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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.

Tem O
mesmO

PODeR.
A Assembleia apoia o Programa Permanente de 

Enfrentamento à Desinformação, do TRE-MG. 
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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 resul-
tado 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 apresen-
tam 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 Sa-
fra 2022/23, divulgada nesta quarta-
-feira (24) pela Conab. De acordo com 

os números, que apresentam as prin-
cipais variáveis de mercado e as ten-
dências para as culturas, a produção 
total destes cinco principais produ-
tos cultivados no país, e que corres-
pondem 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 mun-
dial da oleaginosa seguem ajustadas, 
refletindo em tendência de cresci-
mento 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 recupera-
ção 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 previs-
to 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 re-
tomada no volume exportado para 
um patamar próximo a 2 milhões de 
toneladas do produto final, além de 
um estoque de passagem de aproxi-
madamente 1,75 milhão de toneladas 
de pluma no fim de 2023.

Já no caso do arroz, a área cul-
tivada deve apresentar uma nova 
redução na safra 2022/23. Com o 
elevado custo de produção, os agri-
cultores tendem a optar por culturas 
que apresentam melhores estimati-
vas 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 de-
senvolvimento. 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 pro-
dução tende a seguir bem ajustada 
com a demanda, mantendo a colheita 
total em cerca de 3 milhões de tone-
ladas. Para ambos os produtos, o ce-
nário previsto é de normalidade em 
relação ao abastecimento interno.

Para o milho é esperada uma pro-
dução total de 125,5 milhões de tone-
ladas. Na primeira safra, há projeção 
de uma leve queda de área, com varia-
ção negativa de 0,6%, uma vez que o 

cereal concorre com a soja. No entan-
to, 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 projeta-
do um aumento tanto da área como da 
produtividade, o que pode resultar em 
uma colheita de 94,53 milhões de to-
neladas, aumento de 8,2% em relação 
à safra 2021/22. “O cenário de merca-
do não apresenta uma tendência de 
queda expressiva para as cotações de 
milho, uma vez que o panorama apon-
ta para a demanda e a oferta ainda 
ajustadas no ano que vem. Com isso, as 
margens para os produtores continu-
am positivas, mesmo com os altos cus-
tos de produção. Além disso, é preciso 
lembrar que nas duas últimas safras, o 
clima foi uma variável de grande influ-
ência para o desenvolvimento da cul-
tura”, explica o diretor de Informações 
Agropecuárias e Políticas Agrícolas da 
Conab, Sergio De Zen.

Mercado de Carnes – Para o pró-
ximo ano safra, os produtores de car-
nes, principalmente de aves e suínos, 
se deparam com o desafio de geren-
ciar os custos de produção, diante de 
preços de milho em patamares mais 
altos. Neste cenário de custos eleva-
dos, a tendência é de uma menor mar-
gem de rentabilidade para o setor.

No caso da suinocultura, outro fa-
tor a ser considerado é a recuperação 
dos rebanhos chineses, atingidos forte-
mente pela Peste Suína Africana (PSA) 
a partir de 2018, que vem impactando 
nas cotações internas de suíno vivo, 
além de influenciar na redução das ex-
portações 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 superinten-
dente 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 aumen-
to na ordem de 6,7% nos abates que, 
por sua vez, não deve se converter to-

talmente em aumento na produção da 
proteína em virtude do menor peso 
médio esperado em função dos eleva-
dos 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 bi-
lhões de frangos, enquanto as expor-
tações devem apresentar uma ligeira 
queda de 1,7%, podendo chegar a 4,5 
milhões de toneladas. Essa combina-
ção 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 bo-
vina, apesar do bom momento vivido 
em relação à demanda externa, a pe-
cuária 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% quan-
do comparado com 2022, sendo es-
timado em 30,1 milhões de cabeças. 
“Apesar de haver previsão de queda 
do preço médio do bezerro, tal movi-
mento não é suficiente para motivar 
uma queda geral nos custos, uma vez 
que a suplementação animal também 
tem sofrido com recentes altas”, pon-
dera o gerente de Produtos Pecuários 
da Conab, Gabriel Correa.

Esse incremento nos abates tam-
bém 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 des-
carte 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 disponi-
bilidade per capita em 2023, se aproxi-
mando 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 agro-
negócio 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 vo-
lume exportado de milho no mês de 

julho, que alcançou mais de 2 milhões 
de toneladas em termos absolutos. 
Outros destaques foram os produ-
tos 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 úl-
timos quatro meses de 2022. Na com-
paração com as exportações de junho 
deste ano (mês imediatamente ante-
rior), por exemplo, houve desacele-
ração 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, Pecuá-
ria 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 su-
biram 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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las exportações em 2019, que alcan-
çaram 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 ce-
real, 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 mi-
lhões (+308,4%). Em seguida, apare-
cem Colômbia (US$ 118,42 milhões; 
+2.416,7%) e Japão (US$ 102,97 mi-
lhões; +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 se-
mestre, cuja demanda interna previs-
ta 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 respon-
sável 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 tonela-
das em julho de 2021 para 7,52 mi-
lhões de toneladas em julho de 2022 
(-13,3%). Com produção de 14,11 
milhões de toneladas inferior à sa-
fra 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 re-
corde para meses de julho, US$ 4,71 
bilhões (+18,2%), em razão dos pre-
ços médios elevados (+36,3%), refle-
xo 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 tone-
ladas; -10,3%).

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

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 expan-
são de 2,3% na quantidade, que tam-
bém atingiu volume recorde. 

No caso do óleo de soja, as ex-
portações brasileiras foram de US$ 
351,41 milhões em julho de 2022 
(+135,4%).

CARNES BOVINA 
E DE FRANGO

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%), mes-
mo 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 bi-
lhão (+20%) e taxa de crescimento 
semelhante ao dos preços médios 
(+19,5%). 

O volume exportado registrou 
pequena elevação de 0,4% na compa-
ração entre julho de 2021 e julho de 
2022. O ritmo menor de crescimento 
de preços comparado aos meses ante-
riores de 2022 em relação a 2021, se 
justificou pela maior disponibilidade 
da proteína para exportação nos prin-
cipais exportadores mundiais compa-
rado à demanda internacional.

Outro produto do setor com au-
mento das vendas externas foi a car-
ne de frango. Embora a quantidade 
exportada tenha registrado redução 
de 4,4%, o preço médio de venda su-
biu 26,9%. As exportações alcança-
ram o recorde de US$ 875,15 milhões 
(+21,3%) para meses de julho.
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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 Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(ApexBrasil) recebeu, no dia 5 de 
agosto último, a certificação NBR 
ISO 9001, que comprova a confor-
midade 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, dire-
tores 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 con-
tinuamente e desenvolve produtos e 
serviços que atendem os requisitos 

de satisfação dos clientes. Dentre os 
pontos fortes da ApexBrasil aponta-
dos pelo órgão certificador, a Funda-
ção Carlos Alberto Vanzolini, estavam 
o alto nível de engajamento entre os 
colaboradores, a robustez da docu-
mentação, a transparência de seus 
atos, o investimento na universaliza-
ção das capacitações em qualidade e 
a comunicação organizacional.  

O escopo certificado é a promoção 
de exportação e de internacionaliza-
ção por meio do atendimento setorial 
direto às empresas brasileiras na par-
ticipação 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 empre-
sas 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 econo-
mia brasileira. Em 2022, estão previs-
tas 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 go-
vernança e compliance da Agência. 
Conquistado antes mesmo do previs-
to, que era 2023, o certificado é um 
reconhecimento internacional ao tra-
balho realizado pela Agência, como 
afirmou o diretor de Gestão Corpora-
tiva da ApexBrasil, Roberto Escoto. “A 
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norma assegura boas práticas de ges-
tão 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 du-
rante 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, responsabilida-
des e compromissos da qualidade. O 
foco da Política da Qualidade é colo-
car o cliente no centro de todo o negó-
cio. 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 colabora-
dores de diversas áreas, que atua-
ram incansavelmente para atender 
às exigências da norma. Por isso, na 
cerimônia, em momento de emoção, 
foram parabenizados por todos os 
presentes, os colaboradores repre-
sentantes dos auditores internos da 
qualidade e das áreas envolvidas no 
escopo da certificação. 

 
Após essa conquista, outros ser-

viços 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 carac-
terística. “O reconhecimento vem junto 
com a celebração dos 25 anos da Agên-
cia, muito justo e merecido”, destacou 
Fiuza, parabenizando todos os colabo-
radores envolvidos na conquista.  

 
RESULTADOS EXPRESSIVOS  

A missão da ApexBrasil é promo-
ver a competitividade das empresas 
brasileiras no exterior e atrair inves-
timentos para o Brasil. Os resultados 
conquistados ao longo dos últimos 
anos são frutos de uma série de ações 
inovadoras, como programas de ca-
pacitação, qualificação, promoção, 
estudos de mercado e projetos desen-
volvidos com importantes parceiros. 

 
Atualmente, a ApexBrasil apoia 

empresas em 57 setores, que por sua 
vez exportam para mais de 200 mer-
cados. Em 2021, mais de 14 mil em-
presas receberam apoio da Agência 
e mais de 10 mil foram qualificadas 
para exportar. Do total de atendi-
mentos realizados pela ApexBrasil, 
53% foram para pequenas e médias 
empresas. Em termos de retorno 
para a economia brasileira, as ex-
portações promovidas no ano passa-
do geraram US$ 77,3 bilhões. Além 

disso, 35 projetos foram facilitados, 
com a estimativa de US$13,1 bilhões 
de investimentos. 

 
A Agência incentiva e conduz a par-

ticipação de empresas brasileiras em fei-
ras, missões prospectivas e comerciais e 
rodadas de negócios, entre outras ações 
de promoção comercial. Dessa forma, 
em 2021 foram atendidas 6.392 empre-
sas, das quais 38,9% (2.486) são MPEs. 

  
NBR ISO 9001

Criada pela empresa suíça Inter-
national Organization for Standar-
dization, a ISO 9001 é uma norma 
internacionalmente reconhecida que 
certifica o Sistema de Gestão da Qua-
lidade (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 inefi-
cientes dentro da organização. Além 
disso, é uma forma de documentar a 
cultura da organização, permitindo 
que o negócio cresça mantendo a qua-
lidade 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 cres-
cimento 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 brasilei-
ro registrou uma alta de 62% no fa-
turamento em 2021 ante 2020, atin-
gindo 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 cer-
ca de 70 tipos de minerais, cuja explo-
ração 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 minera-
ção também é cheio de incertezas e 
desafios. Um dos principais, segun-
do o estudo da PwC, é o aumento da 
produção dos considerados “mine-
rais críticos”. São elementos essen-
ciais para a geração de energia limpa 
e redução na emissão de poluentes, 
como, por exemplo, lítio, níquel, co-
balto 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 nu-
clear. O fornecimento desses minerais 
terá desafios para atender a demanda 
em curto prazo.

O mundo será capaz de cumprir 
suas metas líquidas de zero poluen-
te somente se a indústria da mine-
ração aumentar substancialmente 
a produção, o que coloca um impe-
rativo estratégico na agenda das 40 
maiores mineradoras do mundo: 
realizar grandes investimentos em 
exploração, produção, processamen-
to e refinar de forma responsável e 
sustentável.

Uma nova geração de minerado-
ras fora das “top 40” está se posicio-
nando rapidamente para entregar 
esses minerais críticos. “Essas empre-
sas são altamente focadas em aten-
der 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 cria-
tivas para entregar maior valor ao 
longo de toda a cadeia de suprimen-
tos”, 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 elé-
tricos e baterias em escala de rede 
– terão alta demanda de materiais. 
A produção de uma fazenda solar 
requer três vezes mais recursos mi-
nerais 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 com-
parável.

 
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 su-
prir as tecnologias de energia limpa 

vai ultrapassar US$ 400 bilhões até 
2050, mas fornecer recursos para 
a transição energética não é sim-
plesmente uma questão de minerar 
mais dos mesmos materiais da mes-
ma 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 (responsabilida-
de social, sustentabilidade e gover-
nança) também são um grande fator 
para a evolução do negócio da mine-
ração, como constata a pesquisa da 
PwC. “Essa conduta não é mais op-
cional ou um ponto de diferenciação: 
é o padrão operacional mínimo. As 
partes interessadas estão aumentan-
do a pressão e licenças sociais robus-
tas, desinvestimentos responsáveis e 
transparência fiscal serão importan-
tes para o sucesso”, afirma Adriano 
Correia. Portanto, práticas ESG de-
vem 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 vo-
láteis 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 es-
tão aumentando, o que significa que 
as mineradoras devem acompanhar 
o ritmo dessa mudança”, acrescenta o 
líder do setor de Mineração e Siderur-
gia da PwC Brasil. 

 
Segundo o estudo da PwC, algu-

mas das respostas para superar esses 
desafios são avaliar a exposição a mi-
nerais críticos e trabalhar onde eles 
precisam estar, revisitar a estratégia 
de negócios e identificar oportuni-
dades 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 es-
trategicamente adequados para aten-
der às necessidades da transição para 
a emissão de poluente zero, além de 
construir confiança com as partes in-
teressadas e fortalecer licença social 
da mineração para operar, aumentan-
do 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 inadimplên-
cia no primeiro semestre de 2022 
seguiu sendo o desemprego, indica 
pesquisa da Boa Vista, empresa de 
inteligência analítica. 28% dos con-
sumidores entrevistados aponta-
ram essa como a principal causa da 
inadimplência, contra 27% no perí-
odo 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 dimi-
nuindo nos últimos meses segundo 
o IBGE”, ressalta Flavio Calife, econo-
mista da Boa Vista. 

A Boa Vista também questionou 
quantas contas o consumidor com 
restrições possui em atraso. A maio-
ria, 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 inadimplen-
tes (contra 83% no semestre ante-
rior). Em relação ao valor das dívidas, 
56% desses consumidores relataram 
à Boa Vista que possuem dívidas a 
partir dos R$ 3 mil. Na pesquisa an-
terior, estes eram 51%. “Os dados 
apontam que o consumidor brasileiro 
continua enfrentando sérias dificul-
dades para quitar sua dívida atrasada 
de forma rápida, além de acabar atra-
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sando outros compromissos financei-
ros”, 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 ilus-
tra o gráfico abaixo. Em segundo lu-
gar, 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 inadimplên-
cia no primeiro semestre de 2022 
seguiu sendo o desemprego, indica 
pesquisa da Boa Vista, empresa de 
inteligência analítica. 28% dos con-
sumidores entrevistados aponta-
ram essa como a principal causa da 
inadimplência, contra 27% no perí-
odo 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 dimi-
nuindo nos últimos meses segundo 
o IBGE”, ressalta Flavio Calife, econo-
mista da Boa Vista. 

A Boa Vista também questio-
nou 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 con-
sumidores relataram à Boa Vista 
que possuem dívidas a partir dos 
R$ 3 mil. Na pesquisa anterior, es-
tes eram 51%. “Os dados apontam 
que o consumidor brasileiro conti-
nua enfrentando sérias dificuldades 
para quitar sua dívida atrasada de 
forma rápida, além de acabar atra-
sando outros compromissos finan-
ceiros”, comenta Flavio. 

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

CONTAS CUJO NÃO PAGAMENTO 
RESULTOU EM RESTRIÇÃO AO CPF 
VAI PAGAR QUANDO? 

22% dos consumidores disseram 
que pagariam a dívida nos 30 dias se-
guintes, 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 dívi-
da, enquanto 62% pretendiam fazer 
uma renegociação do valor atrasado. 

33% dos consumidores com res-
trição 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 con-
seguiram o fôlego financeiro pretendido. 

METODOLOGIA 

Mais de 1.500 pessoas, em todo o 
Brasil, responderam à pesquisa Per-
fil do Consumidor, da Boa Vista, por 
meio de questionário eletrônico, ao 
longo do 1º semestre de 2022. Os re-
sultados 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 mer-
cado, o setor da construção registrou 
um aumento de 5,34% na movimen-
tação do mercado imobiliário no pri-
meiro 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 apresen-
ta indicadores referentes ao valor do 
metro quadrado adquirido. De acordo 
com a pesquisa, houve um crescimen-
to 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 supe-
rávit 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 pas-
sado as taxas de juros giravam na casa 
dos 12%, em 2021 foi possível financiar 
imóveis por menos da metade desse ín-
dice, 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 seg-
mento começa a retornar a patama-
res mais realistas, com taxa Selic na 
casa dos 13,75%. Logo, é natural que 
ao longo deste ano percebamos algu-
mas variações no volume de vendas 
ao fazermos esses comparativos”, ex-
plica o Head de Construção da Senior, 
Cleber Francischini.

De acordo com o informativo eco-
nômico da Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC), o Índice 
Nacional de Custo da Construção, cal-
culado e divulgado pela Fundação Ge-
túlio Vargas (INCC/FVG), no primeiro 
semestre de 2022 já aumentou 7,53%. 
Apesar da variação ser inferior à regis-
trada em igual período do ano anterior, 
essa é uma das mais fortes para um pri-
meiro 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 cor-
responde 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. Es-
ses 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 atual-
mente. 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 acumula-
do do ano. Foi o maior aumento regis-
trado 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 Funda-
ção 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 imó-
veis 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 Ge-
rais -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 Para-
ná 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 indi-
cadores de mercado nos diversos seg-
mentos em que a Senior atua. A pes-
quisa utiliza-se de técnicas de análise 
de dados e também do Data Lake da 
empresa, com informações anônimas 
de clientes que aceitaram comparti-
lhar dados dos seus negócios.

“Em um cenário em que as ten-
dências mudam com rapidez, acom-
panhar o mercado de perto se torna 
muito relevante”, destaca o Diretor da 
Unidade de Negócios na Senior Siste-
mas, Marcos Malagola.

O relatório Senior Index da Cons-
trução tem publicações trimestrais. Em 
breve a Senior trará também novidades 
e dados relevantes de outros setores 
em que a companhia atua, como agro-
negócio, logística, indústria e RH. 
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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 di-
nheiro 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 faci-
lidade de utilização do aplicativo ou 
internet banking na hora de mudar 
de banco. 

