
vez de companhias se adaptarem ao novo momento que
mercado e sociedade demandam, assim como precisam
conectar a companhia às
tendências mais recentes da
sociedade, as pessoas que
formarão os conselhos daqui
em diante precisam ajudar a
construir o futuro dos modelos de negócio, da experiência de trabalho e das próprias companhias.
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IIGOR MACEDO DE LUCENA

Geoeconomia nos custos
do mundo
Economista e
empresário, Doutor
em Relações
Internacionais na
Universidade de
Lisboa, membro da
Associação Portuguesa
de Ciência Política

A Geoeconomia é caracterizada como um campo de estudo
dos efeitos das ações políticas
sobre o mundo econômico e
vice-versa. Dentro deste conceito, a inter-relação entre
Estados, empresas e investimentos ao longo do tempo
vem sendo cada dia analisado
como fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Neste contexto, talvez o
ponto mais importante a ser
analisado nos dias atuais é o
efeito que vem sendo causado
dentro das cadeias globais de
valor e principalmente como
a globalização vem sendo alterada por eventos políticos
em todo o planeta.

Se no início da década de
1990 estávamos assistindo
ao mais rápido crescimento da globalização, o que se
apresentava era visto como
a expansão das empresas
no exterior, a busca por fornecedores mais eficientes, a
instalação de subsidiárias no
exterior que pudessem ser
mais produtivas e com menores custos e com margens de
lucros cada vez maiores, mas
hoje a situação não é tão simples e direta assim.
A rápida globalização também gerou problemas como
a desestabilização de mercados financeiros e crises em
mercados emergentes, e agora surge um problema ainda
mais crônico: a disrupção de
cadeias produtivas. A pan-

demia da Covid-19 foi o primeiro choque desse tipo de
disrupção, em seguida veio
a guerra da Ucrânia. Outros
problemas como desastres
naturais ou novas pandemias
podem tornar essa situação
ainda mais complexa. A Apple
prevê que pode haver perda
de até 10% do seu faturamento por trimestre por causa desses tipos de problemas.

Nessa lógica, a busca incessante da globalização com
foco unicamente na redução
de custos se tornou não apenas arriscada, mas já vem
prejudicando a cadeia produtiva completa das empresas,
o que de fato as faz repensar como irão produzir daqui para frente. Outro ponto
fundamental foi a falsa ideia
de que nações autocráticas
poderiam se transformar em
democracias por meio do sistema capitalista, desse modo
contribuindo para o desenvolvimento social e humano.
A realidade que se apresentou foi inversa, pois nações
como a China e a Rússia se
tornaram capitalistas, mas
seus líderes não democráticos utilizam o sistema globalizado como instrumentos
de chantagem e coerção contra seus inimigos e aqueles
agentes que desafiam seus
interesses. Neste contexto,
a dependência energética e
industrial dessas e de outras
nações autocráticas passa
não mais a ser um ativo de

custos baixos e alta lucratividade para as multinacionais,
mas sim se tornaram riscos
que hoje desafiam a lucratividade das empresas em um
mundo cada vez mais dividido por conflitos geopolíticos.
O fato é que agora as empresas precisam colocar a
geopolítica e a geoeconomia
dentro das suas contas de investimentos e procurar saber
como esses aspectos podem
afetar suas produções. Exemplos hoje não faltam, sejam
as sanções econômicas impostas à Rússia ou os novos
lockdowns chineses da política ‘Zero Covid’. Tais ações afetam diretamente as cadeias
globais de valor e paralisam
corporações inteiras ao redor do planeta. Mas como as
companhias irão se adaptar a
este novo mundo? O primeiro
passo já foi dado com a realocação de unidades fabris. O
nível de Investimento Direto
Estrageiro em nações como
Indonésia, Vietnam e Índia
vem crescendo a taxas superiores às chinesas, pois as
companhias não querem ficar
à mercê de novos lockdowns
chineses. Segundo uma recente pesquisa da McKinsey,
aproximadamente 81% dos
fornecedores das grandes
empresas que dependem de
compras de matérias-primas
passaram a trocar um por
dois ou três fornecedores
mesmo que isso venha aumentando seus custos unitá-
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rios, contudo essa é uma maneira direta e objetiva para
diminuir choques externos
na cadeia de produção. Outra
ideia está sendo aumentar o
nível dos estoques, o que serviria para impedir paradas
abrutas na produção, e isso
por outro lado imobilizaria
mais capital, diminuindo o
resultado das companhias. O
fato de que essas companhias
estão aumentando seus custos significa que elas temem
disrupções nas suas cadeias
produtivas e que isso se torne
algo cada vez mais comum,
colocando em risco a perpetuação das suas atividades.

Algumas empresas mais radicais, em especial do setor
automotivo, já buscam verticalizar suas operações adentrando desde a extração do
minério de ferro, passando
pela transformação do aço e
até participando de empresas
de desenvolvimento de chips
e baterias elétricas, o que
mostra o grau de preocupação com eventos geopolíticos
no futuro. Ao mesmo tempo,
empresas chinesas ampliaram
suas realocações para o Mé-

xico em busca de manter-se
no mercado norte-americano
sem as amarras e os problemas geopolíticos e sanitários
da China, mantendo a ideia de
regionalização do acordo US-MEX-CAN ao seu favor.
Nações como a Alemanha voltam a utilizar o carvão como
fonte de energia, e os Estados
Unidos voltam a negociar um
controverso gasoduto até o
Canadá. O fato é que novas infraestruturas e novos contratos de longo prazo estão levando o mundo a uma direção
na produção de bens e serviços menos eficiente, contudo
mais seguros. Em uma recente pesquisa das Nações Unidas, constatou-se que mais de
100 nações possuem novas
políticas industriais que consideram estratégicas para sua
segurança e seu desenvolvimento no longo prazo. Se por
um lado esses objetivos são
uma resposta aos desafios
geopolíticos
apresentados
pela atualidade, por outro podem representar aumentos
de custos, ineficiência e mais
protecionismo no comércio
internacional.
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A mudança nas cadeias produtivas não é algo trivial, não
é simples, demanda tempo,
demanda dinheiro e demora
a ser efetivada. Entretanto,
essa mudança já começou
e vai modificar de maneira
profunda como as empresas
são organizadas, como elas
se relacionam entre si e principalmente vai colocar ‘sobre
a mesa’ sempre a questão
geopolítica e geoeconômica,
como riscos e vantagens que
entrarão nas contas de qualquer atividade empresarial. A
lição que vamos retirar disso
tudo é que esses novos custos
que levam em consideração
mais do que a pura eficiência
devem recair sobre os pagadores de impostos, as empresas e os consumidores. Por
outro lado, seus benefícios
devem ser reconhecidos no
longo prazo, tornando a economia mundial mais resistente e protegida contra futuros
choques neste momento em
que as mudanças climáticas e
as disputas geopolíticas estão
crescendo rapidamente tanto
em frequência quanto em intensidade.
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CÉLIO MALAVASI

O atual cenário do setor
de transportes na logística
Diretor de Operações
da MXP Multimodal

Nos últimos anos, as empresas de transportes estão enfrentando turbulências provocadas por instabilidades
econômicas, sociais ou até
mesmo políticas. Os esforços
e as renegociações baseados
em recomposição de preços
se mostram insuficientes
para o reequilíbrio do setor,
provocando uma forte mudança da matriz de custos
de frotas próprias para a
contratação de agregados ou
até mesmo outras ações de
garantia de resultados financeiros.