Os dados são da 25ª edição do 
Data Stories, conteúdo temático lan-
çado mensalmente pela Kantar IBO-
PE Media – divisão da Kantar espe-
cializada 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 po-
pularização das fintechs. Hoje, 80% 
dos brasileiros conectados possuem 
conta em um banco digital. Boa par-
te deles defende que as instituições 
não precisam ter filiais locais (54%) 
e está ansiosa para um futuro sem di-
nheiro em espécie (52%). 

As criptomoedas, por sua vez, apa-
recem 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 finan-
ças em nível comparado à média da 
população, 78% dos clientes de em-
presas 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, in-
sights e consultoria. Oferecemos as 
mais abrangentes e precisas infor-
mações 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 apro-
ximadamente 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 co-
nhecimento único, completo e preciso 
de como as pessoas pensam, sentem e 
atuam, com abordagem nacional e in-
ternacionalmente, em mais de 90 mer-
cados. Combinando nosso profundo 
conhecimento sobre pessoas, recursos 
de dados e análises de mercado e nos-
sa 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 im-
plementação 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 siste-
ma de compartilhamento de dados fi-
nanceiros. Enquanto 29% indicaram 
já ter ouvido falar e ter algum conhe-
cimento. Apenas 21% consideraram 
conhecer o tema suficientemente. 

No entanto, 49% dos responden-
tes indicaram que pretendem aderir 
ao compartilhamento de dados via 
Open Banking. Em contrapartida, 51% 
se declararam indecisos, e os princi-
pais motivos são: receio sobre o siste-
ma de Open Banking (27%); falta de 
clareza sobre como poderão ter acesso 
aos benefícios (23%); dúvidas sobre 
como as informações serão comparti-
lhadas 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 opina-
rem sobre o serviço. Quando ques-
tionados sobre o que o que vinha à 
mente ao pensar em Open Banking, 
26% dos consumidores relacionaram 
o tema ao ato de compartilhamento e 
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13% ao relacionamento com bancos. 
Termos como “Banco Digital”, “Troca 
de Informações” e “Banco Aberto” fo-
ram 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 apresen-
tados 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 vanta-
josas e o relacionamento com institui-
ções financeiras. Na sequência, tanto a 
liberdade de escolha para o comparti-
lhamento de dados quanto a oferta de 
produtos e serviços financeiros perso-
nalizados foram mencionadas por 14% 
dos entrevistados. 12% não souberam 
explicar o que mais gostaram, e 18% 
ficaram incomodados frente a uma in-
segurança sobre o tema. Por outro lado, 
45% dos respondentes indicaram ter 
receio da ocorrência de fraudes, dian-
te da necessidade de compartilhar e 
expor os dados financeiros para as de-
mais Instituições. 

“O Open Banking é uma inovação 
regulatória que permitirá aos corren-
tistas de um banco disponibilizar seus 
dados para as instituições financeiras 
concorrentes. A medida busca disponi-
bilizar para o consumidor com histórico 
de pagamentos em dia, ofertas de em-
préstimos com juros mais baixos, me-
lhores condições em cartões de crédito 
e seguros, entre outros produtos ban-
cários. 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 his-
tórico tão bom em um segundo banco, 
disponibilize apenas as informações do 
primeiro – a regulamentação do Open 
Banking dá esta opção ao cliente”, com-
plementa o VP de Negócios da Boa Vis-
ta, Lucas Caiche Guedes. 

CRÉDITO COM MELHORES 
CONDIÇÕES É MOTIVADOR 

O estudo da Boa Vista também 
abordou em quais situações os en-
trevistados autorizariam o compar-
tilhamento de dados. Quase a meta-
de 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 automó-
vel (42%).

 
Para 31% dos consumidores ob-

ter 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 finan-
ceiras. Na sequência, a expectativa 
de receber produtos e serviços per-
sonalizados foi citada por 15% dos 
respondentes. 

Quando questionados sobre quais 
instituições compartilhariam seus 
dados financeiros, 65% dos consumi-
dores afirmaram que cederiam suas 
informações para instituições finan-
ceiras com as quais já possuem algum 
tipo de relacionamento. Já cerca de 
um terço dos entrevistados declara-
ram 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 conhe-
cimento espontâneo do consumidor 
brasileiro com relação ao tema e apre-
sentar o conceito para entender os 
pontos fortes e fracos com relação ao 
serviço. O levantamento entrevistou 
735 consumidores das principais regi-
ões do país. Para leitura geral dos re-
sultados, deve-se considerar 95% de 
grau de confiança e margem de erro 
de 3,5 pontos percentuais, para mais 
ou para menos. As informações con-
ceituais 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 In-
diaroba, Adinaldo Nascimento, es-
tima-se que menos de 20% da folha 
de pagamento mensal da prefeitura 
permaneça no município. “Através de 
um estudo realizado pela Universida-
de Federal do Sergipe (UFS) em 2017, 
constatamos que apenas 800 mil dos 
4 milhões de reais destinados à po-
pulação não foram evadidos para ou-
tras 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 “Ara-
tu”, caranguejo prato típico da região, 
em homenagem às marisqueiras pre-
sentes no município, e que só terá va-
lidade no comércio de Indiaroba.

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

“Além do caráter social e econômi-
co que beneficia a captação e circula-
ção 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 educa-
ção e a infraestrutura”, ressaltam.

O projeto também tem o apoio do 
Laboratório de Inovação em Fintechs 
(LIFT), iniciativa da Federação Na-
cional 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 circu-
lam 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, desem-
prego e empobrecimento da popula-
ção, com salários desvalorizados, um 
contingente cada vez maior de traba-
lhadores recorre à antecipação sala-
rial 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 cus-
to maior, pagar despesas emergen-
ciais 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 pró-
prios funcionários, que buscam uma 
forma de conseguir recursos para si-
tuações emergenciais de forma mais 
barata. Para muitos, a modalidade vi-
rou uma saída para chegar ao fim do 
mês”, diz o jornal.

Segundo o jornal, na fintech Cre-
ditas, empresa que oferece o serviço, 
no primeiro semestre de 2022 as so-
licitações 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 mani-
festado com frequência sobre o con-
texto de custo de vida alto e endivi-

damento da população brasileira. Em 
diferentes situações, ele já declarou 
ser necessário estimular a renego-
ciação de dívidas, assim como apon-
ta 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 endi-
vidadas nos cartões, algumas porque 
estão utilizando o cartão para com-
prar comida. Tem muitos penduri-
calhos nessa dívida. Então, é preciso 
afastar esses penduricalhos, para que 
a pessoa fique apenas com o princi-
pal”, declarou.

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

A diretriz 60 trata especifica-
mente do tema e fala em renegocia-
ção das dívidas. “Vamos promover 
a renegociação das dívidas das fa-
mílias e das pequenas e médias em-
presas 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 siste-
ma 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 si-
nais de forte recuperação, com o con-
sumo fora do lar aquecido.

Segundo dados do novo relatório 
Consumer Insights da Kantar, líder glo-
bal 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 inter-
valo, 7,8% a mais desde 2020.

O Brasil apresenta hoje 2.3 mi-
lhões a mais de consumidores de cer-
veja 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 ain-
da impactam o consumo fora do lar, 
mas a tendência é de recuperação. O 
estudo LinkQ Covid-19 da Kantar, fei-
to 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 repre-
senta 47 milhões de pessoas no Brasil. 

 A Kantar é líder global em da-
dos, insights e consultoria. Atuamos 
em mais de 90 mercados e somos a 
empresa que mais entende como as 
pessoas pensam, sentem, compram, 
compartilham, escolhem e veem. Ao 
combinar nossa experiência sobre o 
conhecimento humano com tecno-
logias avançadas, ajudamos nossos 
clientes a entender as pessoas e ins-
pirar crescimento.
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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 ju-
ros, a Selic, em 50 pontos-base, para 
13,75% ao ano. A decisão, novamente 
unânime, veio em linha com a expec-
tativa da LCA – Consultores Associa-
dos e com a expectativa largamente 
predominante nos mercados. 

De acordo com a LCA, o comu-
nicado 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 trimes-
tre, "com uma retomada no mercado 
de trabalho mais forte do que era es-
perada pelo Comitê"; e que a "infla-
ção 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 pas-
sarem a incorporar "o impacto das 
medidas tributárias recentemente 
aprovadas". Com isso, a projeção 
para a alta do IPCA em 2022, no ce-
nário 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 al-
terações 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 decor-
rentes das mudanças tributárias, mas 
incorpora seus impactos secundários 
sobre as projeções de inflação rele-
vantes para a decisão de política mo-
netária". Para este horizonte, a proje-
ção oficial aponta inflação acumulada 
em 12 meses de 3,5%, não muito dis-
tante, 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 tor-
no 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 au-
mento do risco de desaceleração da 
economia global (...) acentua os riscos 
de baixa [da inflação]". 

No trecho prospectivo do comuni-
cado, o Copom afirmou que "avaliará 
a necessidade de um ajuste residual, 
de menor magnitude, em sua próxima 
reunião". Ou seja, avaliará se encerra-
rá 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 di-
vulgado no dia 02 de agosto, a empre-
sa de consultoria macroeconômica 
avalia como preponderante a pers-
pectiva de que o aumento promovi-
do na reunião do dia 03 tenha sido 
o derradeiro ajuste do atual ciclo de 
aperto monetário e mantém essa ava-
liação à luz do comunicado de política 
monetária, mas segirá alertando para 
o risco nada desprezível de que even-
tual deterioração das conjunturas 
internacional e/ou doméstica leve o 
Copom a estender o ciclo de aperto. 
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O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) anunciou, 
no dia 3 de agosto último, au-
mento de 0,5 ponto percentu-
al da Selic, para 13,75%, com 
o objetivo de reduzir o avan-
ço da inflação. Foi a décima-
-segunda alta consecutiva da 
taxa básica de juros. Direta-
mente atrelado aos rumos da 
economia do país, o mercado 
imobiliário tende a ser, nova-
mente, impactado por finan-
ciamentos 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, consideran-
do-se a busca de 80% de cré-
dito para a compra de unida-
de de dois dormitórios com 
valor de R$ 250 mil, segundo 
cálculos da Fundação Getu-

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

O cenário mais desafia-
dor para a aquisição da casa 
própria — maior sonho de 
consumo de boa parte da po-
pulação – não é exclusivo do 
Brasil. Nos Estados Unidos – 

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
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maior economia do mundo – 
o mercado habitacional tam-
bém 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 com-
prar um imóvel. 

A isso se acrescenta a 
queda de 0,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB) dos Es-
tados 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 ten-
de a afetar os financiamentos 
para a compra de moradias.

Um dos efeitos das su-
bidas de juros dos Estados 
Unidos e da Europa é que es-
sas regiões têm atraído parte 
dos recursos de investidores 
internacionais que estavam 
aportados em países emer-
gentes, como o Brasil. O novo 
aumento anunciado pelo Co-
pom torna o país interessan-
te, de novo, para o capital de 
curto prazo, que busca retor-
nos mais elevados. 

Caso os esforços para di-
minuir o ritmo inflacionário 
buscados pelo Banco Central 
surtam efeito, a pressão de 
custos de produção de mora-
dias tende a cair, contribuin-
do para que as incorpora-
doras interrompam as altas 
de preços dos imóveis. Isso 
tende a estimular a liquidez 
das vendas de unidades habi-
tacionais.  

Se alcançada, a desace-
leração da inflação ajudará a 
tornar o cenário macroeco-
nômico do país mais atraen-
te, outra vez, também para o 
capital de investidores com 
perfil de longo prazo. 

Para o potencial compra-
dor de um imóvel, a perspec-
tiva de um ambiente previ-
sível, quando vislumbrada, 
será favorável à tomada da 
decisão de adquirir uma uni-
dade para moradia, conside-
rando-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 fun-
dadores da UBlink de déca-
das de atuação no mercado 
imobiliário mostra que mo-
mentos do ciclo mais difíceis 
para a venda de imóveis be-
neficiam a busca por locação 
e vice-versa. Mas, para quem 
conta com o suporte de uma 
empresa criada por profis-
sionais que já viveram todo o 
tipo de oscilações do merca-
do imobiliário, boas oportu-
nidades podem ser encontra-
das mesmo em fases menos 
favoráveis à aquisição ou ao 
aluguel.
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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 Mone-
tária) no dia 03 de agosto, como fica 
o rendimento dos investimentos em 
renda fixa? Para saber o impacto des-
ta 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 garan-
te a melhor rentabilidade.

Confira o levantamento completo:

* Investimentos isentos de imposto de renda. 

 Rendimento bruto Rendimento líquido  Rendimento real

Poupança nova*   6,17% 6,17% -0,91%

Poupança antiga*   6,17% 6,17% -0,91%

Tesouro SELIC 13,65% 10,92% 3,52%

CDB banco médio 15,70% 12,56% 5,05%

CDB banco grande 10,24% 8,19% 0,97%

LC 16,38% 13,10% 5,56%

LCA* 13,38% 13,38% 5,81%

LCI* 13,79% 13,79% 6,19%

RDB 15,83% 12,67% 5,15%

Debênture incentivada* 15,56% 15,56% 7,85%

Para projeções de rendimento 
líquido, foi utilizada a alíquota de 
20,00% de imposto de renda referen-
te a prazos de vencimento entre 181 
e 360 dias.

Inflação em 7,15% para 2022 ba-
seada no Boletim Focus datado de 01 
de agosto de 2022. 

 
Bernardo Pascowitch, fundador 

do Yubb, explica que o novo aumento 
da Selic acompanha o posicionamen-
to econômico internacional, além da 
disputa eleitoral para a Presidência 
da República, que ocorrerá neste ano, 
também interferir nos números.

“De um modo geral, embora tenha-
mos passado por uma recente queda 
nas cotações do petróleo (contribuindo 
para aliviar a inflação brasileira), a con-
jectura internacional ainda é desafiado-
ra por diversos fatores, entre eles, a in-
flação global desencadeada pela guerra 
na Ucrânia e os impactos negativos cau-
sados 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 tam-
bém 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, co-
nhecido como o “buscapé dos in-
vestimentos”, 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 dife-
rencial 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, no-
vamente 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 for-
te, 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 divul-
gado segunda-feira (01/08), reve-
lou que as expectativas para a Selic 
permaneceram estáveis em 2022, a 
13,75% ao ano. Já para 2023, as pro-
jeções subiram de 10,75% para 11% 
a.a, indicando que a renda fixa deve 
continuar com a preferência dos bra-
sileiros no próximo ano. 

“A principal mensagem que o BC 

passa é o seu comprometimento em 
reduzir a inflação no país. Bancos cen-
trais no mundo inteiro têm adotado 
esta postura ao priorizar o controle 
da inflação mesmo que em detrimen-
to de algum crescimento econômico”, 
explica Diogo Santos, assessor de in-
vestimentos na iHUB Investimentos.

Para tomar a decisão de subir ou 
descer os juros, além de indicadores 
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de atividade econômica, fluxo cam-
bial, emprego e a evolução do Produto 
Interno Bruto (PIB), o Comitê de Polí-
tica Monetária (COPOM) utiliza-se do 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) que é o principal indicador 
que a diretoria do Banco Central utili-
za 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 Tesou-
ro), é uma opção para o investidor que 
busca reserva de liquidez, além de ser 
o investimento com maior grau de se-
gurança 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 ban-
cos privados muito próxima da Selic, 
cotado atualmente em 13,65% a.a. In-
vestimentos que pagam 100% do CDI 
estão rendendo mais de 1% ao mês. 

Além do Tesouro Direto, o espe-
cialista 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 bai-
xas e altas, quando variou entre 95 e 
120 mil pontos. Neste momento, di-
versos analistas afirmam que a bolsa 
está barata com relação a seus níveis 
históricos, porém, não se sabe ao cer-
to quando voltará para um preço con-
siderado justo pelo mercado.

“Quem possui o perfil de renda 
variável e disponibilidade para o lon-
go prazo, o momento que estamos 
passando pode ser interessante, por-
que temos bons ativos disponíveis 
com um preço atrativo. Os investido-
res devem permanecer atentos se as 
empresas vão continuar apresentan-
do bons resultados, com lucro e cres-
cimento”, explica Diogo.

O segundo semestre ainda será 
marcado pelas eleições presidenciais 
de 2022. Na disputa, temos dois can-
didatos que já ocuparam a cadeira 
presidencial, protagonistas de uma 
polarização que, segundo o especia-
lista, não será o fator determinante 
para grandes quedas na bolsa brasi-
leira, o que pode indicar uma preci-
ficação 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 volá-
til, o que não significa que o desempe-
nho 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 nova-
mente o intervalo dos juros nos Es-
tados Unidos. O movimento do Fed é 
um esforço para combater a maior in-
flação nos Estados Unidos em mais de 

40 anos, alimentada por um descom-
passo 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 primei-
ro na segurança de sua existência e, 
em segundo plano, no equilíbrio dos 
mais diversos aspectos de rentabilida-
de e manutenção do poder de compra 
com diversificação e coerência.

“O aumento da taxa de juros nos 
Estados Unidos impacta todos os ati-
vos de risco do mundo, por isso não 
é apenas a B3 que sofre por este mo-
vimento, 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 eco-
nomia do mundo já é bem aceita no mer-
cado, ”tecnicamente” os Estados Unidos 
já estão em recessão ao apresentar dois 
trimestres consecutivos de queda do 
PIB, outro fator que sempre ocorre an-
tes das principais recessões no mercado 
americano é a inversão das curvas de ju-
ros americanas (quando títulos de curto 
prazo apresentam rendimentos supe-
riores aos de longo prazo) que ocorreu 
recentemente, mas esse não pode ser o 
único fator dentro da análise.

“A curva de juros invertida costu-
ma ser um sinal de recessão, porém 
ainda precisamos aguardar pois a 
situação de estagflação é um fenôme-
no mundial e a intensidade de uma 
recessão nos Estados Unidos segue 
imprevisivel”, finaliza Diogo.

A iHUB Investimentos é uma em-
presa especializada em assessoria de 
investimentos credenciada pela XP 
Investimentos. Possui mais de 3,5 mil 
clientes, somando mais de R$1 bilhão 
em valores investidos sob custódia
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De acordo com o Painel de 
Operações de Crédito do Ban-
co Central, o país iniciou 2022 
com R$ 4,6 trilhões (dados de 
dezembro de 2021) em cartei-
ra de crédito – isto é, o dinheiro 
que empresas e pessoas físicas 
têm em empréstimos tomados. 
Ainda segundo o mesmo le-
vantamento, a taxa de inadim-
plência equivale a 2% desse 
montante. Ou seja: as dívidas 
não pagas referentes à carteira 
correspondem a R$ 92 bilhões.

Essa inadimplência regis-
trou ligeiro crescimento, se 
comparada ao final de 2020, 
quando, em dezembro da-
quele ano, estava em 1,86%. 
Em termos percentuais, a si-
tuação é melhor que dez anos 
atrás, por exemplo, quando 
essa inadimplência atingiu 
3%. Em contrapartida, àque-
la altura a carteira de crédito 
pouco passava dos R$ 2 bi-
lhões. Em outras palavras, em 
cifras absolutas, os R$ 92 bi-
lhões de inadimplência atuais 
são o maior montante desde 
2012, pelo menos.

Se para quem toma dinhei-
ro emprestado a inadimplên-
cia 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 sustentabilida-
de financeira. Depois, porque 
nem sempre recuperar o di-
nheiro emprestado e não de-
volvido 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 ra-
zão, instrumentos tecnoló-
gicos avançados e metodolo-
gias minuciosas entram em 
cena no trabalho de busca 
de patrimônio dos devedo-
res, conforme explica o co-
ordenador de investigações 
Guilherme Cortez, de uma 
empresa de base tecnológica 
especializada em inteligên-
cia forense – a Leme Inteli-
gência Forense, do Paraná.

“As estratégias de investi-
gação patrimonial contempo-
râneas envolvem inteligência 
artificial e automatização para 
cruzamento de dados e infor-
mações. Por exemplo, dados 
do próprio inadimplente, e 
entre os do inadimplente e 
seu círculo familiar e de rela-
ções. Dessa forma, é possível 
identificar patrimônios desse 
inadimplente que são regis-
trados 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 inteli-
gência forense de base tecnoló-
gica vem sendo procurada por 
grandes instituições credoras. 
De 2019 para cá, a carteira de 
clientes da legaltech vem cres-
cendo em média 10% ao ano, 
informa o CEO da empresa, 
Valdo Silveira. Entre 2018 e 
2021, a Leme conseguiu loca-
lizar mais de R$ 8,1 bilhões de 
patrimônio de devedores para 
instituições credoras que con-
trataram o serviço de investi-
gação inteligente.

Nesses valores, estão bens 
encontrados não só no Brasil, 
como no exterior. Países como 
Estados Unidos, Reino Uni-
do, Holanda, e ainda paraísos 
fiscais como Suíça, Panamá, 
Luxemburgo, Nova Zelândia, 
Bahamas, Ilhas Virgens Britâ-
nicas e Ilhas Bermudas estão 
entre os principais destinos 
desses recursos que buscam 
ser ocultados dos credores.

“O trabalho envolve auto-
mação e inteligência artificial, 
mas muita inteligência huma-
na também, para análise dos 
resultados e encaminhamen-
tos cabíveis, inclusive judi-
ciais. Essa análise é decisiva 
para a efetividade do trabalho 
de recuperação de patrimô-
nio”, assinala o coordenador 
de investigações da Leme.

GUILHERME CORTEZ

Coordenador de 
investigações da 
LEME Forense

Inadimplência da carteira de 
crédito no Brasil soma R$ 92 
bilhões, maior desde 2012
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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 pla-
taforma de descontos CupomValido.
com.br, com dados da Sta-
tista 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 patrimô-
nio conseguem escolher os 
melhores países, e imigrar 
com maior facilidade.

O baixo nível de crimi-
nalidade, impostos com-
petitivos, 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 mun-
do. Antes da pandemia, o 
país atraia uma média de 
1.000 milionários por ano. 
Porém, neste ano de 2022, 
o país atrair aproximada-
mente 4.000 milionários.

Alguns dos principais fa-
tores que fazem com que os 

indivíduos se mudam para os Emirados 
Árabes Unidos, são: forte economia, im-
postos competitivos, mercado crescen-
te 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 conse-
quências da guerra, a Rús-
sia é o país que perde milio-
nários em 2022. O país tem 
uma perda de -15.000 mi-
lionários, 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, respecti-
vamente. Pelas diversas on-
das de protestos, Hong Kong 
fica em quarto lugar, com uma 
perda de -3.000 milionários.

A Ucrânia fica em quin-
to lugar, com uma perda de 
-2.800 milionário, o que re-
presenta 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 prin-
cipais países destinos dos 
brasileiros milionários são 
Estados Unidos e a Europa 
(especialmente Portugal).
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1 - "Quando praticamos uma ação 
boa — afirmou o doutrinador da de-
mocracia 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 semen-
te 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 des-
cendentes, 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 ampli-
dão 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, fica-
ram relegadas aos cuidados do futuro 
algumas das soluções fundamentais 
da realidade nacional. O interesse da 
administração pública se concentra-
va de preferência nos problemas do 
presente. Daí o desencontro flagrante 
entre o país e o equacionamento de 
seus problemas de base, legado inde-
finidamente 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 conti-
nuidade 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 mo-
mento 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 ho-
mens perfeitos da definição de Vigny, 
as grandes nações realizam na matu-
ridade os seus sonhos de juventude. E 
é na hora da maturidade que o Bra-

JK: conselhos aos economistas 
brasileiros
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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 costu-
mam ser influenciados pelos interes-
ses 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 economis-
tas evitem explicar aqueles proble-
mas, sem antes submetê-los a uma 
crítica severa. E, o que é mais impor-
tante, cumpre-lhes, através da cons-
tante análise e interpretação impar-
cial dos nossos problemas, descobrir 
elementos que contribuam para o 

aperfeiçoamento da teoria econômi-
ca e sua maior generalização. Esta 
deve ser objetiva, deve ser a expan-
são da realidade econômica. Sempre 
que se distanciar dessa realidade — 
como ocorre, em vários de seus as-
pectos, com os fatos econômicos da 
América Latina — essa teoria deverá 
ser revista e aceita com as necessá-
rias ressalvas.

Não menos relevante é o papel do 
economista de países subdesenvolvi-
dos, 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 estabelecimen-
to de uma política de programação, 

com vistas a assegurar a mais eficaz 
utilização dos recursos disponíveis. A 
elaboração de um plano de desenvol-
vimento econômico é, no entanto, ta-
refa sobremodo complexa que requer 
os serviços do economista profissio-
nal, em todas as suas fases.”

Textos adaptados dos discursos 
proferidos por JK, 1) -   no dia 9 de 
dezembro de 1958, no Rio de Janei-
ro, 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 Cole-
tânea “Juscelino Kubitschek: Pro-
feta do Desenvolvimento: Exem-
plos 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 Cen-
tral de Minas Gerais, um manifesto, 
organizado pela Associação dos Mu-
nicípios Mineradores de Minas Ge-
rais e do Brasil (AMIG), para cobrar 
uma dívida de mais de R$ 2 bilhões 
em royalties da Vale/SA, com 28 mu-
nicípios mineradores de Minas Ge-
rais, Pará, Amapá, Goiás, Mato Gros-
so do Sul e Sergipe. O evento reuniu, 
aproximadamente, 1000 pessoas na 

Praça Tiradentes, que endossaram a 
campanha que alerta sobre o impac-
to negativo causado aos cofres públi-
cos em função do não recolhimento 
da Compensação Financeira pela Ex-
ploração 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 conti-
nuar assim, Vale?”.  Para o presidente 
da AMIG e prefeito de Conceição do 
Mato Dentro, José Fernando Apare-
cido 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 explo-
rou 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 judi-
cializada. Então, é injustificável esse 
não pagamento", pontua José Fer-
nando.

No evento, também houve a as-
sinatura 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 mi-
nério, 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 cer-
ta forma, outras mineradoras, para 
uma nova postura em relação aos 
municípios. “A Vale tem que colo-
car um fim nisso. Tem que fazer um 
acordo e pagar o que deve aos muni-
cípios o que a Justiça já determinou. 
Essa é só uma primeira cobrança. Fu-
turamente, 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 con-
tra as mineradoras. “Acreditar nisso 
seria praticar autofagia, ou seja, ma-
tar quem nos sustenta”. Ele explica 
que a referida dívida foi auditada 
pela Agência Nacional de Mineração 
(ANM), na época Departamento Na-
cional 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 empre-
sa recorreu judicialmente e perdeu 
treze vezes em primeira instância e 
uma vez em segunda instância”, com-
pletou.

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 pu-
desse cumprir com sua parte, mas, 
novamente, ela não quis pagar. En-
tão, nós esperamos passar o período 
de eleições municipais para não pa-
recer oportunismo, voltamos à Vale 
inúmeras vezes e ela, novamente, se 
recusou a pagar”.

A campanha seguirá nos próxi-
mos 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 desenvol-
va seu negócio: o recurso mineral. 
Ou seja, é o pagamento que a mine-
radora efetua por retirar o minério 
dos territórios desses municípios. 
De acordo com dados do Ministé-
rio 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 na-
cional foi superior à marca histórica 
de R$ 10 bilhões. Em Minas Gerais, 
o montante foi superior a R$ 4,6 bi-
lhões, segundo o Boletim Mineral de 
2021 da AMIG.

A melhora na arrecadação da 
CFEM é fruto de um trabalho inicia-
do, 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 alte-
rou 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 Minerado-
res, que acontece hoje e amanhã (23), 
no auditório do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em 
Belo Horizonte.  Promovido pela As-
sociação 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, Pa-
raná, Sergipe, São Paulo, Piauí e Rio 
de Janeiro.

Durante a abertura oficial, o pre-
sidente da AMIG, José Fernando Apa-
recido de Oliveira, que também é pre-
feito 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, atualmen-
te, os pilares do setor são segurança, 
sustentabilidade e diversidade eco-
nômica”, salientou.  

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais, Fernan-
do Passalio de Avelar, também parti-
cipou da mesa de abertura. Segundo 
ele, a mineração precisa estar ligada 
à segurança e sustentabilidade. “En-
quanto gestores, temos que trabalhar 
para que a atividade deixe riquezas e 
posteridade. É muito importante di-
versificar as atividades econômicas 
em todos os municípios”, enfatizou.

O presidente do Tribunal de Con-
tas de Minas, Mauri Torres, afirmou 

que se sentia feliz em receber esse 
importante encontro que reúne re-
presentantes de um setor que agrega 
muito para a economia, não só de Mi-
nas Gerais, mas também do Brasil. Par-
ticiparam também da mesa de abertu-
ra do evento: Jose Fernando Gomes 
Junior, secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia do Estado do Pará; Victor 
Hugo Froner Bicca, diretor geral Agên-
cia Nacional de Mineração (ANM); o 
diretor-presidente do Instituto Bra-
sileiro 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 realiza-
da uma palestra de tema: “Desafios 
e oportunidades para os municípios 
nos empreendimentos minerários 
implantados e em implantação”, mi-
nistrada pelo consultor da AMIG, Wal-
dir Silva Salvador de Oliveira, e pelo 
presidente da AMIG, José Fernando. 
O consultor explicou como e quando 
foi criada a AMIG, seu objetivo, mis-
são e os serviços que ela oferece. “Ela 
foi criada em 1980 e representa mu-
nicípios não só do Estado de Minas 
Gerais, mas também de muitas outras 
federações”, pontuou. 

Waldir Salvador abordou os mar-
cos importantes da mineração e apre-
sentou 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 pro-
porcionou um acréscimo de R$15,2 

bilhões aos cofres dos municípios mi-
neradores”, confirmou.

O consultor da AMIG destacou, 
ainda, que as prefeituras devem 
acompanhar toda a atividade de mi-
neração, desde a fase de implantação 
do empreendimento.  “Os prefeitos 
devem monitorar o subsolo da cida-
de, ter uma visão prospectiva e proa-
tiva, com atuação firme, acompanhar 
desde a fase da pesquisa, passando 
por todo o processo, criar mecanis-
mos institucionais e planos de desen-
volvimento estratégicos, tais como 
plano diretor, código tributário, códi-
go de postura, zoneamento iconológi-
co 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 tecnica-
mente em detalhes o EIA/RIMA, que 
é uma exigência da Lei Federal nº 

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, fis-
calizadores e ao Ministério Público”, 
completa.   

Para Salvador, os prefeitos podem 
até mesmo denunciar o descumpri-
mento das imposições previstas no li-
cenciamento e/ou ainda não propria-
mente 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 se-
jam expectadores da atividade, mas 
que cumpram o seu papel de gerir, 
em âmbito público municipal, a ex-
ploração 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 tercei-
ra vez, no segundo ano consecutivo, 
no Prêmio Valor Inovação Brasil. A 
premiação reconhece as 150 em-
presas 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 compa-
nhia 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 Gu-
tierrez, além de ser o ponto de cone-
xão da empresa com as soluções ino-
vadoras do mercado. Já foram mais de 
1000 conexões e 30 startups contra-
tadas.

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 ino-
var, esforço para realizar a inovação, 
resultados obtidos, avaliação do mer-
cado e geração de conhecimento.

“Atualmente a AG investe de 2% 
a 3% da receita líquida em processos 
inovadores diretos para a constru-
tora. Nossa expectativa é continuar 
crescendo e expandindo os conceitos 
da Engenharia 4.0. Receber esse prê-
mio é o reconhecimento que estamos 
no caminho certo e capacitados para 
oferecer o melhor aos nossos clien-
tes.”, afirma o Gerente de Inovação da 
Andrade Gutierrez, André Medina.

Desde 1948, a Andrade Gutierrez 
participa da construção e desenvol-
vimento do Brasil. Participa, desde 
então, de algumas das obras mais im-
portantes da história do país, atuando 

em projetos industriais, obras de in-
fraestrutura, mobilidade urbana, ener-
gia, óleo e gás. Em 2018, criou o Vetor 
AG: primeiro programa de inovação 
aberta do setor de Engenharia e Cons-
trução, responsável por fazer o mape-
amento e conexão dos desafios da AG 
com soluções inovadoras do mercado. 
A AG vem se destacando como refe-
rência, 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 progra-
ma de inovação aberta do setor de 
engenharia e construção. Além de 
participar no desenvolvimento de 
projetos inovadores internos da An-
drade Gutierrez, o Vetor AG é o pon-
to 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 inscre-
veram para participar.
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CENIBRA divulga Relatório  
de Sustentabilidade 2021

A CENIBRA divulgou, no dia 1º 
de agosto último, o Relatório de Sus-
tentabilidade 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 janei-
ro a 31 de dezembro de 2021.

Voltado a todo o público de in-
teresse, o relatório foi elaborado 
conforme as diretrizes da Global Re-
porting Initiative (GRI Standards) e 
busca atingir a opção “Essencial” de 
definição de conteúdo, que contem-
pla reportar pelo menos um item de 
divulgação de cada tópico material. A 
CENIBRA também realiza seu relato 
alinhado aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), que são 
as 17 metas globais estabelecidas 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para a construção de um mun-
do mais justo e inclusivo.

No documento, a Diretoria divul-
gou uma mensagem para os empre-
gados, a comunidade, os acionistas e 
demais partes interessadas. os dire-

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

“Com o empenho e a dedicação de 
todos os empregados, foram estabele-
cidas 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 mi-
lhões”, ressaltam os diretores.

Uma prioridade em 2021 foram 
as ações voltadas ao combate às mu-
danças 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 or-
ganizacional, 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 dife-
rentes para a construção de soluções 
inovadoras. No ano passado, foi reali-
zado o Censo de Diversidade, quando 
foi identificado o grau de maturidade 
da Empresa em relação ao tema.

Na área da governança corpora-
tiva, mereceram destaque o acompa-
nhamento e a atualização do mape-
amento dos riscos corporativos, em 
razão de novas ações estabelecidas, 
desafios dos novos cenários e a ade-
quação à Lei 13.709/2018 – Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), traba-
lho iniciado em 2019.

As ações implementadas e os re-
sultados alcançados em 2021 refor-
çam 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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O empresário Nadim Elias Dona-
to 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 dire-
toria conta com 33 membros efetivos 
e 33 suplentes, que buscam fortalecer 
a representatividade do Sistema no 
âmbito de seus municípios contri-
buindo nacionalmente com o comér-
cio de bens, serviços e turismo.

“Meu trabalho é para que essa 
seja uma das melhores Federações 
do Brasil, juntamente com seus bra-
ços sociais, onde os sindicatos, em-
presários e colaboradores possam 
crescer juntos”. Essa foi umas das 
declarações do novo presidente do 
Sistema Fecomércio MG, Sesc e Se-
nac em Minas, durante a coletiva de 
impressa que aconteceu na sexta-
-feira, 12 de agosto, na sede da Feco-
mércio MG.

Em sua carreira, o empresário do 
setor lojista acumula mais de 12 anos 
como presidente do Sindicato de Lo-
jistas de Belo Horizonte (Sindilojas-

-BH) e diretor da Associação Comer-
cial 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-presi-
dente da CDL Jovem, órgão comple-
mentar da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH). Formado em administração 
pelo Instituto Cultural Newton Pai-
va Ferreira, Nadim Donato espera 
trazer renovação para o setor do 
comércio com uma gestão eficiente, 
transparente e moderna

Nadim Donato 
toma posse na 
Fecomércio MG, 
Sesc e Senac Minas
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Em mais de cem anos de 
existência, a ACMINAS partici-
pou das grandes mudanças ocor-
ridas nesse período. E fez parte 
das transformações comerciais, 
empresariais nos campos políti-
co e econômico, e, desde então, 
sempre buscou a melhoria da 
população, especialmente dos 
milhares de empresários e co-
merciantes mineiros.

Temos um enorme carinho 
por essa região central que nos 
acolheu por mais de um século 
e foi palco dos empresários mi-
neiros na história de Belo Ho-
rizonte. Nossa atual sede, loca-
lizada na Avenida Afonso Pena, 
372, foi adquirida pela entida-
de em 1919 e inaugurada em 
26 de novembro de 1922. Con-
tudo, como movimento natural 
dos novos tempos, primando 
pela modernidade e economia, 
vamos passar pela experiência 
de mudança de sede pela pri-
meira vez. O novo espaço, que 
abrigará a ACMinas a partir do 
dia 1° de setembro, fica na rua 
Paraíba, 1465, no edifício Capa-
nema, antigo Hotel Liberty.