Para os embarcadores, a
pressão no aumento de preços gera uma busca acelerada por novos parceiros como
forma de minimizar esses
impactos diretos. A síntese
disso acaba sendo o repasse
dos custos para o próximo
elo da cadeia, até chegar ao
consumidor final. Isso não é
nenhuma novidade, pois é a
prática do modelo convencional se encaixando em uma
situação que está acontecendo no mundo todo.
Mas ficam algumas perguntas: e se pensássemos e agíssemos de maneira diferente? E se nos uníssemos para
construir um novo modelo? E
se pudéssemos ir muito além
do discurso e da intenção e
praticássemos a essência dos
fundamentos de “coletividade, igualdade e equidade”,
interagindo com todas as par-

tes em busca de soluções que
efetivamente possam gerar
transformações para o setor?

Quando nos vemos como
parte de um processo maior,
nos desviamos da visão limitada de “concorrência” e
lutamos pelo crescimento
amplo e de forma realmente
sustentável, proporcionando
soluções de entrega com menores impactos em custos.
Pensar de forma holística,
participativa e integrativa
pode estabelecer cenários
diferentes com novas ideias
e um novo modelo que proporcione transformação.
A logística se tornou um
grande e necessário processo integrado dentro de
qualquer organização e segmento de mercado e o elo

entre as várias atividades é
o transporte. Nesse contexto,
e como empresa transportadora, aumenta ainda mais a
nossa responsabilidade com
os clientes, com país e com a
nossa nação.

Não podemos ignorar que os
impactos financeiros crescentes em qualquer processo
de negócio forçam mudanças
competitivas cuja velocidade
está diretamente ligada à intensidade e frequência dessa
pressão.
O setor de transportes precisa ser sustentável a longo
prazo antes que a médio prazo a aproximação da produção ao consumidor final seja
uma solução de competividade a curto prazo para os embarcadores.
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HIROSHI HARA

Um Japão para o empresário
brasileiro ver
Diretor-presidente
da JETRO São Paulo

O Japão é a terceira maior
economia do mundo, possui
um mercado sofisticado para
produtos, serviços e tecnologias e continua a desfrutar de
um crescimento econômico
estável. Também vale ressaltar que o país respondeu positivamente às mudanças socioeconômicas globais e está
desenvolvendo rapidamente
seu ambiente de negócios,
em especial por conta de uma
atenção muito interessante
às startups.

Há no Japão pouco mais de 10
mil startups. Em 2019 foram
investidos US$ 25,38 bilhões,
sendo US$ 19 bilhões para
startups no mercado doméstico e US$ 6,38 bi para aquelas que atuam fora do país,
como aponta a Venture Enterprise Center, do Ministério da
Economia, Comércio e Indústria do Japão. Apesar dos números relevantes, comparado
ao Brasil, ainda é um mercado
que precisar crescer muito.
Para atrair as startups japonesas, executivos da Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) e da Associação
Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (ABVCAP) estiveram captando empresas
daquele país a promoverem
seus negócios por aqui. Tudo
isso pode criar, sem dúvida,

um novo patamar de relações
entre pequenas empresas
dos dois países, algo muito
fomentado pelos governos
brasileiro e japonês.
Também fazemos o mesmo
com o Invest Japan, programa
pelo qual oferecemos suporte
completo às empresas brasileiras interessadas em investir no Japão, desde o auxílio a
elaborar um modelo adaptado ao mercado local, rodadas
de negócios, esclarecimento
de dúvidas, abertura do escritório até o pós-abertura
(divulgação e expansão no
Japão). Apoiamos as companhias ainda com pesquisas
de mercado customizadas,
consulta com especialistas e
leis tributárias, reuniões com
potenciais parceiros e governos locais.

De iniciativas lideradas pelo
governo a desafios sociais em
um mundo pós-covid-19, o
Japão abre suas portas e está
pronto para investimentos e
talentos estrangeiros. O Brasil, claro, até por suas relações históricas com o Japão,
merece uma atenção especial.
Para superar esses desafios e
alcançar um crescimento econômico sustentável, a inovação é indispensável.
De olho nesse cenário, o estabelecimento e desenvolvi-

mento de um ecossistema de
inovação para startups e a
criação imediata de um ambiente de negócios e de vida
propício para empresas estrangeiras também estão sendo promovidos pelo Japão.
As brasileiras, apesar do foco
dado pelos japoneses às nações do Sudeste Asiático, têm
grandes possibilidades de negócios e não podem perder.
Entrar em um novo mercado
é uma tarefa difícil para qualquer empresa, pois requer
tempo e recursos financeiros
para fazê-lo. O Japão lançou
as oportunidades e as companhias precisam fazer a sua lição de casa. Mas vale lembrar
que o Japão e o Brasil sempre
tiveram histórias bem-sucedidas de relacionamento.
Quem sabe o da sua empresa
não é a próxima!

A Japan External Trade Organization (Jetro) atua no
Brasil há mais de 60 anos no
fomento de comércio e investimentos entre empresas
dos dois países e na atração
de investimentos brasileiros
para o Japão, além do aprimoramento do ambiente de
negócios. Estabelecida em
1958 em Tóquio, conta com
50 escritórios domésticos e
76 no exterior, em 55 países.
No Brasil, só mantém escritório na capital paulista.
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RAFAEL ALBOREDO

A urgência de incorporar práticas
ESG à linha de produção industrial
Gerente de Operações
e Logística da
Mitsubishi Electric

Para contermos a catástrofe
ambiental e social que se avizinha, é fundamental que as
ações, sejam individuais, empresariais e governamentais,
e realizadas de forma consistente e duradoura. No setor
industrial, obviamente, todos
nós estamos cientes da gravidade e do ponto que chegamos. O ponto crucial é que
entendamos o momento que
estamos vivendo, de modo
que as ações deliberadas nas
políticas internas sejam efetivas e longevas.

No estudo “The turning point
– Um novo clima econômico
na América do Sul”, desenvolvido pela Deloitte, podemos
verificar que teremos sérias
consequências
climáticas
em nosso continente, assim
como em todo o planeta, se
não houver um controle eficiente das emissões, com
consequências não somente ambientais, mas também
no campo econômico, onde
diversos setores seriam impactados diretamente, dentre
eles o da manufatura, varejo e
certamente o turismo.
Assumindo todos os compromissos, de acordo com o estudo, teremos um cenário econômico promissor contando
com geração de empregos,
incremento anual do PIB da
região e claro, a preservação
do meio ambiente, garantindo também o futuro das próximas gerações.

A chave do sucesso dessa iniciativa passa pelas mãos da
indústria, de modo que há
uma necessidade iminente de
contribuir ambientalmente.
É necessário estimular a visão de longo prazo e entender
que preocupações ambientais
serão fundamentais para alavancar o futuro econômico, levando em consideração o equilíbrio entre essas duas frentes
– financeira e ambiental.
VALORES, ÉTICA E PAIXÃO
POR UM FUTURO MELHOR

ESG: environmental, social
and governance - ambiental, social e governança. Ou,
quem sabe, sustentabilidade empresarial. E como uma
empresa responsável precisa
atuar para se adequar às práticas ESG?

Com padrão ético para que
as leis e normas sejam cumpridas integralmente. Priorizando saúde e segurança,
promovendo a diversidade e
respeitando as personalidades e os direitos humanos.
Protegendo e melhorando o
meio ambiente, trabalhando
em harmonia com a natureza.
A união de todos esses fatores
mencionados é resultado do
equilíbrio que devemos buscar para atingir a saúde social, ambiental e econômica.
Como mencionei anteriormente, é necessário criar uma

visão de longo prazo e entender que a cada dia temos a
oportunidade de alterar o
que pensamos sobre futuro.
Adequar-se para atuar eticamente em conformidade com
as práticas previstas é uma
atividade diária e consistente.

Não podemos ter intenção de
colher resultados antes do
momento adequado. As ações
devem ser executadas e o
tempo de maturação e colheita de resultados, respeitado.
O NOSSO PAPEL NESSA
JORNADA

As práticas ESG devem ser
respeitadas em um âmbito
mais abrangente, não apenas
no cenário empresarial, mas
também no cenário individual, pessoal. Digo isto pois cada
cidadão, de cada localidade,
deve se inteirar dos deveres
e obrigações que devem ser
respeitados eticamente. Tomando isso como ponto basilar, teremos contribuição
ativa nas relações sociais, ambientais e de governança.
Nós temos condições de contribuir com as práticas, através da política elaborada para
este fim e de todos os movimentos que já foram e que
estão sendo feitos, para que
possamos enxergar os resultados, no momento certo.
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Associação de Juízes de Illinois
contra a desinformação política
Advogado e escritor

Conforta-me, nestes tempos
sombrios em que vivemos,
tomar nota da iniciativa levada a efeito por alguns juízes em Illinois. Como conta
na Illinois Bar Journal (vol.
110, nº 6 de junho de 2022,
p. 12-3), uma associação de
Juízes do estado de Illinois
se uniu para admoestar, da
melhor maneira possível, as
desinformações que pululam
e infestam, tão celeremente, a
opinião pública.

A IJA (Illinois Judge Association) denomina-se como
uma iniciativa necessária a
fim de defender a autonomia
do judiciário, visando, sobretudo – de modo corajoso –,
explicitar, pedagogicamente, para o grande público, as
funções, os limites e as implicações inerentes à Corte.
A finalidade é escudar o sistema jurídico dos ataques recentes que vêm sofrendo da
ala política, podendo, então,
evitar que exageros e declarações incorretas ganhem
força na sociedade.
Formalizando este quadro, a
Associação esboçou a Declaração de Independência judicial, que é central para a pre-

servação da separação dos
poderes e para manter em
voga o equilíbrio entre eles,
algo mais do que essencial
para o bom funcionamento
da democracia no país.
A IJA não se opõe, muito menos visa blindar-se, das críticas que a opinião pública
lhe faz. Afinal, o sistema não
é imune de erros. Entretanto,
o enfoque levado a cabo é o
de esclarecer que, em anos
recentes tem havido aumento significativo do uso da desinformação, usualmente em
épocas de eleições do executivo, para galgar apoio popular.
É imprescindível encontrar
meios para que os meandros
do sistema legal seja melhor
explicado, algo que, deste
modo, pode ser amplamente
amparado pelo uso das tecnologias de comunicação abundantes hoje em dia.
Assim, a IJA formulou, gravou e deverá publicar em
breve quatro Vídeos de Serviço Público.

Estes vídeos, que se valem
das plataformas de mídias
sociais presentes na internet,
abrangerá as eleições judi-

ciais, apelações, contratos,
e independência do sistema
legal.

A este escrutínio deve ser
submetido todo e qualquer
candidato que busca se eleger à Suprema Corte. A devida ênfase à integridade e
transparência do processo é
rígida, sendo este outro ponto que torna a medida da IJA
tão importante.

E é ideal, para que tal projeto
vingue, que estes vídeos consigam ir além do ano de 2022.
E, portanto, mitigar a pressão
pública que este podem vir a
sofrer, quando as fake News
imperam.

A ajuda que pode vir a se
estabelecer em apostar no
apoio pedagógico do funcionamento do sistema judiciário é valorosa, pois, não raro,
em uma época que perdeu
seu valor do que é ou não é
verdade, faz-se necessário
que novas narrativas entrem
em cena para que se possa
contrapor os apelos populistas de determinados grupos que, não raro, sobrepõe
interesses pessoais acima do
bem coletivo.
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Hotelaria: Má administração
não pode prejudicar locadores
Diretor Regional em
MG da Associação
Brasileira de
Advogados do
Mercado Imobiliário
-ABAMI; Conselheiro
do Secovi-MG e da
Câmara do Mercado
Imobiliário de
MG; Diretor da
Caixa Imobiliária
Netimóveis