Mas não abandonaremos 
nossa responsabilidade com a 
região que nos abrigou por tan-
tos anos. Para tanto, assinamos 
uma parceria com o Automóvel 
Clube focada, entre outros, na 
revitalização do centro históri-
co 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 gera-
ções saibam o valor da história 
de nossa cidade. Esse trabalho 
está alinhado com a revitaliza-
ção 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 aproximada-
mente R$20 milhões.

Toda cidade tem seu cen-
tro histórico, e, no caso de Belo 
Horizonte, este local possui um 
perímetro maior, compreendi-
do dentro da avenida do Con-
torno, 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 logra-
douro: Avenida do Contorno 
Presidente JK. Já está em vigor 
uma parceria entre a ACMinas 
e Automóvel Clube com a fina-
lidade de transformar aquela 
riquíssima edificação em ponto 
de encontro, discussão e cons-
piração pela revitalização do 
centro de BH. Já há grupo de 
trabalho formado com a finali-
dade de integrar a sede antiga 
da ACMinas nesta realização. É 
só o começo. Ainda há muito o 
que fazer a envolver as institui-
ções 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 tem-
pos, 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 mo-
delo, 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 traba-
lho irá definir a melhor vocação 
do antigo prédio para a cidade e 
para a receita da ACMINAS. Tra-
ta-se, portanto, de um momento 
importante, que coloca a entida-
de 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 conserva-
dorismo, passa a mostrar a sua 
outra face, qual seja a do seu com-
prometimento contínuo com as 
inovações, em todos os sentidos.

 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
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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 trajetó-
ria de sucesso no País. Em 2022, a 
consultoria colocou em prática mais 
uma etapa de seu sólido processo de 
expansão nacional com a inaugura-
ção de três novas operações: Floria-
nópolis (SC), Recife (PE) e Curitiba 
(PR), que se juntam às unidades de 
São Paulo, Campinas, ABC e Bai-
xada 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 Bra-
sil. Desde 2018, a consultoria vem 
registrando um crescimento médio 
anual na casa dos dois dígitos e, mes-
mo diante da pandemia, suas boas 
práticas de gestão e seu time de co-
laboradores permitiram manter essa 
evolução nos últimos dois anos. É vá-
lido destacar que os resultados atin-
gidos 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 ne-
gócios cresceram significativamente 
na América do Sul e vem sendo ex-
cepcional acompanhar a velocidade 
e o ritmo de crescimento do Brasil. 
O país não é somente importante em 
termos de receita, mas também estra-
tegicamente, já que almejamos parce-
rias com empresas de todo o mundo”, 
destaca David King, Diretor Adminis-
trativo Sênior do Canadá e América 
do Sul na Robert Half. “Nosso objetivo 

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%

PRINCIPAIS QUEBRAS DE PARADIGMA NO MERCADO DE TRABALHO NA ÚLTIMA DÉCADA:
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é que a operação brasileira da Robert 
Half alcance o mesmo tamanho para 
nossos negócios que a economia bra-
sileira representa globalmente”, res-
salta King. 

Pode-se afirmar que a conjuntu-
ra da expansão também é consequ-
ência do compromisso que a Robert 
Half tem com sua força de trabalho. 
Certificada pelo Great Place To Work 
(GPTW) no Brasil desde 2018, a com-
panhia está sempre disposta a ouvir 
seus funcionários para compreender 
suas vontades e necessidades. Prepa-
rada para o futuro do trabalho e aten-
ta às principais tendências do merca-
do, a Robert Half optou por oferecer 
um modelo de trabalho flexível aos 
seus mais de 13.000 colaboradores 
ao redor do mundo, o que proporcio-
na aos profissionais a possibilidade 
de escolher, de acordo com suas ne-
cessidades pessoais, o melhor local 
para trabalhar.  

A escolha pelo modelo flexível 
está respaldada pelas tendências 
mais latentes para o futuro do traba-
lho, além de ter sido uma demanda 
dos próprios funcionários. O mais re-
cente estudo da Robert Half, que ou-
viu 1.161 profissionais qualificados, 
igualmente divididos entre recruta-
dores, empregados e desempregados, 
mas em busca de recolocação, refor-
çou 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 estraté-
gias de atração e retenção, cada vez 
mais desafiadoras. Segundo dados da 
pesquisa, 73% dos profissionais em-
pregados e 67% dos desempregados 
consideram a adoção dos modelos 
flexíveis de trabalho, remoto ou hí-
brido, como uma ação relevante para 
atrair talentos do mercado. Entre os 

recrutadores, 78% veem esses mode-
los como parte permanente do cená-
rio de emprego nos próximos anos. A 
valorização do equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional e o reconhe-
cimento da essencialidade da saúde 
mental no ambiente de trabalho vêm 
logo em seguida, na opinião dos en-
trevistados.  

“Há 15 anos, lá em 2007, tive-
mos o desafio de criar a marca ‘Ro-
bert Half’ no Brasil e apresentar um 
novo modelo de trabalho ao mercado 
nacional. Desde então, muito se de-
senvolveu 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 pro-
fissionais qualificados está no seu ín-
dice mais baixo dos últimos anos, as 

estratégias de atração e retenção es-
tão na mente dos executivos da maior 
parte das empresas, que estão presen-
ciando essa disputa pelos melhores ta-
lentos. Por isso, hoje, mais do que nun-
ca, há uma grande importância para o 
propósito e para o que a empresa faz 
enquanto sociedade. Mais do que fa-
lar, no entanto, é importante praticar 
questões de ESG, diversidade e inclu-
são”, 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 profis-
sionais permanentes e para projetos 
especializados nas áreas de finanças, 
contabilidade, mercado financeiro, 
seguros, engenharia, tecnologia, jurí-
dico, recursos humanos, marketing e 
vendas e cargos de alta gestão. Com 
presença global e atuação na Améri-
ca do Norte, Europa, Ásia, América 
do Sul e Oceania, a Robert Half apa-
rece em listas das empresas mais 
admiradas do mundo. A Robert Half 
é reconhecida, também, por seu com-
promisso 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 reconhe-
cimento 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 Brasilei-
ro”, com base no ano fiscal de 2021. 
Segundo a organização, a edição des-
te 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: Digi-
tal, 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 desen-
volvimento dos canais digitais. 

Nos últimos anos, o McDonald’s re-
forçou 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 cres-
cimento exponencial de seu app, que 
já teve cerca de 70 milhões de downlo-
ads em toda a América Latina. Durante 
esse tempo, o aplicativo ganhou fun-
cionalidades 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, as-
sim 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 (CE-
PEV-USP), tem o objetivo de retratar 
a representatividade das redes no va-
rejo 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 La-
tina e Caribe. A companhia conta com 
direitos exclusivos de possuir, operar 
e conceder franquias locais de restau-
rantes McDonald’s em 20 países e ter-
ritórios dessas regiões. Atualmente, 
a rede possui mais de 2.250 restau-
rantes, entre unidades próprias e de 
seus subfranqueados, que juntos em-
pregam mais de 90.000 funcionários 
(dados de 30/06/2022). A empresa 
também mantém um sólido compro-
misso com o desenvolvimento das co-
munidades 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 Valo-
res 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 Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Pesquisa Anual da Indústria da 
Construção (Paic) revela que o segmento 
de serviços especializados para constru-
ção aumentou sua participação de 18,5% 
para 22,0%, de 2011 para 2020, com em-
presas 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 enqua-
drar em modalidades de crédito mais 
acessíveis ao consumidor.

“O chamado déficit habitacional 
(conta feita para mostrar quantas mo-
radias faltam no Brasil) continua alto. 
Segundo estimativas, entre 2020 e 2030, 
serão necessárias 11,9 milhões de ca-
sas 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 incorpora-
dora moderna, comprometida, oferecer 
preços acessíveis e um produto diferen-
ciado, para atender o déficit habitacional, 
adequação da renda, localização segura 
e com boa mobilidade. Por sermos tam-
bém 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 ten-

dência de mercado para os próximos 
anos, e vai se expandir. “Vivemos o 
boom imobiliário antes da pandemia, 
pós jogos, em todo o país, principal-
mente 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 me-
nor, o que não quer dizer que não há 
compradores potenciais”, emendou 
Bruno. Vale lembrar que a MP tem 8 
empreendimentos, só em São Gonça-
lo, região de baixa renda, e está ex-
pandindo para a capital carioca, am-
pliando, também, por outros bairros 
das Zonas Norte e Sul de Niterói.

MAIS LAZER A UM PREÇO ACESSÍVEL

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

bes. Os apartamentos, de 1 ou 2 quar-
tos e vaga de garagem, possuem me-
tragens que vão de 52 a 65m² e área de 
lazer com piscina, sauna, churrasquei-
ra, salão de festas e de jogos, academia, 
brinquedoteca, quadra poliesportiva, 
pista de cooper e até pistas de boliche 
equipadas com marcador digital e re-
posição automática de bolas e pinos. 
Os valores são a partir de R$185 mil.

“Queremos com isso ampliar o con-
ceito 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 Cons-
trutoras do Brasil de 2022 segundo o 
Ranking Intec, foi fundada em 2012, 
com a missão de levar qualidade de vida 
através dos seus empreendimentos. Es-
tabelecida 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 Fede-
ral, 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 produ-
zidos na unidade.

Fruto de um investimento inicial 
de R$ 1 bilhão, a unidade foi respon-
sável 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 produ-
zir 74 mil veículos por ano, teve sua 

capacidade expandida e hoje produz 
mais que o dobro, com 158 mil veícu-
los/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 pro-
dução 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 comercializa-
dos em diversos países da América 
Latina, como Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Chile, Colômbia, Peru e mui-
tos 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 comprometimen-
to, dedicação e trabalho que garanti-
ram que essa unidade seja referência 
não só na produção de veículos cada 
vez melhores, mas também na atu-
ação responsável com o meio am-
biente, 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, mé-
dio e longo prazo, que visam diminuir 
o uso de recursos naturais e os im-
pactos ambientais em suas operações 
e na cadeia de valor, para atender às 
necessidades do planeta.

A fábrica da Toyota em Soroca-
ba foi a primeira da marca no País 
a adotar o conceito de Ecofactory. 
Com isso, todo o projeto construti-
vo 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 ope-
ração também passou a seguir con-
ceitos de sustentabilidade, buscan-

do reduzir emissões de gases que 
causam o efeito estufa, economia de 
energia e de água, além da diminui-
ção no volume de resíduos.

Dentro deste conceito, foi pos-
sível reduzir o consumo de água e a 
emissão de efluentes com uma esta-
ção de tratamento própria; a recicla-
gem 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 sig-
nificativamente a circulação de cami-
nhões e o consumo de diesel. 

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

Como um projeto de longo pra-
zo, o destaque são os 10 anos do 
Morizukuri, que idealizou uma flo-
resta ao redor da fábrica. A floresta 
chegou a sua fase “adulta”, com 134 

mil árvores, de 143 espécies nativas 
diferentes, em um espaço de quatro 
hectares, o que equivale a uma área 
aproximada de quatro campos de fu-
tebol, 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 desenvolvimen-
to 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 reali-
za um trabalho junto com a Fundação 
Toyota, no apoio a projetos socioam-
bientais, 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 pre-
sente 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 mar-
cos 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, loca-
lizadas em Indaiatuba, Sorocaba, 
Porto Feliz e São Bernardo do Cam-
po, todas no Estado de São Paulo, e 
emprega mais de 5 mil pessoas. Em 
2020, lançou a KINTO, sua nova em-
presa de mobilidade, para oferecer 
serviços como aluguel de carros e 
gestão de frotas a uma sociedade 

em transformação. Também refor-
çou 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 melho-
res e mais seguros, além de avançar 
nas soluções de mobilidade. A em-
presa contribui com a sociedade, 

por meio do próprio negócio, com 
ações que visam diminuir o risco de 
acidentes, melhorar o tráfego de ve-
ículos e aumentar o uso de energias 
renováveis, e também por ser uma 
boa cidadã corporativa. Junto com a 
Fundação Toyota do Brasil, tem ini-
ciativas que repercutem nos 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Susten-
tável 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

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

si, em Belo Horizonte – MG.

Atuaram como expositores Leo-
nardo Guerra Ribeiro, Superintenden-
te 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 Tere-
za Ribeiro de Andrade – Sócia Sênior 
do CCBA e Onofre Alves Batista Júnior 
– Sócio Conselheiro do CCBA e profes-
sor associado de Direito Tributário e 
Financeiro da Graduação, Mestrado e 
Doutorado na UFMG.  MercadoComum 
esteve representada por seu diretor 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Fotos: Enan Correia

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

Dra. Maria Tereza Ribeiro de Andrade

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

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

Mesa Principal

Laurindo de Souza, Heraldo de Carvalho e Sérgio Frade
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Na segunda-feira, dia 12 de setem-
bro, das 13h30 às 17h, diversas orga-
nizações 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 presen-
cial vai destrinchar a influência e atu-
ação da nova tecnologia nos cenários 
de indústria e inovação do país, 
além de entrelaçar o relaciona-
mento 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 an-
tecessor, o 4G. Em Belo Hori-
zonte, 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, organiza-
ções como o Conselho de Tecnologia 
e Inovação, o Conselho de Infraes-
trutura, ambos da Federação das In-
dústrias 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 Extrati-
vas 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 Telecomuni-
cações  (Inatel), promovem o evento 
“Impactos do 5G: Indústria e Ino-
vação”. O evento conta com o apoio 
especial de MercadoComum: Há 29 
Anos Formando Opiniões!

O encontro vai contar com a li-
derança de Fábio Veras, membro 
do Conselho Consultivo da Agên-
cia 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 Infraes-
trutura, de Paulo Stumpf, reitor da 
escola Superior Dom Helder Câmara, 
e Patrícia Becker, diretora FDC Ges-
tão Pública. 

O evento possui três painéis de 
debate: Carlos Baigorri, presidente 
do Conselho Diretor da Anatel e Car-
los Nazareth, diretor do Inatel, vão 
ministrar “Impactos do 5G na Indús-
tria e na economia Nacional”; Marcelo 
Motta, diretor de Segurança Ciberné-
tica e Soluções da Huawei e Luiz Már-
cio Viana, presidente do Sindiextra, 
vão conduzir “Impactos do 5G para 
a Mineração e Sustentabilidade”; Da-

niel Godinho, diretor de Rela-
ções Institucionais e Marketing 
da WEG e Wilson Cardoso, di-
retor de Tecnologia da América 
Latina e Brasil da Nokia, vão mi-
nistrar “Licença Privada 5G”.

Segundo Fábio Veras, é ne-
cessário debater a tecnologia 5G, 
refletindo sobre os impactos e 
projetando iniciativas para apro-
veitá-la de uma maneira saudável 
e benéfica. “Estamos falando da 
nova geração de internet móvel 
que tem alto poder de velocida-
de 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 po-
tencializar 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

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
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Receita Federal proíbe juros 
compostos em créditos fiscais

BÁRBARA DE ALCÂNTARA MATTOS

A Receita Federal proibiu a 
incidência de juros sobre ju-
ros na compensação tributá-
ria. Nesse contexto, empresas 
que se utilizam de créditos 
fiscais perceberão alterações 
em relação ao seu saldo re-
manescente, corrigido em ra-
zão do entendimento trazido 
pela Solução de Consulta nº 
24/2022.

A forma de cálculo adotada 
pela Receita Federal gera 
impacto significativo, prin-
cipalmente em relação às 
pessoas jurídicas que ha-
bilitam créditos fiscais ad-
vindos de decisões judiciais 
e abatem pouco a pouco os 
impostos. O tema ganha re-
levância no momento atual, 
em que várias empresas es-
tão aproveitando dos crédi-
tos da tese de exclusão do 
ICMS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS.

Anteriormente, além da cor-
reção do saldo de crédito tri-
butário pela taxa Selic, muitas 
empresas incluíam uma se-
gunda correção no momento 
de cada compensação, que 
incidia sobre o saldo total re-
manescente.

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 con-
tribuintes corrigiam o saldo 
total remanescente (R$ 220 
mil) pela SELIC para utiliza-
ção 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 em-
presas devem fazer um cál-
culo proporcional em cada 
compensação, a fim de se 
adequarem a esse entendi-
mento e verificarem quanto 
foi consumido do principal e 
dos juros, para que a correção 
incida apenas sobre o princi-
pal nos meses seguintes.

É importante que esse cálculo 
seja feito corretamente para 
que não haja risco de não 
homologação das compensa-
ções com aplicação de pena-
lidades. A não homologação, 
além de restabelecer a co-
brança dos débitos compen-
sados com juros e multa de 
20%, ainda está sujeita a uma 
penalidade isolada de 50%, 
totalizando 70% em multas.

mauro.werkema@gmail.com

Advogada no escritório 
Marcos Martins 
Advogados.
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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 glo-
bal de hambúrgueres e uma das 
líderes mundiais do setor de carne 
bovina, anunciou no dia 30 de agos-
to último a eleição de Rui Mendon-
ça 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 presi-
dência 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, Men-
donça 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 qua-
dros executivos da Marfrig. Nesse 
período, comandou a unidade de 
Hulha Negra/Pampeano e liderou as 
áreas industrial, de logística e frigo-
ríficos da Marfrig Brasil. Em 2017, 
assumiu o cargo de diretor de indus-
trializados da Marfrig América do 
Sul. Entre 2018 e 2022, a participa-
ção 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 tra-
balho desenvolvido, nos últimos qua-
tro anos, por Miguel Gularte, com foco 
no aumento da produtividade e na ex-
celência da operação. No segundo tri-
mestre de 2022, a Operação América 

do Sul registrou uma receita líquida 
de 7,1 bilhões de reais, com cresci-
mento 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 re-
lação à alcançada no mesmo período 
de 2021). A Marfrig é hoje a empresa 

com o maior número de plantas ha-
bilitadas para a exportação ao mer-
cado chinês – 13, no total.

“O avanço da Marfrig é uma con-
quista compartilhada com cada co-
laborador, em cada uma das nossas 
unidades de produção”, diz Mendon-
ça. “Assim como foi feito até agora, 
vou trabalhar muito próximo às uni-
dades e às suas comunidades para 
que, juntos, façamos da Marfrig uma 
empresa cada vez mais eficiente, res-
peitada e admirada por todos aque-
les com os quais nos relacionamos.”

RUI MENDONÇA É GAÚCHO  
E TEM 63 ANOS

A Marfrig é uma das companhias 
líderes em carne bovina e maior pro-
dutora 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 Amé-
rica do Norte, bem como capacidade 
de produção de 244.000 toneladas 
de hambúrgueres por ano. Emprega 
mais de 30.000 colaboradores, dis-
tribuídos em 32 unidades produti-
vas, processa e comercializa carne in 
natura, produtos processados, pratos 
prontos à base de carne bovina, pro-
dutos complementares e derivados 

de carne, além de couro para os mer-
cados doméstico e internacional. Re-
conhecida pela qualidade de seus pro-
dutos 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

O primeiro carro elétrico sub-
compacto da CAOA Chery chegou ao 
Brasil e agora está disponível com ex-
celentes 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 Sem-
pre para clientes Pessoa Física com 
planos de 12, 24 e 36 meses, no CAOA 
Fleet, para Pessoas jurídicas que de-
sejam terceirizar suas frotas e no 
CAOA Rent a Car, exclusivo para clien-
tes CAOA que desejam o veículo du-
rante 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 Execu-
tivo da CAOA, a oferta deste modelo 
reforça o compromisso da empresa 
em oferecer, sempre, novas soluções 
de mobilidade ao consumidor brasi-
leiro. “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 pas-
sam a valorizar ainda mais a econo-
mia de combustíveis, trazemos o iCar 
com uma utilização bastante urbana, 
econômica e ambientalmente corre-
ta. 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 tecnoló-
gica no Brasil, a CAOA CHERY lançou 
o primeiro subcompacto com moto-
rização 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 elétri-
co. Ou seja, nasceu como um projeto 
eletrificado e, por isso, possui carac-

terísticas inovadoras que envolvem 
desde a motorização até os materiais 
utilizados. 

Fruto de um novo conceito na 
categoria de EVs e de uma nova pla-
taforma da Chery, voltada 100% à 
eletrificação, o modelo tem sua car-
roceria essencialmente composta 
por alumínio de aviação com polí-
meros de alta resistência. Na prática, 
isso significa que o iCar possui com-
postos leves, extremamente confiá-
veis, de baixo custo de manutenção 
e que suportam grandes variações 
de temperatura e alta resistência à 
impactos. Graças a essa caracterís-
tica 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 ex-
pectativas do exigente consumidor na-
cional, além de adaptações no motor. 
O modelo tem bateria com capacidade 
total de 30,8 kWh, com sete estágios 
de regeneração de energia, e classifi-
cação IP67 em relação ao grau de pro-
teção. O iCar possui motor com potên-
cia máxima de 45 kW (61 cv) e torque 
máximo de 15,3 kgf.m (150 Nm).

Focado na economia e sustentabi-
lidade, o iCar conta com autonomia de 
282 km. A bateria pode ser carregada 
completamente em apenas 36 minu-
tos em estações de carga rápida (ele-
tropostos), 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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O Brasil deverá chegar, 
em 2023, com um PIB – Pro-
duto Interno Bruto em dó-
lares norte-americanos cor-
rentes 14% abaixo do que foi 
atingido em 2010. A Renda 
Per Capita dos brasileiros, em 
dólares norte-americanos 
correntes, também deverá 
alcançar, em 2023, pratica-
mente os mesmos níveis cor-
respondentes 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 expressi-
vamente a vida dos seus cida-
dãos, principalmente aqueles 
de menor renda.

De acordo com dados 
da última pesquisa PNAD 
Contínua do IBGE – Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística há no mercado 
de trabalho do país, atu-
almente, 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 Ar-
gentina (45 milhões).

Trata-se de uma com-

binação explosiva e, à esta-
gflação vigente, ainda não 
são verificadas propostas 
capazes de revertê-la de 
forma permanente.  Aliás, 
hoje no País pouco se dis-
cute economia, quase sem-
pre ficando o debate restri-
to às questões meramente 
de tesouraria e conjuntu-
rais – também politizadas e 
ideologizadas.

Segundo o IpeaData, a 
Agropecuária que já che-
gou a representar 25,81% 
do total da economia bra-
sileira em 1952 alcançou, 

em 2021, uma participação 
de 8,09% na formação do 
PIB- Produto Interno Bru-
to brasileiro. Desde que 
iniciou a série histórica em 
1947, o menor nível ocor-
reu em 2010, quando atin-
giu 4,84%.

Relativamente à Indús-
tria Total, que já chegou 
a ter uma participação de 
47,97% em 1985, o setor 
teve, em 2021, uma parti-
cipação de 22,15% do PIB. 
Esta significativa perda 
tem a sua justificativa: a In-
dústria de Transformação, 
que já chegou a represen-

tar 34,66% do PIB (maior 
índice da série histórica 
iniciada em 1947) viu a 
sua participação reduzir-se 
para menos de 1/3, alcan-
çado 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%.

Entende-se que a con-
tribuição mais efetiva e 
precípua dos setores agrí-
cola e industrial ao pro-
gresso do Estado e do País 
e ao bem-estar da popula-
ção é a produção, a custos 
decrescentes, de produtos 
de melhor qualidade. Nes-
ta 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 inter-
nacional como paradigma 
de referência e, com isso, 
absorver a melhoria de 

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

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Combinações explosivas
JK: “Estão aplicando remédios adequados à velhice para resolver problemas de puberdade”
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qualidade, o desenvolvi-
mento de novos produtos 
e a redução dos curtos de 
produção. Ressalte-se, nes-
te ponto, que a busca de 
eficiência, da eficácia e do 
aumento de produtividade 
potencializam as possibili-
dades de renda do País.

De outro, a expansão do 
mercado interno criaria e 
manteria escalas viáveis de 
produção, aumentando-se 
a competitividade interna-
cional e ampliando a atrati-
vidade do País aos investi-
mentos 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. 

A satisfação das ne-
cessidades sociais básicas 
– educação, saúde, sane-
amento, entre outras – é 
condição indispensável à 
qualificação do trabalho 
exigida pelos novos am-
bientes tecnológicos. Mais 
do que nunca, os chamados 
investimentos sociais de-
vem também ser conside-
rados em sua perspectiva 
econômica.   

O debate econômico 
não pode mais continuar 
restrito apenas às questões 
meramente conjunturais e 
urge despolitizar e deside-
ologizar os seus principais 
temas diante da imperiosa 
necessidade de se reconci-
liar com o crescimento eco-
nômico vigoroso, contínuo, 
consistente e sustentável, 
buscando a transformação 

do País em Nação Desen-
volvida, próspera e justa – 
elegendo-os como a Meta 

Número 1 e prioridade 
absoluta de toda a agenda 
governamental.

Fonte: Banco Central - Depec
*Projeção – Crescimento de 

1,51% - Elaboração: MinasPart 
Desenvolvimento

Data US$

2000 3.773,51

2001 3.175,57

2002   2.846,52

2003   3.095,96

2004   3.660,29

2005   4.822,03

2006   5.918,54

2007   7.388,97

2008   8.864,17

2009   8.667,31

2010 11.338,41

2011 13.298,23

2012 12.422,41

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   6.838,06

2021   7.541,96

2022*   8.888,81*

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

Fonte: BCB-Depec
*Projeção – Crescimento de 

2,1% - Elaboração: MinasPart 
Desenvolvimento

Data US$

2000    655.707,37

2001    559.562,59

2002    508.101,18

2003    559.465,40

2004    669.339,54

2005    892.033,25

2006 1.107.131,33

2007 1.396.797,40

2008 1.693.147,00

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 1.447.998,21

2021 1.608.832,34

2022* 1.908.849,32

BRASIL – PIB – Produto 
Interno Bruto  
2000/20212
Em US$ milhões correntes

Fonte: IBGE

Número de trabalhadores acima de 14 anos sem emprego fixo 

Trabalhadores por conta própria (sem CNPJ) 19,2 milhões

Empregados no setor privado sem carteira assinada 13,0 milhões

Empregados domésticos sem carteira assinada 4,3 milhões

Trabalhadores Familiares – Auxiliares 1,7 milhão

Empregados sem registro CNPJ 0,8 milhão

BRASIL – RAIO X DA INFORMALIDADE
Trimestre encerrado em junho de 2022

BRASIL - PARTICIPAÇÃO DA AGROPECUÁRIA NO PIB PRODUTO INTERNO BRUTO - 1947/2021 – Em %
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De acordo como Relató-
rio Focus do Banco Central 
de 22 de agosto último, a 
expectativa do mercado fi-
nanceiro é que a economia 
brasileira poderá registrar 
um crescimento de 2,02% 

neste ano. Caso a projeção 
venha a se confirmar, du-
rante 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 perí-
odo, - de 9,20%, segundo o 
FMI – Fundo Monetário In-
ternacional. Cabe salientar 

que a população brasileira 
crescerá 2,66% no mesmo 
período, o que significa afir-
mar que a Renda Per Capita 
dos brasileiros será elevada 
em apenas 1,15% nestes 
quatro últimos anos.

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
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A previsão do PIB mun-
dial do FMI para este ano 
é de 0,80 ponto percentu-
al 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 senti-
dos na economia mundial. 
O Relatório avalia, de outro 
lado, que os vários choques 
globais afetarão negativa-
mente a economia dos pa-
íses em desenvolvimento 
neste ano e no próximo.

Para o FMI – Fundo Mo-
netário Internacional, em 
conformidade com o do-
cumento intitulado “World 
Economic Outlook Update”, 
divulgado no dia 26 de ju-
lho, a economia mundial 
deverá apresentar uma ex-
pansão de 3,20% em 2022 e 
2,90% em 2023.

As projeções do FMI 
para a economia brasileira 
em 2022 são para um cres-
cimento 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 con-
siderando 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 desempe-
nho da economia brasileira 
poderá ser considerado um 
dos piores da história eco-
nômica 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, literalmen-
te, como autêntico rabo de 
cavalo: sempre para trás e 
para baixo!

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL
22.08.2022

Em vermelho significa variação inferior à média mundial
*Projeções: Mundo (FMI); Brasil (Focus)

Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE - Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil
 Difereça em p.p.

   (Brasil – Mundo)

2019 2,87  1,22 -1,65

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

2021 6,11 4,62 -1,49

2022* 3,20 2,02 -1,18

Média 2,28 1,00 -1,28

Tx. Acumul 9,20  3,84 5,36

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

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

Ano Mundo Brasil
 Difereça em p.p.

   (Brasil – Mundo)

2014 3,52  0,50 -3,02

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

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

2017 3,75  1,32 -2,43

2018 3,61  1,78 -1,83

2019 2,87  1,22 -1,65

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

2021 6,11 4,62 -1,49

2022* 3,20 2,02 -1,18

2023* 2,90 0,39  -2,51

Média Anual 2,96  0,11  -2,85

Tx. Acumul. 33,52  0,79 -32,73

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



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 5 9EDIÇÃO 308 SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM



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 R6 0 EDIÇÃO 308SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

A grande 
oportunidade do Brasil 
é a infraestrutura

Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra Energia e futuro CEO da Eletrobras
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Você fala muito sobre a impor-
tância 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 Ele-
trobras deve ser o grande catali-
sador dessa mudança no Brasil?

 
É hora de pensar na energia do 

futuro e a Eletrobrás pode ser uma 
das maiores empresas de energia re-
novável do mundo. Hoje, não existe 
nenhuma empresa no país que pos-
sa crescer como ela. Nós temos um 
potencial de energia eólica que nin-
guém tem. Os parques eólicos bra-
sileiros serão os mais eficientes do 
mundo no futuro e os solares tam-
bém terão participação importante 
nesse processo.

 
É notório que temos um poten-

cial 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 brasilei-
ros e um dos principais vetores des-
sa guinada rumo à descarbonização.

 
Como será feita essa transição 

do público para o privado?
 
Ela é uma corporation, ou seja, 

não existe a figura do dono, o que 
não a torna menos eficiente. A pri-
meira coisa a ser feita é fortalecer o 
conselho de administração e perce-
ber quais são as possibilidades para 
valorizar as ações. Só assim podere-
mos atrair mais investidores e torná-
-la mais eficiente e, consequente-
mente, mais competitiva.

 
O setor elétrico está prepara-

do para esses investimentos?
 
Quando a gente fala do marco le-

gal do setor elétrico, falamos de um 
documento da década de 1990. Se 
você for olhar, de lá para cá aconte-

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

 
Você defende muito o ESG. 

Como você enxerga a importância 
da governança atrelada à respon-
sabilidade social?

 
Na governança, a primeira obri-

gação é ser exemplar. Veja a questão 
do armazenamento das vacinas con-
tra a Covid-19. Assim que chegaram 

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 Ro-
berto 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, as-
sociados 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 

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 empre-
sas 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:
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as primeiras doses no Brasil, não 
tínhamos refrigeradores suficientes 
que pudessem comportá-las em bai-
xíssimas 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 edu-

cação, acreditar mais nisso se qui-
sermos ser menos injustos no fu-
turo. Passa também por ser menos 
egoísta e poder, de alguma maneira, 
empreender com menos riscos para 
contribuir para uma sociedade me-
lhor. Não tem caminho fácil, mas te-
mos 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. Socie-

dade, academia e empresários preci-
sam estar juntos em um esforço co-
letivo para encontrar soluções para 
pôr fim ao desmatamento.

 
A segunda coisa é olhar a Ama-

zônia como um celeiro de oportuni-
dades. Se está degradado, o melhor é 
reflorestar. Por exemplo, usar espa-
ços para produzir biocombustíveis.

 
Outra questão é fazer com que 

as empresas também assumam o 

seu papel de responsabilidade am-
biental. Todos nós deveríamos in-
ventariar 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 enxer-
ga o país a partir do ano que vem?

 
Para mim, a grande oportunida-

de do país é a área de infraestrutu-
ra. 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 infra-
estrutura, você investe em oportu-
nidade. Acho que se a gente aprovei-
tar esse momento, vamos conseguir 
baixar a inflação e ainda sair dessa 
situação até muito antes que ou-
tros países. Essa é a nossa principal 
oportunidade.

 
Falando agora de eleição, te-

mos Lula ou Bolsonaro em 2023. 
Como você vê as privatizações no 
próximo governo?

 
Eu, particularmente, sou sim-

patizante do projeto de governo do 
Bolsonaro. Neste momento, o Lula 
tem demonstrado ser contra as pri-
vatizações, o que é um problema, 

pois temos exemplos positivos desse 
processo. Veja São Paulo, por exem-
plo, que se tornou um estado mais 
eficiente por causa das desestati-
zações. 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 fiscali-
zar pode ser privatizado. Acho muito 
difícil a Petrobras ser passada à ini-
ciativa 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 benefí-
cios 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 perce-
ber uma redução no preço da ener-
gia. Sem falar no aumento da confia-
bilidade e da qualidade do serviço 
oferecido. Certamente o consumidor 
será beneficiado muito em breve 
com a redução tarifária.
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BDMG – 60 ANOS
M E M Ó R I A  V I V A

Edifício-Sede do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte

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 Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S.A. foi fundado 
em 21 de setembro de 1962 e, portan-
to, está completando 60 anos de contri-
buições relevantes à economia mineira.

De acordo com pronunciamento/
palestra à Rádio Inconfidência intitula-
do “Energia, Transportes e Banco de In-
vestimento, realizado em 23 de junho de 
1951, assim se referiu o governador Jus-
celino Kubitschek de Oliveira ao tema:

“O fruto do trabalho para dar a Mi-
nas estradas e energia elétrica não é para 
ser colhido da noite para o dia: - decor-
rerão alguns anos, para que se sinta ver-
dadeiramente 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 rea-
lização 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 Go-
vernador, constato com prazer que as 
cidades mineiras muito progrediram 
realmente: cresceram em superfície, 
embelezaram-se na arquitetura de 
seus prédios; mas a maioria ainda ca-
rece desses requisitos indispensáveis ao 
bem-estar e à saúde das populações.
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Promovi várias reuniões com ban-
queiros e estudiosos do problema. Embo-
ra não tenhamos chegado ainda a uma 
conclusão definitiva, pois há sérias difi-
culdades a transpor, espero não falhar 
neste ponto importante de meu progra-
ma. O lançamento do Banco dos Municí-
pios 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 investi-
mento: que opere em duas modalidades, 
a industrial e, a outra, de melhoramen-
tos municipais. A escassez de capitais, 
em nosso meio, ainda é grande, e torna-
-se imperioso o aparecimento de um es-
tabelecimento 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 pri-
meira 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 As-
sembleia Legislativa a Mensagem núme-
ro 65, propondo a instituição do Banco 
de Investimento de Minas Gerais. 

O BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento 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, no-
tava-se a preocupação de ‘preparar 
as condições mais convenientes ao 
racional aproveitamento das dispo-
nibilidades de energia elétrica, uma 
vez executada a primeira etapa de 
construção de Centrais Hidroelétri-
cas, estimulando a criação de indús-
trias 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 

obras e serviços de interesse coletivo.

Justificando a proposição, a Men-
sagem define o perfil da nova institui-
ção afirmando: 

“A sua caracterização como Banco de 
Investimentos consistirá no gênero, mo-
dalidades 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 sim-
plifica-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 institui-
ção representava, a preços de dezem-
bro de 1992, US$ 3,3 milhões, caben-
do 51% ao Estado de Minas Gerais e o 
restante a ser colocado entre as pre-
feituras 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 se-
guintes linhas de crédito:

a) Empréstimos à industrialização 
de bens de consumo e de produção;

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
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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 Esta-
do de Minas Gerais e, ao sair deste, 
tornou-se gerente do Banco da La-
voura de Minas Gerais indo trabalhar 
em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro 
sem deixar a presidência da Associa-
ção 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 opo-
sitores 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 

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 presi-
dente nacional da UDN no ano seguin-
te, 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. 