Investidores de apart-hotel sofrem abusos por falta
de conhecimento jurídico
Diante da falta de orientação técnica e do desconhecimento jurídico das diversas
leis que são aplicáveis numa
relação complexa, inúmeros
proprietários de unidades
hoteleiras têm sofrido abusos
por parte de administradoras, que atuam de maneira arbitrária. Os prejuízos têm se
agravado, sendo muitos descobertos pelo proprietário/
locador somente no momento é encerrado o negócio.
O que acontece em vários
casos é que administradora
passa a descumprir diversos
compromissos legais e contratuais sem que os locadores/proprietários percebam,
já que estes não têm o domínio dos desdobramentos jurídicos desse tipo de transação.
Isso ocorre tanto quando a
administradora/bandeira
conduz o empreendimento
recebendo pelo seu serviço,
quanto nos casos em que atua
como inquilina mediante pagamento de aluguel.
Muitos proprietários destas
unidades hoteleiras ficam
sem saber o que ocorre com a
saúde financeira do empreendimento, pois há administradora que não presta contas,
não paga o IPTU e demais
tributos (apesar das diversas
cobranças), deixando claro

que a gestão não é transparente. Dessa forma, constata-se uma grande falta de respeito com os proprietários,
bem como com o síndico que
os representa no condomínio
quando o empreendimento
se trata de apart-hotel.
Nas reuniões ou assembleias
de condomínio os assuntos
são conduzidos de maneira
simplista, sem o prévio estudo dos documentos, o que
permite que o gestor da administradora imponha sua
vontade. Aos proprietários
das unidades, na condição
de investidores ou locadores,
pouco é explicado e quase
nada é questionado, pois estes não sabem como agir por
não dominarem as complexas leis que regulamentam
a relação (Código Civil, Lei
nº 4.591/64, Código de Defesa do Consumidor, CLT, Lei
do Inquilinato, etc), ficando
à mercê dos experts que comandam as Operadoras que
administram os empreendimentos sempre buscando benefício próprio.
LUCRO IMEDIATO DA
ADMINISTRADORA
E/OU INQUILINA

As Operadoras Hoteleiras que,
em alguns casos, são também
inquilinas, visam apenas o lu-

cro. O risco do negócio é reservado apenas aos investidores
que confiaram nas promessas de grande lucratividade,
sendo comum as Administradoras serem favorecidas pela
construtora e incorporadora
que, ao venderem as unidades
na planta, elaboram contratos
mirabolantes que colocam os
investidores numa posição totalmente desfavorável, como
se eles não fossem donos e
que tivessem que se sujeitar
às arbitrariedades da administradora. Há proprietários
que são tratados como se fossem meros patrocinadores da
construção, pois suas solicitações são ignoradas e nem suas
reclamações são devidamente
registradas nas atas das assembleias do condomínio.
DIFICULDADE DE
CONTROLE FINANCEIRO

Todo o rendimento das unidades hoteleiras vai para o
caixa da administradora, a
qual desconta primeiro seu
lucro e todas as despesas,
sendo que somente o que
sobra (e, em vários casos, só
há déficit) é dividido entre os
proprietários que compraram os apartamentos.
Essa situação desequilibrada
tem motivado inúmeros rompimentos de contratos com
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várias administradoras que
têm lesado os proprietários,
pois estas acabam criando
despesas elevadas, desnecessárias, e que geram prejuízos
aos investidores. Há casos
que a administradora lucra
de forma camuflada ao exigir
“comissões” dos fornecedores, que são escolhidos com
base em pesquisas de preços
manipuladas e que acarretam
custos muito acima do valor
de mercado.
PROPRIETÁRIOS PAGAM
DESPESAS AO INVÉS DE
TEREM RENDA

Há casos em que os proprietários amargaram prejuízos
constantes, pois tiveram que
pagar as despesas da administradora, as quais são fixas, mesmo que essa tenha
trabalhado mal e não obtido
os hóspedes que foram prometidos no momento em que
assumiu o empreendimento.

A situação se agravou no decorrer da pandemia, tendo
muitos edifícios sofrido desvalorização em razão da falta de gestão, especialmente
diante da ausência de manutenção, o que gerou a necessidade de alto investimento
para fosse possível reativar
estas ocupações.

EDIÇÃO 308

FALTA DE CONHECIMENTO
FAZ LOCADOR SER
DESRESPEITADO

ROMPER COM
ADMINISTRADORA PODE
RESULTAR EM LUCRO

Por não saberem agir juridicamente, os adquirentes das
unidades nos condo-hotéis e
nos apart-hotéis são desrespeitados pela administradora, que luta para permanecer
à frente do empreendimento
objetivando lucrar de forma
leonina. Certamente, existem administradoras sérias
e competentes, entretanto,
há caso de operadora que,
ao ver que será dispensada,
cria dívida elevada para cada
proprietário pagar, fazendo
assim uma pressão para permanecer administrando e lucrando com o hotel, mesmo
diante da prestação de um
serviço precário.

Poucos imaginam o enorme
passivo trabalhista que podem ter que absorver por falhas documentais, bem como
as reformas que terão que
ser feitas em decorrência da
administradora não ter realizado as manutenções necessárias, deixando o edifício em
mau estado, já que esta não
se importa, vez que o patrimônio não é seu.

Quando a relação decorre
de um contrato de locação,
o que é comum no empreendimento concebido como
apart-hotel, o locador (grupo
de condôminos) tem perdido
tempo, energia e dinheiro ao
deixar de tomar medidas que
poderiam elevar o valor do
aluguel, sendo comum só perceber os erros que cometeu,
como a existência de equipamentos e até mobiliário em
estado precário, após ocorrer
a devolução do prédio.

Diante dessa realidade, é imperioso que os proprietários
contratem uma assessoria
jurídica especializada, apta
a enfrentar esses desafios
que superam, em muito, uma
locação ou um contrato de
administração comum, o que
exige investimento para que
se possa vir a ter lucro.
A condução amadora e a desunião por parte dos proprietários têm sido os principais
estimulantes para o crescimento dos abusos por parte
de algumas administradoras,
sendo que tais problemas seriam evitáveis se as devidas
cautelas tivessem sido tomadas de maneira profissional.
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RAQUEL CAPUCIO

Casa Cor Minas Gerais 2022
Advogada,
especialista em
Cultura.

A 27ª CASACOR Minas será
realizada até 25 de setembro,
no icônico Palácio das Mangabeiras.

Para esta edição a mostra
está cheia de novidades, a
começar pelo elenco de profissionais, que inclui um time
formado por nomes consagrados no mercado, além de
jovens talento da arquitetura,
do design e do paisagismo. O
objetivo é surpreender os visitantes com a variedade de
interpretações sobre o tema
desta edição, “Infinito Particular”, que faz referência
às casas biográficas que vão
além dos estilos, convidando o elenco a refletir sobre a
necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio

e também o conforto.