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

b) Financiamento de serviços 
públicos municipais, com prioridade 
para os abastecimentos de água, 
força e luz, esgoto e calçamento;

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

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;

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

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

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

Banco de Investimento fosse deixada 
para quando oportuno”.

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

O projeto acabou sendo engaveta-
do. 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 ad-
vogava a interiorização do crédito aos 
setores industrial, rural e de serviços de 
infraestrutura e se preocupava em dar 
novos ordenamentos ao crédito, confor-
me a natureza de cada instituição.

Fonte: BDMG – 30 Anos e Arquivo Público Mineiro

A Criação do BDMG 
em 1962, por José 
de Magalhães Pinto

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
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Em cinco anos à frente do Palácio 
da Liberdade, Magalhães Pinto criou 
o Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas 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 organi-
zações como o Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (IPES) e a Ação Demo-
crática Parlamentar (ADEP). 

Almejava chegar à Presidência da 
República na eleição prevista para 
1965. Entretanto, a Convenção Na-
cional de abril de 1963 consagrou 
Carlos Lacerda, governador da Gua-
nabara, como o candidato do partido, 
e as últimas pesquisas antes do golpe 

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
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em 1964 indicavam 22% das inten-
ções de voto para Lacerda e apenas 
2% para Magalhães. Os udenistas 
mineiros aceitavam Lacerda, pois ti-
nha 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 presiden-
cialismo.

Apesar de publicamente concilia-
tório com o governo, nos bastidores 
engajou-se na conspiração para der-
rubá-lo, usando a deposição de Gou-
lart para impulsionar sua ambição 
política pessoal de tornar-se presi-
dente. 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 van-
tajoso para o início do golpe graças 
à coesão entre o governador e os ge-
nerais. Entretanto, eles tinham diver-
gências. Magalhães ficou num polo 
oposto ao de Guedes, alinhado aos 
empresários ligados ao IPES e que ti-
nham 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 subordi-
nada, de forma a usá-la como força 
combatente. Ela foi então incorpora-
da aos planos de Guedes e Mourão. 
Desde 1962 negociou com Francisco 
Lacerda de Aguiar, governador do Es-
pírito Santo, conseguindo a garantia 
do uso do Porto de Vitória para abas-
tecer Minas Gerais durante um confli-
to 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 Espí-
rito Santo no noroeste capixaba. Com 
outros estados sua diplomacia tam-
bém foi prolífica. Assegurou sua re-
taguarda por negociações com Goiás 
e Mato Grosso, e conseguiu de Adhe-
mar de Barros, governador de São 
Paulo, a promessa de aderir ao movi-
mento, contanto que fosse primeiro 
deflagrado em Minas Gerais. 

Manteve-se à esquerda de Carlos 
Lacerda, chegando a falar em refor-
mas de base e reforma agrária. Em 
29 de fevereiro de 1964, denunciou 
o “anticomunismo irracional e fa-
natizado” num manifesto que mais 
agradou o Partido Trabalhista Brasi-
leiro do que a UDN. A aparência con-
ciliatória era possivelmente forma 
de ganhar vantagem sobre Lacerda 
na eleição presidencial. Para a histo-
riadora Heloisa Starling, Magalhães 
oscilava de acordo com a conveni-
ência; “como bom político mineiro, 
acendia uma vela para Deus, outra 
para o Diabo e uma mais para cada 
santo”. Para o jornalista Pedro Go-
mes, 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 defla-
grou no dia 31, antecipando-se aos 
planos dos conspiradores no Rio de 
Janeiro e São Paulo. Magalhães ten-
tou extrair o maior ganho eleitoral 
possível da operação iniciada em seu 
estado, buscando publicidade logo 
após o golpe. Entretanto, com o pro-
longamento do mandato do presi-
dente Castelo Branco e a decretação 
do Ato Institucional n.º 2, suas am-
bições foram frustradas, embora sua 
carreira tenha continuado. Dentre 
as facções que derrubaram Goulart, 
Castelo Branco pertencia aos “mo-
dernizadores”, enquanto Magalhães 
era um dos “tradicionalistas”. Assim, 
prosperou politicamente com a che-
gada do “tradicionalista” Costa e Sil-
va ao poder em 1967. Newton Velloso, Magalhães Pinto e Nelson Thibau durante campanha eleitoral de 1960, em BH
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Presidente Joao Goulart e governador Magalhães Pinto

General Ernesto Geisel, presidente Castello Branco e Magalhães Pinto

Jânio Quadros e Magalhães Pinto durante a campanha eleitoral de 1960

GRATIDÃO EM POLÍTICA  
SÓ DURA 48 HORAS”

Eleito deputado federal pela ARE-
NA 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 desenvolvi-
mento do Brasil numa política deno-
minada Diplomacia da Prosperidade, 
em muitos pontos similar à Política 
Externa Independente dos governos 
Jânio Quadros e João Goulart. 

Ciente que a détente entre Esta-
dos Unidos e a União Soviética mo-
dificava 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 Prolife-
ração de Armas Nucleares. Em 1968 
apoiou a instalação do Ato Institu-
cional Número 5 pela chamada linha 
dura do Regime Militar que suspen-
deu várias garantias constitucionais.

Em 1970 foi eleito senador sen-
do escolhido presidente do Senado 
Federal em 1975 e em 1978 foi elei-
to deputado federal. Findo o biparti-
darismo participou da fundação do 
Partido Popular em 12 de fevereiro 
de 1980 ao lado do senador Tancre-
do 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 par-
lamentar 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 carrei-
ra visto que fora acometido por um 
derrame cerebral e não retornou ao 
mandato, sendo substituído por Del-
son Scarano. 
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De bancário a banqueiro e político
Governadores Carlos Lacerda e Magalhães Pinto 

Em julho de 1926 Magalhães Pin-
to foi admitido, por concurso, como 
escriturário no Banco Hipotecário 
e Agrícola de Minas Gerais, poste-
riormente transformado em Banco 
do Estado de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. Ao inscrever-se no con-
curso, declarou ter nascido em março 
de 1908 para poder prestar o exame, 
que exigia dos candidatos a idade mí-
nima 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 sucessi-
vamente 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 Minei-
ro. Na época, o banco, sob direção de 
Clemente de Faria, não alcançara ain-
da grande projeção. Pouco a pouco, o 
estabelecimento começou a crescer, 
incorporando sucessivamente o Ban-
co de Campanha, o Banco Comercial 
de Alfenas, o Banco Santa-Ritense 
e o Banco de Pouso Alegre. Em me-
nos de quatro anos, Magalhães Pinto 
tornou-se gerente do Banco da La-
voura 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 Pin-
to para a presidência da Associação 
Comercial de Minas Gerais, prova-
velmente com o intuito de dificultar 
para ele qualquer tentativa de apro-
ximação com o presidente da Repú-
blica, Getúlio Vargas. Mesmo assim 
Magalhães pôde escolher seu suces-
sor no cargo, Caetano de Vasconce-
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los. A partir desse ano, presidiu a re-
cém-criada Federação de Comércio 
de Minas Gerais, tornando-se ainda 
diretor da companhia Níquel Tocan-
tins, da Mineração e Usina Wigg e da 
Companhia de Seguros Minas-Brasil 
(foi um dos fundadores das duas úl-
timas). Presidiu também o Sindicato 
Nacional dos Exportadores de Ferro 
e Metais Básicos.

Nessa década, em Belo Horizonte, 
iniciou seu curso na Faculdade de Di-
reito de Minas Gerais.

No decorrer do ano de 1943, Ma-
galhães Pinto passou a se reunir fre-
quentemente 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 prestigia-
dos na vida econômica mineira.

Devido à iminência da divulga-
ção de um manifesto oposicionista, 
chegou a ser sondado por pessoas 
ligadas a Vargas na tentativa de con-
seguirem a não-publicação do docu-
mento. 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 Mani-
festo 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 personalida-
des tradicionais da vida política, inte-
lectual, econômica e social, e sobre-
tudo de vários advogados, em geral 
consultores jurídicos ou diretores de 
bancos, na época o setor mais dinâ-
mico 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



E S P E C I A L7 2 EDIÇÃO 308SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

uma violência à “irresistível vocação 
para a vida pública” que sempre ca-
racterizou a comunidade mineira, 
identificada historicamente “aos ide-
ais que se realizam pela autonomia 
estadual e pela democracia”.

Vários signatários sofreram san-
ções em sua vida profissional, aten-
dendo 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 aque-
les que trabalhavam em empresas pú-
blicas e, nos casos de estabelecimen-
tos particulares, o governo pressionou 
seus proprietários, na maioria das ve-
zes com êxito. Entre os punidos figu-
rava Magalhães Pinto, que foi afastado 
do cargo de diretor não só do Banco da 
Lavoura, mas também, de outras em-
presas que dirigia.

No período seguinte, juntamente 
com seu irmão Valdomiro, Magalhães 
Pinto procurou mobilizar alguns ami-
gos 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 ope-
rar em todo o país. Em poucos dias a 
quantia de 90 mil contos foi recolhida 
junto a um numeroso grupo de ami-
gos, 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 Ge-
rais foi criado em maio de 1944, sen-
do a primeira diretoria integrada pelo 
coronel Francisco Moreira da Costa, 
Valdomiro Magalhães Pinto, José Wan-
derley Pires e Paulo Auler. No Distrito 
Federal, o banco recebeu significativo 
apoio do industrial Inar Dias de Fi-
gueiredo. 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 abertu-
ra de agências no interior de Minas 
Gerais, nas capitais de Goiás e do Es-
pírito Santo, e em Campos (RJ), além 
da filial do Rio de Janeiro e da matriz 
em Belo Horizonte. Isso demonstra-
va 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 en-
tre os dez maiores bancos do país.

Em 1958, Magalhães Pinto foi es-
colhido 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 estabelecimen-
tos 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 se-
nador por Minas Gerais na legenda 
da Arena, obtendo uma expressiva 
votação que somou 1.680.638 votos. 
Assumiu suas novas funções em fe-
vereiro de 1971 e, nesse mesmo ano, 
o banco de sua propriedade incorpo-
rou o Banco Brasileiro do Atlântico, o 
Banco República e o Banco da Gran-
de 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 Ban-
co 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 Nacio-
nal, onde os antigos dirigentes per-
dem seu mandato. É nomeado então, 
também pelo Banco Central, um Con-
selho 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 pas-
sivos para outras instituições. Com 
este ato, detectou-se a existência de 
652 contas fictícias com saldo cinco 
vezes maior que o valor do patrimô-
nio 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 Ban-
co 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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A instabilidade, que a proxi-
midade da eleição provoca 
no mercado financeiro, certa-
mente continuará até a pro-
mulgação dos resultados fi-
nais 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 ele-
vados associado com inflação 
em queda mantém a renda fixa 

como a preferida entre as apli-
cações do mercado financeiro.

A queda da inflação isolada-
mente e as melhores pers-
pectivas de manutenção da 
estabilidade institucional, in-
dependente 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 variá-
vel – ações – rentabilidade 
líquida superior aos 13,75% 
ao ano oferecidos pela taxa 
Selic, os juros básicos da eco-
nomia. 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 ou-
tros ativos de renda fixa.

A Selic deve terminar o ano 
no patamar atual de 13,75% 
e recuar para 11% ao ano em 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Renda fixa ainda muito atrativa
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2023, segundo a projeção dos 
analistas coletada pelo bole-
tim 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 ju-
ros altos versus inflação em 
baixa. É sempre melhor apli-
car no longo prazo com uma 
taxa elevada, quando os juros 
básicos oferecem perspecti-
vas de queda.

INFLAÇÃO RECUA

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

O IPCA-15 divulgado na me-
tade de agosto apurou defla-
ção 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 Cen-
tral projeta a inflação para 

6,55% no acumulado deste 
ano, em dezembro próximo, 
segundo o seu presidente Ro-
berto 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 in-
vestimentos diretos externos 
podem somar US$ 58 bilhões. 
Esses valores são mais que 
suficientes para cobrir o défi-
cit das contas externas (todo 
o movimento com o exterior 
do País) previsto em US$ 18,5 
bilhões.

Outro fator altamente posi-
tivo pode alicerçar o desem-
penho da bolsa de valores. O 
Produto Interno Bruto (PIB) 
deve terminar 2022 com 
crescimento de 2%, bem aci-
ma 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 

ligeira melhora no ambiente 
de negócios.

Analistas apontam que al-
gumas ações ligadas ao con-
sumo estão com melhor po-
tencial de alta. Entre elas, os 
papéis da Americanas, Ma-
gazine 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 com-
panhias. Esses dividendos 
são calculados com base na 
relação entre o valor do que 
foi distribuído aos acionistas 
e a cotação da ação em de-
terminado período. Entre as 
companhias que ofereceram 
melhores dividend yields 
foram listadas por analistas 
a SYN (ex-Cyrela), Cia. Ener-
gética de Brasília, Petrobrás, 
Celg, Bradespar, Gerdau Me-
talúrgica, Marfrig Foods, Vale, 
Usiminas e Coelba.

Sempre é bom recordar que 
as aplicações em ações são de 
risco. O investidor “não pro-
fissional” deve aplicar com a 
máxima cautela e só uma par-
cela dos recursos que dispõe 
para investimentos. O acon-
selhamento por parte de ana-
listas é sempre aconselhável. 
Além disto, é aconselhável o 
acompanhamento diário do 
mercado financeiro.
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JK e a independência do

EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
E AOS 120 ANOS DO NASCIMENTO DE JUSCELINO KUBITSCHEK

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Ex-Presidente do BDMG; Presidente/Editor Geral de MercadoComum

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

Em comemoração aos 120 anos do nascimento do 
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no próximo 
dia 12 de setembro e aos duzentos anos da independên-
cia do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822 publica-
mos, 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 exem-
plares – 2.336 páginas, intitulada “Juscelino Kubitschek: 
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos ao Brasil do 
Século XXI, de minha autoria e lançada por MercadoCo-
mum, 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 ven-
do, uma consciência vigilante e uma 
compreensão perfeita de que a inde-
pendência política de um povo, sendo 
uma etapa de sua evolução, acabará 
por transformar-se em mera sombra 
e ridícula ficção, se não for completa-
da com a emancipação econômica e a 
dignificação social desse mesmo povo.

Na verdade — e estas palavras de-
sejo 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 democra-
cia 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 so-
cial, 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 em-
penho hoje, como chefe do governo e 
chefe do Estado, na causa da liberta-
ção econômica e social do Brasil, tan-
to 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 auxilia-
res 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 sécu-
lo XIX, a realização e consumação da 
independência política; a nós, homens 
deste governo e neste século XX, tocou-
-nos o destino privilegiado, se souber-
mos ser dignos dele, de conquistarmos 
para o Brasil a emancipação econômi-
ca 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 se-
tembro 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 interes-
se nacional poderemos tornar o nosso 
povo mais feliz e os nossos homens 
mais livres, tanto social como econo-
micamente. Mas o puro e nobre e inte-
ligente 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 animosida-
de contra os estrangeiros, nem a recu-
sa aos intercâmbios econômicos ou re-
lações financeiras com os países mais 
ricos em dinheiro ou mais favorecidos 
em valores econômicos.

Desejamos, ao contrário, a colabo-
ração de todos os povos, principalmen-
te 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 re-
servas ou agressividade, antes com 
afeto e cordialidade. Não somos iso-
lacionistas, não somos xenófobos, não 
somos prisioneiros de nenhuma atitu-
de mesquinha de inveja e de nenhum 
sentimento estreito de temor ou ran-
cor ante os outros povos, ante qual-
quer 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 propósi-
to, dos pródromos da nossa Indepen-
dência. Debruço-me na História para 
evocar e rever o movimento idealista 
da Inconfidência Mineira. É um pri-
vilégio para mim — sendo um presi-
dente da República e um homem de 
Minas Gerais, e sendo vós estudantes 
— poder evocar hoje aquelas figuras 
de universitários, em sua maioria mi-
neiros, que sonhavam na Europa, cur-
sando escolas francesas, com a inde-
pendência 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 prós-
pera república norte-americana. Por 
isso, um desses admiráveis estudantes 
brasileiros decidiu-se, certa vez, a pro-
curar 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 indepen-
dência. 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 aque-
la que o embaixador norte-
-americano dirigiu ao nosso 
jovem estudante: — "Os 
Estados Unidos da América 
não podem nem devem in-
tervir em assuntos internos 
e particulares do Brasil. 
Mas, se os brasileiros em-
preenderem um movimen-
to 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 co-
laboração".

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 comemo-
rando. 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 or-
dem tão necessárias à defesa do nosso 

hemisfério e à segurança das demo-
cracias ocidentais, em cuja vanguarda 
se encontram os governos e os povos 
do nosso continente, todos unidos num 
sistema de compreensão e de colabo-
ração. Na verdade, esse é o conteúdo 
do pan-americanismo, conforme ficou 
demonstrado ainda recentemente, na 
Conferência do Panamá, quando to-
dos os povos americanos participaram 
mais uma vez de uma magnífica con-

fraternização continental, partindo do 
princípio da igualdade e da soberania 
de todos os nossos países.

E, entre nós, ainda e muito opor-
tunamente, 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 ho-
mem formado e vivido na Europa; o 
seu patriotismo parecia até encontrar 
seiva e força em sua capacidade de co-
municar-se com o estrangeiro e acei-

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 flaman-
te e nacionalista intransigente, estabi-
lizador do mapa geográfico do Brasil, 
sempre voltado e sempre a defender a 
soberania brasileira, tanto nas fron-
teiras físicas como nas questões polí-
ticas 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 des-
ta Festa da Mocidade — é que 

sei quanto sois sensíveis ao 
fascínio e às sugestões da His-
tória — 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 con-
tam pela sua soberania, e 

soberania não apenas como 
fórmula jurídica, mas como 

realidade política, econômi-
ca e social.

Quanto a mim, meus jovens 
patrícios, foi isto principalmente 

o que jurei defender: a indepen-
dência, a soberania, os interesses na-
cionais 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 comemo-
ração da Pátria numa Festa da Moci-
dade — é com emoção que vos recor-
do 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 recôn-
dito, 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 es-
perança, o alimento da esperança.