“O tema escolhido para este
ano possibilita que os profissionais possam apresentar todas as suas referências
pessoais e profissionais. A
CASACOR Minas é um lugar
voltado não apenas para a
apresentação do que há de
mais significativo em termos
de criatividade, mas também
reflete sobre o desenvolvimento humano e sobre como
associamos nossa identidade,
ancestralidade, vivências e
referências no ambiente onde
vivemos”, destaca o diretor
executivo Eduardo Faleiro.
Entre os arquitetos e designers de interiores para esta
edição, estão nomes que já
integraram a mostra em outras edições como Ana Bahia,

Antonio Grillo, Carla Cruz e
Phil Pinheiro (Estudio Sala),
Felipe Soares, Flavia Roscoe, Pedro Félix, Evandro
Melato e Pabrício Carvalho,
(Studio 126), Sarah James
e Gustavo Greco, Silvio Todeschi, Ana Paula Paolinelli,
Janaína Araujo, Lucas Lage,
Assis Humberto e Marcus
Vinícius(Studio Arquitetônico), Isabela Neves (It Neves),
Katiene Rodrigues(Kat Flores), Laura Santos, Patrícia
Abreu e outros. Entre os estreantes estão Deborah Mendes, Natan Gil, Marcos Sales e
Júlia Faria.
CASACOR
Minas Gerais 2022
Palácio das Mangabeiras
Rua Professor Djalma
Guimarães, 157 –
Mangabeiras, BH/MG
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JD Vital toma posse na Academia
Mineira de Letras
Jornalista e escritor passa a ocupar a Cadeira 10 da AML
A cadeira nº 10 da Academia
Mineira de Letras passou a ter novo
ocupante. O jornalista e escritor JD
Vital tomou posse como imortal no
dia 26 de agosto último, em cerimônia restrita para convidados, na sede
da AML. Na ocasião, o acadêmico foi
recepcionado por discurso do acadêmico Danilo Gomes, cadeira nº 01. A
solenidade contou, ainda, com a participação da centenária Banda de Música Santa Cecília, de Barão de Cocais.

o Japão, de 1995, teve 90 páginas. “De
novo, o Império do Centro”, sobre a China, é de 1998 e mereceu 108 páginas.

Como colaborador, publicou reportagens especiais no jornal Estado de
Minas, dentre elas, “Quem calçará as
sandálias do Pescador?” (2002), sobre a
sucessão do papa João Paulo II (que se
transformou em livro por sugestão do
embaixador José Aparecido de Oliveira)
e “Dever da memória”, sobre a Semana
Santa em Jerusalém no ano de 2014 e
o holocausto judeu. Na revista Ecológico, publicou “Na floresta dos cedros de
Deus” (2017), sobre viagem ao Líbano,
e “Uma nova estrela no céu do Vaticano”
(2021), sobre o cardeal negro de Washington, dom Wilton Daniel Gregory.

JD Vital foi eleito por 34 votantes no
dia 19 de julho de 2021. A cadeira nº 10
tem como patrono Claudio Manoel da
Costa. Fundada por Brant Horta, também já foi ocupada pelos jornalistas João
Etienne Filho e Fábio Proença Doyle.
O NOVO ACADÊMICO J.D. VITAL

J.D. Vital formou-se em Filosofia (1971) e em Comunicação Social
(1974) pela Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas (FAFICH), da
UFMG. Ingressou no jornalismo como
“foca”, no “Diário de Minas”. Depois,
trabalhou nas sucursais dos jornais O
Estado de S. Paulo e O Globo. No rádio,
foi comentarista das emissoras Antena Um e Alvorada. Na TV Manchete,
apresentou o programa de entrevistas
“Gente de Opinião”. Lecionou Jornalismo Impresso na Faculdade de Comunicação da PUC Minas (1974/75).
Na vida pública, chefiou a Assessoria de Imprensa e Relações Públicas
dos governadores Tancredo Neves e
Hélio Garcia. Voltou à iniciativa privada como gerente de Comunicação
e chefe do escritório da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração
– CBMM em Belo Horizonte.
Ex-seminarista, dedicou-se a livros-

-reportagem sobre a Igreja Católica,
com destaque para “Como se faz um
bispo, segundo o alto e o baixo clero”
(Civilização Brasileira, 2012, 362 páginas) e “A revoada dos anjos de Minas”
(Autêntica, 2016, 203 páginas), sobre o
fechamento do Seminário Maior de Mariana, em 1966. “É um mistério como a
Igreja faz um bispo”, disse Carlos Heitor Cony, também ex-seminarista, em
conversa com o autor. Roque Camêllo,
então presidente da Academia Marianense de Letras, ressaltou o trabalho de
pesquisa e de entrevistas com padres e
alunos do seminário naqueles tempos
turbulentos pós-Concílio Vaticano II.
No jornalismo empresarial, viajou
por vários continentes e lançou publicações, em formato de revista, sobre a
CBMM, no Japão, na China, na Europa e
nos Estados Unidos. Em 1998, publicou
“O sol volta a brilhar sobre a Rússia”,
com 80 páginas. Com 100 páginas, “A
conquista da América” saiu em 1999.
“Viagem ao centro do mundo”, sobre

Para o “Jornal da Tarde”, escreveu
em 1975, quando morou em Milão, na
Itália, “A história de um jogador que
comprou um time para continuar jogando”, sobre o polêmico ídolo do Milan, Gianni Rivera.

A convite da Academia Mineira de
Letras, fez palestras sobre a China em
meados de 1990, em mesa presidida por
Dario de Faria Tavares; em 2017 sobre
os vinte anos da morte de Dom Oscar
de Oliveira, arcebispo de Mariana; e em
2020, em videoconferência, “Um repórter na encruzilhada entre Graham Greene e Papa Francisco”, sobre as hesitações
de um escritor à procura de um tema.

Casado com Elmás da Silva Sírio
Vital, o casal tem quatro filhos e quatro netos. É presidente emérito da
Banda de Música Santa Cecília, de Barão de Cocais, onde nasceu em 1947,
Vital também é membro da Academia
Marianense de Letras e no discurso de
posse, naquela instituição, fez o “Elogio de Dom Viçoso, o santo de Minas”.
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Uma defesa do Estado mínimo
e da liberdade
Edipro publica edição ampliada da coletânea de textos sobre liberalismo econômico
escritos pelo economista francês Frederic Bastiat há 170 anos
“Liberdade, individualidade e propriedade; eis o homem.” A frase do
economista e jornalista francês Frederic Bastiat, considerado precursor da
Escola Austríaca de Economia, marca
o pensamento central da obra-prima A
Lei e outros ensaios – Uma defesa do
Estado mínimo e da liberdade, escrita em 1850 e lançada em nova edição
ampliada pela Editora Edipro.
A coletânea de textos escritos por
Bastiat apresenta uma das principais
teorias de liberdade individual do século XIX. O autor faz uma defesa da
autodeterminação e da propriedade

privada como direitos naturais – ideia
ampliada com o ensaio “O que se vê e o
que não se vê”, no qual introduz o conceito de custo de oportunidade, tema
central para a Economia moderna.