Não conheço maior crime neste 
mundo, nem ato mais vil, que o de pri-
var 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 conse-
quência, alertar-vos contra os que pro-
curam, ofendendo a verdade e a pró-
pria evidência, destruir as fundadas 
esperanças que os brasileiros deposi-
tam em sua pátria e em seu destino. 
Se, ainda quando não sobrem justifi-
cações, devemos ter sempre esperan-
ça — que ofensa a Deus é desanimar 
e descrer, quando há sobejas razões 
para confiar e esperar!

Como aceitar que continuem a ne-
gar 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 as-
pectos negativos de um país em que 
tudo conduz à afirmação, à esperan-
ça, até mesmo nas dificuldades que se 
apresentam aos nossos olhos e decor-
rem, todas elas, da opção que fizemos, 
de havermos decidido abandonar a 
estagnação e assumir os riscos de ace-
lerar o nosso desenvolvimento? 

Não podemos consentir que, con-
tinuamente, 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 numero-
sos. Certo, não estamos entre os paí-
ses desenvolvidos do mundo; mas já 
começamos a caminhar com firmeza 
para alcançar tal objetivo. Não encon-
tramos um país fácil, nem condições 
inteiramente favoráveis, mas nunca 
cessou o nosso esforço de penetração 
do interior e de conquista da natureza. 

Recentemente, tomamos providên-
cias 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 vivía-
mos, com tantos núcleos de população 
dispersos e privados de meios de co-
municação e intercâmbio.

Estamos cuidando de estabilizar e 
regularizar o curso do chamado "rio 
da unidade nacional", esse São Fran-
cisco que não tardará em transfor-
mar-se num Nilo brasileiro, fonte de 

vida para uma imensa região. Multi-
plicamos o aproveitamento do nosso 
potencial energético e demos início a 
numerosos empreendimentos que pos-
sibilitarão o surto industrial do país 
em bases atualizadas. Semeamos, en-
fim, o que vós, jovens, recolhereis em 
futuro muito próximo.

 Acusam o atual governo principal-
mente de sacrificar o presente em bene-
fício 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 en-
contrem uma nação mais bem aparelha-
da do que a que encontramos nós, que ti-
vemos 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 julga-
mento 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 coti-
diano e a encarar os nossos problemas 
em perspectiva mais ampla e genero-
sa. 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 po-
díamos, sem pecar gravemente — isto 
sim —, continuar apegados à beira do 
oceano, de costas voltadas para a nos-
sa grandeza territorial.
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Acumulei responsabilidades, como 
jamais outro homem público brasilei-
ro 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 favorá-
vel, 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 te-
nho amor ao trabalho, meu amigo de 
infância e de juventude na luta pela 

vida, e porque gosto de debruçar-me 
sobre os problemas, à procura de so-
luções 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.

Não quero apenas falar-vos uma lin-
guagem de justificação ou despertar-vos 
para a realidade, já que sereis beneficiá-
rios do que estamos fazendo e nos custa 
até mesmo amarguras e perigos sem 
conta: é que tendes também responsabi-
lidades e deveres por assumir.

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 cor-
responder ao que de vós espera o Brasil. 
Não vos deixeis seduzir pelos que vos in-
suflam ideias de indisciplina.

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

ta, quando se instalam a indisciplina e a 
desordem, que tudo corroem. Sereis be-
néficos 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 resulta-
do 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 heroís-
mo e mais liberdade em obedecer à lei e 
ao dever que no desperdício de forças, na 
rebeldia à ordem, na transgressão dos de-
veres, nas imposições descabidas.

Estais na idade em que a vida 
merece e vale a pena ser vivida. Vos-
so 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 pers-
pectiva criadora. 

Conservai-vos vigilantes, mas 
guardai a vossa esperança — e negai 
ouvidos ao canto do desespero das se-
reias 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 In-
dependência do Brasil. É esta uma data 
que devemos celebrar juntos, por tratar-
-se de festa de família, em que recorda-
mos o momento de nossa maioridade, o 
instante em que passamos a dirigir-nos a 
nós mesmos e assumimos as responsabi-
lidades 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, en-
frentando as dores e as lutas que são 
o quinhão inevitável dos povos em ca-
minho de emancipar-se. A data da In-
dependência marca uma eclosão que 
somente ocorreu porque já tínhamos 
realmente uma personalidade coleti-
va, 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 po-
demos 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 nacio-
nalidade; brasileiros na hora incerta; 
brasileiros na hora da opção defini-
tiva. 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 Pá-
tria apenas palpitava como uma es-
perança 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 incompa-
ravelmente maior de valores acumula-
dos. 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 pro-
porção 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 complacên-
cia ilusória significaria renunciar à am-
bição 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 in-
dustrialização sem o qual não logrará 
acompanhar a marcha dos tempos, tor-
na-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 econômi-
co das diversas regiões componentes da 
Federação reclama toda a atenção do 
governo, cuja preocupação máxima é a 
de promover o desenvolvimento harmô-
nico de todo o organismo nacional.

Cumpre não esquecer, ademais, que 
ainda não se pode considerar termi-
nada a nossa formação democrática e 
que nem sempre as facções atuantes no 
cenário político brasileiro sabem distin-
guir, com suficiente nitidez, o interesse 
partidário do interesse nacional, que, 
infelizmente, muitas vezes tem sido pos-
to 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 tor-
nando ainda mais difícil o exercício do 
poder público, pois, além das tarefas 
ligadas à administração, impõe-se ao 
governo não descurar dos aspectos po-
líticos da conjuntura nacional, entre os 
quais avulta o da manutenção de uma 
atmosfera de ordem e tranquilidade 
indispensável para garantir o livre pro-
nunciamento das urnas.

Falando diretamente aos mais 
altos representantes das Forças Ar-
madas, que têm prestado à causa 
da unidade nacional serviços ines-
timáveis; dirigindo-me a oficiais ge-
nerais 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-

tos, o único sistema compatível com 
a nossa dignidade de país indepen-
dente e cioso de manter o seu pres-
tígio 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 institui-
ções, o respeito à lei.

Não há de enfraquecer no nosso âni-
mo o argumento de estarmos agora de-
fendendo 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 intransferí-
vel, que só são úteis em política e so-
mente 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 democrá-
tica, sujeita a variações e caprichos. Sa-
bemos 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 continuida-
de não se esperam resultados benéficos 
duradouros. É o exercício ininterrupto 
dos deveres cívicos numa atmosfera de 
respeito mútuo que vai criando a tradi-
ção democrática e dando o rendimento 
desejado ao regime. Podemos louvar as 
Forças Armadas do Brasil pela maneira 
com que sempre interpretaram o sen-
timento 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 caracteri-
zou 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 impossi-
bilitasse ou, pelo menos, tornasse difícil 
um procedimento mais ambicioso; não 
faltaram seduções que, entretanto, não 
lograram o menor êxito, pois a consciên-
cia militar tem bem nítidos os seus com-
promissos para com a Nação.

Mesmo quando candidatos à ma-
gistratura suprema da Nação, digamo-
-lo em abono da verdade, podem os mi-
litares ser apontados como exemplos 
de correção nas pugnas democráticas.

   
É resolução de meu governo — e 

estou certo de, assim agindo, interpre-
tar a própria doutrina política e ética 
das classes armadas e traduzir a opi-
nião da grande maioria do país — é 
firme intenção do meu governo não 
poupar esforços para que as eleições 
se processem dentro da mais comple-
ta ordem e prevaleça a vontade do 
eleitorado. Quero que o pleito para a 
minha sucessão transcorra em con-
dições diferentes das que encontrei, 
quando, em minha campanha, tive de 
enfrentar os argumentos mais especio-
sos partidos daqueles que deviam ter 
sido os primeiros a defender a legali-
dade. 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 cum-
pra 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 desen-
volvimento nacional e pelo desenvolvi-
mento harmônico do nosso continente.

Impossível será levar a bom ter-
mo tal luta fora da ordem, da discipli-
na, da obediência à hierarquia e aos 
ideais que abraçamos. Não consenti-
rá o governo que se agite também o 
problema social para efeitos de pro-
paganda 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 ní-
vel 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 represen-
ta 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 Hemis-
fério e que obedece a fatores estrutu-
rais 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 prin-
cipalmente de atividades extrativas e 
da exportação de produtos agrícolas. 
Marchamos agora para alcançar a 
industrialização e uma atividade eco-
nômica em bases modernas e diversi-
ficadas. O governo não tem poupado 
esforços a fim de tornar essa transição 
tão suave quanto possível, adotando 
as medidas de disciplinamento econô-
mico-financeiro que não importem em 
paralisar as atividades básicas do país.

Eis aí alguns resultados positivos da 
política seguida pelo governo em maté-
ria econômico-financeira, com o objeti-
vo 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 per-
mitem 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 brasi-
leiros. 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, aglo-
merados no litoral. Tínhamos de pen-
sar 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 mons-
truoso 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 fi-
lhos 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 uni-
dade do Brasil, da ordem e da seguran-
ça indispensáveis ao processo do nosso 
engrandecimento.”
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O verdadeiro e o falso democrata
Jornalista e 
diretor-geral  
da revista Viver

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Liberdade, liberdade, quanta 
violência se pratica em seu 
nome. É isto que estamos as-
sistindo no Brasil, um país que 
aparentava estar com institui-
ções e convicções democráti-
cas 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 verdadei-
ro líder do populista que, não 
tendo programa, nem vontade, 
vende ilusão em sua fala fácil 
e insiste em oferecer benes-
ses insuficientes para matar a 
fome em vez de uma proposta 
para emancipação, pelo pro-
gresso da população carente. 

A campanha, polarizada, mos-
tra que vamos seguir a mesma 
trilha de sempre: vendendo 
ilusões. Já é hora ou melhor, já 
passou da hora, de entender-
mos que não existe solução fá-
cil para um país que se deixou 
distanciar do desenvolvimen-
to mundial. Que cresceu no 
campo sem perder a mania de 
destruir a natureza. Que pre-
cisa avançar na tecnologia em 
todas as áreas, mas que corta 
verba para a pesquisa e educa-
ção. Que precisa erradicar do-
enças, inclusive da fome, mas 
corta verba para a saúde. Que 
precisa de instituições fortes 
para, sem traumas e autorita-
rismo, promover as reformas 
legais indispensáveis ao seu 
desenvolvimento social, sem o 

qual de nada vale o desenvol-
vimento econômico. 

E é neste campo, exatamente 
no fortalecimento institucional 
que assistimos o desmanchar 
do país por quem deveria cui-
dar de seu fortalecimento com, 
lamentavelmente, a aquiescên-
cia do povo que é a instancia 
última da defesa democrática. 
Em nome da defesa da demo-
cracia abusam do que seria o 
direito de opinião. Em nome 
desta mesma democracia abu-
sam do direito de calar vozes, 
de castrar opiniões sem fun-
damentar suas ações. E nos 
calamos diante da barbárie, 
aceitando a violência dos que, 
em nome da liberdade de ex-
pressão, 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 vis-
lumbrar mudanças e melhoria 

no quadro nacional. Bolsona-
ro e Lula travam uma batalha 
de egos, cada um se postando 
como detentor de soluções má-
gicas 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 mági-
cas, aquelas tiradas de livros 
de teóricos, sem falar como 
executá-las. Os demais, que me 
desculpem, não existem. 

Assim como, a julgar pelas cam-
panhas, não teremos no país a 
figura dos governadores como 
agentes políticos. Pelo discurso, 
serão meros gerentes em seus 
estados, sem qualquer prota-
gonismo no cenário nacional 
como, no passado, tivemos 
vários exemplos, para o bem e 
para o mal da democracia, re-
conheçamos. Quanto aos candi-
datos ao legislativo deixo os co-
mentários 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 convi-
dado para o Encontro de Finanças do 
Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças (IBEF-MG) de agosto, reali-
zado no dia 24 de agosto último com 
executivos e profissionais de finan-
ças. A política tributária adotada pela 
Secretaria de Estado de Fazenda foi 
destaque na apresentação do Secretá-
rio 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 am-

biente de negócios mais amigável em 
Minas Gerais. Por isso, proporciona-
mos aos investidores que atuam ou 
pretendem atuar no estado medidas 
como a simplificação de obrigações 
acessórias, transparência normati-
va, 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 competi-
tivo e equânime", afirma o secretário 
de Fazenda, Gustavo Barbosa.

 
O Secretário destacou também a 

importância de ressaltar as 102 me-
didas de simplificação tributária im-
plementadas 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 ma-
neira 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 reuni-
ões com empresas.

"Essas reuniões são fundamentais 
para a decisão do investidor de apor-
tar 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 ameni-
zar os impactos da variação do pre-
ço dos combustíveis promovida pela 
Petrobras, a Secretaria de Fazenda foi 
protagonista junto ao Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Confaz) 
no sentido de propor e votar favora-
velmente ao congelamento do Preço 
Médio Ponderado ao Consumidor do 
diesel, gasolina, etanol e gás de cozi-
nha. Além disso, Minas Gerais redu-
ziu o ICMS dos combustíveis, energia 
elétrica e dos serviços de telefonia e 
internet classificados por lei federal 
como essenciais”, concluiu.
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“Convoquei os Ministros de Estado 
e altos componentes da administra-
ção, além de convidar representantes 
das duas casas do Congresso, com cuja 
solidariedade e colaboração efetiva 
conta o meu Governo, para darmos to-
dos forma solene à assinatura de um 
decreto de interesse público. Aprovei-
to-me desta oportunidade para dizer 
também algumas palavras de adver-
tência, pois julgo ter chegado o mo-
mento 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 fun-
ções de responsabilidade na vida pú-
blica, espero que logre ser recebido 
pela opinião nacional com a impor-
tância que as circunstâncias lhe em-
prestam.

Não estamos aqui apenas para 
deliberar sobre os meios de vencer 
dificuldades de natureza administra-
tiva ou econômica, mas para afirmar 
a necessidade de defender o regime de 
liberdade em que vivemos.

Seria inútil — além do impossí-
vel — esconder que, periodicamente, 
a nossa democracia é ameaçada, nos 
seus fundamentos, de maneira par-
ticularmente 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 impos-
sibilidade de conquistar o poder polí-
tico, 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, por-
que 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 dificulda-
des existentes, armando escândalos, 
avançando afirmações, que só servem 
para provocar crise de confiança no 

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



P O L Í T I C A8 6 EDIÇÃO 308SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

regime. Não desejo estender-me em 
comentários que possam, mesmo de 
leve, desvirtuar o sentido deste pro-
nunciamento, mas é meu dever adver-
tir a nação contra essas campanhas 
depredatórias, que antecedem as lu-
tas eleitorais, a fim de que o espírito 
público conserve a sua serenidade e 
não se deixe impressionar por ata-
ques injustos que, muito mais do que 
ao Governo, atentam, repito, contra a 
própria existência da legalidade de-
mocrática em nossa Pátria.

Dito isso — não posso deixar de 
reconhecer, como manda a verdade, 
que não é animadora, antes assusta-
dora, a convicção, que se vai genera-
lizando, de que política se faz com a 
concessão de favores ao eleitorado, 
mesmo em detrimento dos mais evi-
dentes interesses do país.

Não é possível deixar de fazer uma 
advertência sobre a necessidade de pre-
servação de alguns princípios, entre os 
quais se destacam os que dizem respei-
to 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 eleito-
rado, que deve exercer o seu direito de 
escolha em nenhuma espécie de interfe-
rência constrangedora.

Sou um homem político; na Pre-
sidência da República, não me é pos-
sível deixar de fazer política, de pres-
tigiar as forças que me apoiam, de 
procurar cada vez mais obter o con-
curso 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 Po-
der. 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 Gover-
no, 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 — afir-
mei eu, durante a campanha que me 
elevou, por entre mil dificuldades, à 
presidência da República — do que 
dar boas razões às más causas. Se con-
siderarmos 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 correligio-
nários. Mas se porventura se apresen-
tarem casos que signifiquem e se en-
quadrem 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 quais-
quer lutas com fins eleitorais, feitas em 
prejuízo da administração.

Não encontraram as forças políti-
cas que me levaram ao Governo numa 
árdua batalha senão obstáculos, difi-
culdades e, principalmente, ameaças 
de todos os modos, até mesmo no que 
dizia respeito à segurança pessoal dos 
candidatos, isto sem esquecer a cruel-
dade de certos processos de propa-
ganda, que não hesitaram em empre-
gar recursos extremos para inutilizar 
a integridade moral dos que se sub-
meteram simplesmente à decisão do 
voto soberano. Presidente da Repú-
blica, esqueci os agravos, não pensei 
um só minuto em exercer qualquer es-
pécie de vingança, mas guardei a ex-
periência e não desejo que os antago-
nistas sofram o que eles próprios me 
procuraram infligir. Anima-me, nessa 
direção, a consciência de que é indis-
pensável apurar os métodos e fortifi-

car os princípios éticos da democra-
cia, 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 pu-
seram nas mãos.

Peço a Deus que me faça sempre 
presente a experiência que herdei de 
um grande esforço, extremamente pe-
noso. Essa experiência consiste, princi-
palmente, em saber que não devemos 
ceder jamais no que diz respeito a 
qualquer aspecto da lei moral. Pode-
mos 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 resul-
tados 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, as-
sim 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 complacên-
cia com a corrupção, tome ela a forma 
que tomar. Estamos todos de acordo 
em reconhecer que os recursos ordiná-
rios ou extraordinários do Orçamento 
são indesviáveis e não poderão servir 
ao que possa sequer ser interpretado 
como manobra política. Nada se man-
tém 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 políti-
co partidário, por mais que pretenda 
vencer nos pleitos que disputa — é ne-
cessário que reconheça os limites à sua 
ação: esses limites são os exigidos pelo 
legítimo interesse público, que nos 
incumbe salvaguardar intransigente-
mente, em nossa própria defesa.

É até mesmo em favor das forças 
políticas que me apoiam que insisto 
em dizer: devemos ser rigorosos e vi-
gilantes no que se refere à não inter-
venção do Governo no processamen-
to eleitoral. Essas forças precisam 
somente de garantias constitucionais 
para alcançarem a vitória; e, mesmo 
que assim não fosse, não seria por prá-
ticas menos legítimas que deveriam 
alcançá-la.