Dividido em pilares necessários
para a estabilidade da liberdade individual, Frederic Bastiat sintetizou como
poucos a importância deste conceito,
seja por meio do viés intelectual ou pelos aspectos práticos. Ainda, ao longo
das reflexões propostas no título, o economista afirma que a liberdade e a propriedade são direitos naturais, e que
o Estado existiria para garantir esses

direitos, porém, a lei se corrompe por
dois principais motivos: a ambição estúpida e a falsa filantropia do homem.

Influenciado por John Locke, A Lei
integra o cânone do pensamento liberal e as teorias sobre liberdade comercial, tecnologia e regulação estatal, que
contribuem para a discussão política
e econômica até hoje. “Esta pequena
obra é capaz de articular cristalina e
sinteticamente diversos postulados
essenciais à defesa da liberdade individual.” Afirma João Accioly, diretor
da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), em prefácio para esta obra.

Seria preciso dizer: a finalidade da lei é impedir a injustiça de reinar. Com efeito, não é a justiça que tem uma existência
própria, mas, sim, a injustiça. Aquela resulta da ausência desta. Quando a lei — por intermédio de seu agente necessário,
a força — impõe um modo de trabalho, um método ou um conteúdo de ensino, uma fé ou um culto, não é negativa, mas
positivamente que ela age sobre os homens. Ela substitui a vontade do legislador por sua própria vontade. (A Lei, p. 30)

O autor: Claude Frédéric Bastiat (1801-1850) foi um economista e
jornalista francês. Sua produção intelectual é focada, principalmente,
na defesa da liberdade individual e da propriedade privada. Durante a Revolução de 1848, acabou assumindo um posto na Assembleia
Constituinte e, depois, o cargo de deputado na Assembleia Legislativa.
A maior parte de sua produção esteve circunscrita a esses anos imediatamente posteriores à revolução.

Ficha técnica
Editora: Edipro
Título: A Lei e outros ensaios
Subtítulo: Uma defesa do Estado mínimo e da liberdade
Autor: Frédéric Bastiat
Assunto: Economia
ISBN: 9786556600871
Edição: 1ª edição, 2022
Número de páginas: 112
Preço: R$ 37,90
Onde encontrar: Amazon
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Com projeto de revitalização e
investimentos do BNDES, Parque Estadual
Dois Irmãos, em Recife, será o primeiro
BioParque do Nordeste
Com a experiência no trabalho de modernizar o Parque do Ibirapuera (SP),
Plantar Ideias aterrissa em Recife (PE) para reestruturar unidade que é
referência na conservação da Mata Atlântica

Um dos pontos mais queridos e importantes de Recife (PE) – o Parque Estadual Dois Irmãos –, receberá, em breve, um arrojado projeto de revitalização
e melhorias que há muito se fazem necessárias para manter o bem-estar da
fauna e da flora do local, tida como uma
zona de conservação da mata atlântica
em plena capital pernambucana.
O parque, além de receber os visitantes e integrá-los à natureza, é um
ponto de encontro e palco de diversos
eventos importantes para a comunidade recifense, comportando palestras,
oficinas, colônia de férias, shows, exposições e muito mais. Ademais, não é só

a população que usufrui dos atributos
do parque, já que o espaço é morada de
diversas espécies e até recebe animais
em recuperação, de acordo com as demandas da Unidade de Conservação do
local e parcerias especializadas.
Lançado no dia 7 de junho, o edital
que confere a concessão do parque à
iniciativa privada previu um investimento de R$649 milhões para gestão,
manutenção, desenvolvimento, modernização, conservação, entre outras atribuições referentes aos cuidados com
o Dois Irmãos. Para tanto, a Plantar
Ideias, o escritório paulistano de arquitetura, design, urbanismo e paisagismo

contratado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social), já apresentou um projeto de
melhorias que engloba todas as vertentes e potencialidades da região.
Com a experiência de capitanear os
projetos de revitalização do Parque do
Ibirapuera (SP), a Plantar é comandada
pelos arquitetos e sócios-diretores Felipe Stracci e Luciana Pitombo. À frente
do Dois Irmãos, a dupla promoveu o
estudo solicitado a partir de uma ampla
análise de estruturação e viabilidade.
Para tanto, realizaram o entendimento
das demandas técnicas, ambientais e
sociais, aliadas à uma estrutura de pla-
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no de negócios e o desenho urbano e
paisagístico que serão necessários para
transformar o Zoológico Dois Irmãos no
primeiro Bioparque do Nordeste concedido para gestão da iniciativa privada.

“O projeto contou com a participação dos técnicos do Zoo, membros
dos órgãos de Patrimônio Histórico de
Pernambuco, entidades ligadas à pesquisa e conservação ambiental. Sem
dúvidas, trata-se de uma revitalização
completa e de grande complexidade”,
explica Felipe Stracci, que esteve recentemente em Recife para apresentar
toda concepção do novo Parque Dois
Irmãos para futuros interessados.
Através de decks, o público poderá
observar a natureza em sua máxima
exuberância, sem gaiolas ou grades. |
FOTO: Projeto ilustrativo e referencial
realizado pela Plantar Ideias
O CONCEITO DE BIOPARQUE
E AS PRÓXIMAS MUDANÇAS

A área do parque, que compreende mais de 200 mil m², contemplará,
após a reforma, edifícios administrativos e operacionais, trilhas, açudes,
a mata e muito mais, sendo dividida
em três zonas de uso: Eco parque,
Parque Natural e Bioparque. Tendo
sempre como base a natureza e a inte-

MEIO AMBIENTE

gração dos seres humanos com a flora
e a botânica, o escritório Plantar Ideias
atuará em uma importante frente: transformar a estrutura antiga de zoológico
em um Bioparque. “O conceito vem se
fortalecendo no mundo todo, onde o trato animal busca entregar um ambiente
mais amplo, saudável e que mimetize o
bioma original do animal, enriquecendo
a experiência de vista e observação dos
visitantes”, detalha Stracci.
Um exemplo desse modelo ecológico no Brasil é o Bioparque do Rio,
substituindo o antigo Zoológico, como
era conhecido. Fundado com base no
bem-estar dos animais e englobando
projetos de pesquisa e conservação
de espécies, a instalação é voltada
também para a educação ambiental.

A preservação da fauna no Dois Irmãos também será primordial durante
o processo de revitalização. “Os animais
exóticos e nativos que habitam o Zoo terão uma nova maneira de viver e interagir com os visitantes, visto que o projeto
cria ambientes muito mais amplos, onde
espécies não concorrenciais convivem
em harmonia em um ambiente que busca mimetizar o bioma natural daquele
grupo de animais. Os visitantes contarão com passarelas e/ou cláusulas que
permitirão uma experiência imersiva
e mais natural”, assegura o arquiteto. A
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proposta é trabalhar com uma estrutura
completamente inversa ao do zoo tradicional: ao invés dos animais enclausurados, o ser humano é quem viverá essa
experiência. “No contraponto, os animais estarão soltos e interagindo entre
si”, detalha Stracci.

Dessa maneira, o Bioparque Dois
Irmãos será integralmente reformulado e contará com as citadas passarelas,
aviários e uma coleção botânica que
enriquecerá ainda mais os jardins do
local. O projeto, por exemplo, prevê recintos para receber um grande aviário,
acomodando o plantel de aves nativas
e exóticas que já fazem parte do zoo. A
restauração ambiental com novos jardins compostos por espécies nativas e
tipologia de recintos com biomas distintos também se fará presente, criando uma nova camada de atratividade
ao parque e imprimindo o conceito de
jardim botânico.
Alguns outros detalhes sobre a
proposta também já foram definidos e
garantem o bem-estar da população:
“O Eco parque público e de livre acesso
contará com deck nas beiras dos açudes, como mobiliários e pérgolas que
forneceram acolhimento e sombra, permitindo uma permanência mais longa e
maior oportunidade de contemplação
da paisagem”, desenha Felipe.

130

MERCADOCOMUM
SETEMBRO 2022

GASTRONOMIA

INIMÁ SOUZA

EDIÇÃO 308

inima.souza@gmail.com

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências

Vinho com água,
altitude e vinhedos
A água é o par constante do
vinho; ou melhor, é o único,
quando se trata de líquido,
naturalmente. E isto, graças
à sua neutralidade, ou seja,
não tem gosto, nem sabor, e o
seu pH (escala que expressa
a acidez de uma substância)
é quase neutro; e, assim, ao
contrário de outras bebidas,
ela não interferirá na avaliação de sabor do vinho.
Ademais, a água ajuda na
reidratação ao garantir o
equilíbrio hídrico do organismo, e deve ser bebida na
mesma proporção do vinho; e
a exemplo deste, deve-se observar a temperatura, na hora
de beber, já que, muito gelada
a água inibirá as papilas, afetando a percepção de sabor
do vinho.

E quanto à recorrente indagação, com ou sem gás? Simplificando, costumo dizer que
o bebedor de vinhos, pede
água sem gás. Mas, deixando
de lado o simplismo, a água
deve levar em conta o tipo de
vinho.
Vinho branco, o ideal é com
água sem gás; enquanto o
rosé, com bom corpo, terá a
companhia de água com gás,
e o rose mais leve, água sem
gás. Com grandes tintos, a
água é sem gás, e tintos jovens, no geral, mais tânicos e
alcoólicos, água que enfrente
os taninos; portanto, mineralizadas com ou sem gás.

Já os vinhos fortificados ou
doces, combinam com água
com ou sem gás, e, também os
espumantes tradicionais. A
sutileza de um grande Champagne pede água leve, por razões óbvias.
ALTURA E VINHEDO

Quase perdida na fumaça do
tempo, a expressão latina,
“Bacchus amat colles”, ou
Baco ama colinas, era, já naqueles primórdios, indicação
de melhor localização para
os vinhedos, e, logo, com efeitos na qualidade do vinho. Ao
longo da história da vitivinicultura a afirmação é categórica, na maioria dos vinhedos
de maior altitude, espalhados
pelo mundo.
Alguns fatores são determinantes para isto: melhor exposição ao sol, favorecendo
o processo de amadurecimento das uvas; nos vinhe-

dos mais altos a temperatura
média é menor, e além, maior
diferença de temperatura entre a manhã e a noite, elevando os níveis de antocianos
e taninos, e mais, acidez e
frescor.
E mais, em regiões de clima
quente a altitude dos vinhedos é decisiva para a produção
de vinhos de maior complexidade e elegância. No Brasil,
algumas regiões se destacam
na produção de vinhos de altitude, a exemplo da Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, e a
chapada Diamantina.
MFC COMÉRCIO

Com essa marca, Maurício Cabral retorna ao comércio de
vinhos em Belo Horizonte, e
arredores. Preferencialmente, com restaurantes e afins.
Desejo sucesso.
Tim, tim.
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Vinhos, licores e outros sabores tchecos
A República Tcheca é reconhecida por uma bebida especial - sua cerveja. Mas há outras
bebidas que carregam séculos de história e que se posicionam no gosto dos apreciadores
mais experientes. Prepare o seu paladar para uma experiência inigualável

1. VINHOS DA MORÁVIA
Cada vez mais turistas escolhem
passar as férias andando de bicicleta
pela magnífica paisagem da Morávia
do Sul, descobrindo tesouros arquitetônicos, parando na infinidade de
vinícolas e desfrutando do melhor
que há na região. Percorrem terras
ensolaradas, com a tradição vitivinícola de muitos séculos, com prados
floridos, castelos luxuosos e as bodegas centenárias.
A Morávia do Sul é cortada por
mais de 1.200 km de trilhas demarcadas, conhecidas como as Rotas do
Vinho da Morávia. Elas passam pela
paisagem intocada da região, que,
em geral, é moderadamente ondulada, com alguns belos mirantes, e com
diversas adegas entre as mais importantes cidades vinícolas. Durante a

maior parte do percurso se percorre
estradas tranquilas e caminhos florestais.
Antes de sair em busca do aroma
inebriante do vinho da Morávia do
Sul, convém obter o mapa do percurso, com todas as informações sobre
longitude, terreno, grau de dificuldade e curiosidades ao longo do trajeto, bem como dados sobre cada uma
das vinícolas pelo caminho.
APROVEITANDO CADA
QUILÔMETRO

A Rota de Kyjov, para ciclistas
mais ambiciosos, atravessa uma paisagem ondulada com colinas e muitas encostas íngremes e longas descidas. Por esta rota, que passa pela
Morávia Eslovaca, onde pode provar
nas adegas locais, por exemplo, as

excelentes variedades de vinho Moscatel da Morávia ou Pinot Gris. Já a
estrada Strážnice segue um caminho
plano pelos belos arredores dos Cárpatos Brancos. No caminho, é possível provar a variedade local de Riesling ou Vert Silvaner e também a vila
de Strážnice, com um fantástico museu ao ar livre de casas tradicionais.
MIKULOV ESPERA POR VOCÊ

No meio de uma bela paisagem
coberta de vinhedos e costões brancos, está localizada uma cidade de
conto de fadas, Mikulov. Aqui você
pode admirar inúmeros monumentos
históricos, andar de bicicleta e explorar os arredores ou simplesmente sentar e desfrutar de um copo de
excelente vinho. Em resumo, Mikulov
é uma cidade indispensável durante
um passeio pela Moravia do Sul.
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O ponto dominante da cidade,
imperdível, é o palácio barroco, com
sua localização no topo de uma rocha. No palácio, não deixe de ver,
entre outras exposições, a adega
histórica com tudo sobre a tradição
centenária de cultivo de vinhas nesta
região. Na praça principal, pode-se
ver as casas ricamente decoradas e o
majestoso Túmulo do Dietrichštejn.
Além disso, se pode fazer uma excursão à colina Svatý kopeček, nas
proximidades, que oferece uma vista
fantástica da paisagem harmônica
entre Mikulov e Viena.
TESOUROS DA HUMANIDADE
EM UMA ROTA

A Rota de Znojmo, com 165 km,

é a mais longa de todas. Ao longo do
caminho, você tem a oportunidade
de saborear uma mistura perfeita
de vinhos aromáticos requintados
e monumentos culturais únicos. Na
cidade histórica de Znojmo, está a famosa adega pintada Šatov e as fascinantes ruínas do mosteiro gótico de
Dolní Kounice.
A Rota Mikulov leva à maravilhosa área de Lednice-Valtice que,
por sua beleza espetacular, é chamada de Jardim da Europa e foi inscrita na lista da UNESCO. Para quem
gosta de vinhos tintos, a melhor
escolha é a Rota de Velké Pavlovice,
que passa pela paisagem moderadamente ondulada de Modré Hory, as
Montanhas Azuis.
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2. A FONTE SECRETA DE
KARLOVY VARY
Que gosta de licores de ervas
deve visitar a cidade termal de Karlovy Vary. Além de tudo o que este
grande destino oferece, é possível
descobrir o sabor e a história por
trás de outra das bebidas mais emblemáticas da República Tcheca: a
Becherovka.

Ela é a personificação perfeita da
elegância do spa, com suas colunatas
ostensivas, clínicas exclusivas e uma
esplêndida localização geográfica no
meio de um vale coberto de floresta.
A cidade mais importante do famoso
triângulo de spas, visitada pelas personalidades mais famosas da vida
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artística e social da Europa, é hoje o
segundo lugar mais visitado da República Tcheca. Devido à sua arquitetura original, é um dos mais belos
balneários do velho continente.

Diz a lenda que a cidade de Karlovy Vary foi fundada pelo rei tcheco
e imperador românico Carlos IV já no
século XIV. Conta-se que o governador
descobriu as prodigiosas águas minerais enquanto caçava um veado. Ao
longo dos séculos, uma cidade termal
cresceu no local, cuja fama logo se espalharia para além das fronteiras da
Boêmia e se tornaria um símbolo de
charme e status. Grandes personalidades como Goethe, Beethoven, Gogol,
Paganini, Casanova, Mozart se revezaram aqui, mas também dezenas de
grandes representantes do Estado de
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todo o mundo e ultimamente também
inúmeras estrelas de cinema, já que
Karlovy Vary é palco de um dos filmes
festivais mais importantes da Europa.
BECHEROVKA, O SEGREDO
DA ÁGUA DA CIDADE

A bebida alcoólica de ervas de
Karlovy Vary tem uma longa tradição. Foi introduzida no mercado já
em 1807, desfrutando de extraordinária popularidade desde então. A
porcentagem de álcool em Becherovka atinge aproximadamente 38%.
Seu sabor requintado é devido às
águas Karlovy Vary, álcool de qualidade, açúcar natural e uma mistura de
32 ervas e especiarias com um sabor
amargo específico. A receita do licor
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de ervas é um segredo bem guardado
conhecido por apenas duas pessoas
na fábrica que produz Becherovka.
O licor é bebido frio, mas também é
um ingrediente favorito na mistura de
diferentes coquetéis, como o popular
“Beton”, que combina Becherovka
com tônica. Eles também podem combinar o licor com Coca-Cola ou suco.
O Museu Jan Becher que se encontra
no local da primeira fábrica e mostra
a história e a preparação da Becherovka, mas também oferece degustação
da Becherovka original ou das outras
variedades feitas ali.
3. SLIVOVICE, O RUM TCHECO

Falando de tradições não se pode
deixar de mencionar o licor local Slivovice. Este destilado é, geralmente,
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feito de ameixa, é incolor e tem uma
potência alcoólica elevada.

Diz a tradição que uma dose desta bebida pela manhã afasta todo o
mal do corpo e da mente. Acredita-se que isso venha de um costume do
século 13, onde os destilados eram
sinônimo de prevenção de doenças
contagiosas, como a peste.
Ao longo dos anos, a história dos
destilados se desenvolveu, e particularmente o Slivovice aparece na
época do comunismo na República
Tcheca. Dadas as condições do mercado, não havia grande variedade de
frutas disponíveis. Quando se cansaram de comer sempre a mesma coisa,
os tchecos pararam de consumi-los e,
para evitar que fossem desperdiçados, começaram a destilá-los, criando
a receita desta bebida emblemática.
4. KOFOLA

Há 50 anos, Kofola tem sido mais
um elemento da identidade tchecoslovaca. Essa bebida à base de cola
surgiu especificamente para combater a capitalista Coca-Cola. Sobreviveu à Revolução de Veludo e logo
conquistou o paladar das novas gerações de tchecos.

Cada país tem seus próprios produtos e marcas, que fazem parte da
idiossincrasia nacional, mas poucos
são capazes de competir com uma gigante multinacional como a Coca-Cola.
A Kofola tcheca é a cola mais vendida na Eslováquia e, na República
Tcheca, ocupa o segundo lugar depois de sua rival vermelha e branca.

Aliás, diz-se que quem gosta
de Kofola não gosta de Coca-Cola e
vice-versa. O refrigerante tcheco, inventado em 1960, longe de ser uma
imitação, é uma bebida com personalidade própria e sabor característico, que simplesmente apaixona ou
não, como descreveu o porta-voz da
fabrcante, Martin Klofanda.
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