As forças políticas lídimas e pode-
rosas não necessitam ganhar eleições 
à custa de uma campanha que tenha 
por base o empreguismo ou a conces-
são de privilégios com a prioridade na 
liberação de verbas. Naturalmente, 
é justo que o preenchimento de car-
gos de confiança e dos claros na ad-
ministração seja feito pelo Governo, 
de acordo com as forças que lhe dão 
estabilidade nas casas legislativas — 
ressalvado sempre o critério da com-
petência e da honorabilidade — mas, 
daí a usar o empreguismo e a manipu-
lação 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 correligio-
nários, mesmo os mais ardorosamente 
empenhados na luta que visa ao pleito 
de 3 de outubro próximo, quero es-
clarecer à nação que o Governo está 
disposto a dedicar-se a fundo à defesa 
da elevação dos nossos costumes polí-
ticos. Castigará a Administração públi-
ca, severamente, os seus agentes que 
faltarem com as suas obrigações e de-
veres. Não dará o Governo pretexto a 

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 des-
frutar 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 inte-
resse — não haverá razão ou pretex-
to para excessos polêmicos que, sob a 
alegação de injustiças ou desvio de re-
cursos administrativos para fins elei-
torais, objetivam demolição de tudo.

Todos os meus Ministros e todos os 
que dirigem os altos setores adminis-
trativos já estão absolutamente inte-
grados 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 eleito-
rais 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 cer-
tos métodos empregados de fazer polí-
tica para não me precaver contra eles 
e não me colocar decisivamente na de-
fesa 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 Aposentado-
ria, que foi de minha obrigação vetar, 

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 Re-
pública lhe fosse retirada. Mas como 
acatamento à sugestão do Congresso, 
que, sem dúvida alguma, quer cola-
borar comigo num momento difícil, 
e também em virtude da necessidade 
de uma definição em termos mais fir-
mes 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 suspen-
de quaisquer nomeações do Governo 
federal, salvo as previstas como estri-
tamente indispensáveis ao funciona-
mento 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 ou-
tubro do corrente ano, nomeações ou 
admissões de qualquer natureza ou 
categoria, remuneradas à conta de 
verbas específicas ou globais. E igual-
mente proibidas quaisquer formas de 
contrato, acordo, ajuste ou convenção 
que importem a prestação de serviços 
técnicos ou administrativos por pes-
soas estranhas aos quadros e tabelas 
de pessoal.

Além dessa medida que o aludido 
decreto consubstancia, acabo de ex-
pedir 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 libe-
ração de verba só poderão ser atendi-
dos quando guardarem estreita corre-
lação com os trabalhos e realizações 
de importância inadiável e sempre que 
for conseguida a necessária compen-
sação. Foi feito um plano de economia 
com o objetivo de dirimir o déficit or-
çamentário cujas consequências sobre 
a inflação são reconhecidamente ca-
tastróficas.
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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 libera-
ção eventual de recursos orçamentá-
rios corresponderá a equivalente con-
tenção de despesa proposta pelo órgão 
interessado."

Não vejo melhor meio de defen-
der o sistema político que escolhemos 
do que tomar providências de caráter 
preventivo contra abusos presumivel-
mente verificáveis, os quais, na ver-
dade, já tiveram lugar em vésperas de 
outras pugnas eleitorais. O desejo in-
contido 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 atra-
vessamos uma fase delicada. As dificul-
dades da conjuntura econômica mun-
dial têm repercutido, de maneira cruel, 
sobre todos os países deste Hemisfério 
— e o Brasil, pela complexidade de 
aspectos dos seus problemas, tem so-
frido 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 pró-
prio desenvolvimento nos forçaram a 
realizar. Num grande esforço que, bem 
sei, não poderá ser reconhecido em 
tempo exíguo, o meu Governo está am-
pliando 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 afor-
tunadas do nosso território, região 
habitada por irmãos nossos, homens 
heroicos, curtidos pelo sofrimento e 
que uma longa intimidade com os re-
veses transformou em personagens 
silenciosos de um drama, cuja terrível 
realidade as palavras mais fortes, os 
qualificativos mais extremos não con-
seguem exagerar.

A nação não poderia ficar insen-
sível a tão marcadas demonstrações 
de infelicidade na perseguição de bra-
sileiros. Além do dever do Governo de 
enfrentar uma calamidade que se ve-
rifica mais uma vez, com excepcional 
brutalidade, na nossa própria terra, 
impunha-se, como obrigação de soli-
dariedade humana, remediar o mal. E 
o mal está sendo delimitado com o má-
ximo de esforço que nos é permitido. Já 
pedi um crédito extraordinário de dois 
bilhões de cruzeiros para fazer face ao 
presente e prevenir calamidades futu-
ras. Um bilhão e quatrocentos milhões 
de cruzeiros de recursos orçamentá-
rios foram liberados para esse efeito. 
Espero em Deus não ser obrigado a 
explicar que esses recursos são sagra-
dos, 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 in-
teresse 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 es-
tão interessados em resolver e não em 
agravar os problemas do momento, a 
fim de que colaborem, usando correta-
mente do direito de crítica, para que o 
país atravesse, revigorado e incólume, 
as dificuldades atuais. Dirijo agora 
uma palavra aos que influem na for-
mação da opinião pública, à imprensa 
escrita e falada, pedindo-lhes que aju-
dem a esclarecer o Governo e que não 
contribuam, como alguns o estão fa-
zendo, para desencadear, ainda mais, 

as paixões que nos podem ser tão da-
nosas. 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 se-
mente da Justiça. Dos homens de im-
prensa, a cujas observações sempre fui 
extremamente atento, espero apenas 
que colaborem com o Brasil, exercen-
do a sua missão inspirados sempre e 
apenas no espírito de justiça.

Neste momento, o quadro interna-
cional adverte-nos de que os perigos 
rondam a sociedade humana em toda 
parte. Não temos o privilégio de sofrer 
perturbações e dificuldades; ao con-
trário, em nosso país reina ordem e po-
demos agir no sentido do bem comum, 
da maneira mais pacífica e fecunda.

Esta paz presente, esta possibili-
dade de agir sem constrangimentos é 
que me incumbe, como Chefe de Esta-
do, defender — e não só a mim como 
a todos vós — os meus colaboradores, 
os representantes das Forças Armadas 
e todos os brasileiros, meus correligio-
nários ou não, desejosos de agir em fa-
vor da causa nacional.

Esteja a nação certa de que nada 
será poupado para a preservação da 
liberdade, do regime e do bom concei-
to 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.



E L E I Ç Õ E S  2 0 2 2 8 9EDIÇÃO 308 SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

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 cam-
panhas. Em uma análise bem breve, 
podemos lembrar que o atual manda-
tário, Jair Messias Bolsonaro, sequer 
tinha tempo suficiente no guia eleito-
ral para tentar passar suas propostas.

A alternativa dele foi buscar, como 
acontece até hoje, listar suas ativida-
des, 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, empre-
sa 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 oportuni-
dade de nos colocar na posição de Ár-
bitro 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, es-
tratégia de marketing pessoal e profis-
sional, além de estratégias de gestão 
de crise é a melhor ação que um políti-
co 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 polí-
tica. Ou seja, trabalhar a imagem do 
cliente de uma forma em que as pes-
soas que busquem por seu nome na 
internet consigam obter resultados 
para além da política.

"Digo isso porque atualmente mui-
tas pessoas tem aversão à política. Não 
querem falar de política. Então não 
vão busca-la também. Ela não desper-
ta tanto interesse em boa parte do pú-
blico. 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 resul-
tado esperado quando o assunto é ser 
ouvido, visto e ganhar credibilidade 
dos eleitores. Com ele conseguimos a 
conversão audiovisual, além de ren-
der 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 Herá-
clito (CPAH), Cientista no Hospital Uni-
versitário Martin Dockweiler, Chefe do 
Departamento de Ciências e Tecnologia 
da Logos University International, Mem-
bro ativo da Redilat - La Red de Investi-
gadores 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, Es-
cuela 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 Inte-
rativos, diretora de marketing e gestão da 
MF Press Global, uma agência de comuni-
cação internacional. Responsável por ges-
tão de mídias sociais, carreira, posiciona-
mento de marca, comunicação integrada 
e construção de autoridade no mercado 
de profissionais que somam milhões de 
seguidores nas redes sociais. A especia-
lista 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

ROBERTO BRANT

Nos países democráticos as 
eleições são o momento culmi-
nante da vida política. São um 
tempo de disputa e de compe-
tição, mas principalmente uma 
celebração da liberdade e da 
ordem. Quando este momen-
to se converte num estado de 
apreensão e de incerteza é por-
que algo corrosivo está ocor-
rendo no interior da sociedade. 
Eleições são indispensáveis às 
nações civilizadas, necessa-
riamente compostas por gru-
pos com opiniões diferentes e 
com igual direito de chegar ao 
poder. Como disse o pensador 
francês Ernest Renan “uma na-
ção 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 aproxi-
mam aqui no Brasil, mais do 
que qualquer outra realizada 
após a volta da democracia 
em 1985, estão  indicando que 
a nação brasileira está se tor-
nando  uma comunidade de 
tribos que se antagonizam e 
que não se reconhecem como 
partes de uma mesma socie-
dade. Não podemos cair na 
tentação de simplificar estas 
divisões, atribuindo o clima de 
polarização e de intolerância à 
simples manipulação por par-
te dos candidatos. Ninguém 
individualmente tem o poder 
dividir tanto uma grande e di-
versificada população, como é 
o caso da brasileira. As semen-
tes desta divisão estão presen-
tes 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 di-
ferentes tipos de homens; pes-
soas semelhantes não podem 
dar existência a uma cidade.” 
Conviver num mundo de di-
ferentes 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 deixan-
do de ser humana e regredindo 
à nossa mais longínqua pré-
-história. Isto não corresponde 
absolutamente aos nossos ins-
tintos primordiais. Se a compe-
tição tivesse sempre abafado a 
cooperação a humanidade ain-
da estaria vivendo nas caver-
nas. Se não quisermos voltar 
ou estacionar no tempo, tere-
mos 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 irre-
levante, atrasado e injusto. A 
verdade, no entanto, é que há 
mais de quarenta anos deixa-
mos de crescer com regulari-
dade e de diminuir a distância 

que nos separa dos países de-
senvolvidos. Não era isto que 
todos esperavam de nós, pois 
se mantivéssemos o ritmo mé-
dio de crescimento que expe-
rimentamos em todo o século 
XX até os anos 1980, estaría-
mos 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 de-
sastre de qualquer natureza 
se abateu sobre nós.

O fracasso na economia co-
meçou com a herança que nos 
legou o regime militar e pros-
seguiu com a Constituição que 
sacralizou os privilégios da alta 
burocracia do Estado, manteve 
um sistema político sem repre-
sentatividade e proclamou di-
reitos para todos, mas os asse-
gurou efetivamente para muito 
poucos. A história desde então 
é uma história de Governos 
sem maioria própria, tentando 
mudar a Constituição para po-
der governar. O resultado tem 
sido quase sempre uma suces-
são de crises, ausência de cres-
cimento, corrupção e a frus-
tração das grandes maiorias 
sociais. Aí estão as sementes 
da falta de esperança, da raiva 
e do medo, as verdadeiras fon-
tes deste novo Brasil tribal.

 Estamos num ponto em que as 
eleições não vão, por si só, paci-
ficar o país e torná-lo de novo 
uma nação.  Resta esperar que 
nossos erros tenham chegado 
ao limite e que um evento im-
previsto e regenerador nos per-
mita voltar a ser uma nação.



V A R I E D A D E S 9 1EDIÇÃO 308 SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

O bicentenário da Independência 
e a participação de Minas Gerais                                              

MAURO WERKEMA

Nas celebrações do bicentená-
rio da Independência do Bra-
sil, 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 Mi-
nas Gerais e, especialmente, 
de Ouro Preto, então VilaRica. 
A luta pela Independência do 
Brasil, na versão histórica atu-
al, tem início em 1822. mas se 
estende a 1825, quando ces-
sam 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 Capita-
nia do Brasil, conhecida por 
seu espírito rebelde e auto-
nomista, Dom Pedro vem a 
Vila Rica, onde chegou no dia 
9 de abril de 1822 e perma-
neceu por 12 dias.  Retornou 
ao Rio somente no dia 25, 
em rápida viagem pelo Ca-
minho Novo, aberto por vol-
ta de 1701, para encurtar a 
viagem até o porto de envio 
do ouro para Portugal. Logo 
depois vai a São Paulo, quan-
do 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 Barbace-
na e São João del-Rei, onde 
também foi bem recebido.

O famoso Grito do Ipiranga, 
ufanista, escolhido como ato 
e momento oficial da Inde-
pendência, passa hoje por 
revisão histórica. A cena fi-
cou imortalizada pelo famo-
so quadro “Independência 
ou morte”, encomendado 
por Pedro II em homenagem 
ao filho, pintado por Pedro 
Américo (1834/1905) e ela-
borado em Florença, só con-
cluído em 1888, à mostra no 
Museu do Ipiranga (USP/São 
Paulo).  O quadro confere ao 
príncipe regente, às margens 
do rio Ipiranga, empunhan-
do a espada, o ato heroico 
de ruptura política com Por-
tugal, mas   efetivamente 
conquistada três anos após. 
Dom Pedro, conforme os re-
visionistas históricos, teria 
recebido no seu retorno de 
São Paulo, no Ipiranga, para 
onde fora após visitar Mi-
nas Gerais, cartas das Cortes 
Portuguesas, restringindo as 
funções do príncipe regen-
te e retirando autonomia do 
Brasil-Colônia.

A manifesta adesão dos mi-
neiros a Dom Pedro será 
fator primordial para In-

dependência, sustentam os 
historiadores do período.  
Em Minas dom Pedro rece-
beu garantias de pleno apoio 
dos mineiros, com sustenta-
ção de tropas militares, se 
preciso. Recebeu também 
garantias de abastecimento 
alimentar ao Rio, no caso se 
conflito prolongado. Os mi-
neiros pediram apenas que 
tão logo fosse imperador 
implantasse uma Assembleia 
Nacional Constituinte para 
dar ao Brasil independente 
uma constituição. 
 
Dom Pedro, então como  prín-
cipe 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  obriga-
ram 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 auto-
nomia 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, exigin-
do também o retorno de Dom 
Pedro a Lisboa. 

Já no dia 9 de janeiro de 
1822, que ficou conhecido 
como o “Dia do Fico”, dom 
Pedro declarara que ficaria 

mauro.werkema@gmail.com
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no Brasil, fortalecendo o mo-
vimento separatista, visto 
como o passo mais impor-
tante em direção à Indepen-
dência. Neste episódio desta-
ca-se o mineiro José Joaquim 
da Rocha, de Mariana, depu-
tado, conselheiro de Estado, 
diplomata, “ardente nacio-
nalista”, 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 des-
crito em livro do historiador 
marianense Salomão de Vas-
concelos “O Fico - Minas e os 
mineiros na Independência”, 
publicado em 1937.

Nascido em Antônio Pereira, 
na época distrito de Maria-
na, em 1777, José Joaquim 
da Rocha foi contemporâneo 
dos inconfidentes e transfe-
riu-se para o Rio em 1808, 
atuando como advogado li-
cenciado. 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 revolu-
cionária, que se disfarçava de 
Academia, adepta do pensa-
mento da Revolução France-
sa de 1789 e do ideário dos 
inconfidentes mineiros. Dois 
membros da Loja, José de Al-
buquerque 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 repú-
blica e a Independência.  

José Joaquim da Rocha trans-
formou 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 In-
dependência, congregando 
vários nomes identificados 
com a Independência. 

Salomão de Vasconcelos cita 
vários mineiros que também 
trabalharam pela Indepen-
dência, em diferentes inicia-
tivas: desembargador José 
Teixeira da Fonseca Vascon-
celos (Visconde de Caeté),  
Pedro Dias Paes Leme (Mar-
quês de  Quixeramobim), o 
conselheiro Paulo Barbosa 
da Silva, o padre Belchior Pi-
nheiro 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 “Pre-
cursor da Independência”. 
Sobre ele, personagem um 
tanto esquecido da História 
de Minas, diz Xavier da Vei-
ga, autor de “Ephemérides 
Mineiras”: “Foi o mais in-
fluente, o mais ativo e o mais 
ousado impulsionador do 
grande movimento nacional 
pela Independência”. Mere-
ce lembrança outro mineiro, 
poeta e dirigente de um clu-
be literário, nascido em Ouro 
Preto, Manoel Inácio Silva 
Alvarenga.

O historiador  João Calmon de-
fine bem o momento histórico 
relativo à vinda de Dom Pedro 
a Minas e  a importância da 
adesão dos mineiros à causa 
da Independência:  A Indepen-
dência 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-

pendência, desligando-se de 
Portugal. Por onde passou na 
sua viagem, fazendas, distritos, 
Barbacena, Queluz (Conselhei-
ro 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 mora-
dores, em que faz alusão às 
atitudes despóticas e repres-
sivas 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 de-
clarar 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 in-
fluência na Corte. Vila Rica 
e os mineiros tinham a fama 
de rebeldes por sua resistên-
cia, em vários atos de suble-
vação e oposição à opressão 
do regime colonial portu-
guês, notoriamente inepto e 
meramente explorador das 
riquezas da colônia.

De resto, registram  historia-
dores,  temia-se que ainda 
havia em Vila Rica um sen-
timento oposicionista com 
relação a Dom Pedro que, afi-
nal,  era neto de Dona Maria 
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I, a Louca,  que determinara 
a execução de Tiradentes, en-
forcado 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 portu-
guês se fazia pela primeira 
vez, “passando por aquelas 
serras donde descera, ofere-
cendo-se ao holocausto, o so-
nho de Tiradentes, pela liber-
dade”, diz o historiador João 
Calmon. Dom Pedro pode, 
então, respirar os “ares de li-
berdade” nas terras mineiras, 
onde se falou, pioneiramente, 
em independência e repúbli-
ca e uma “pátria livre”, já em 
1720, ideais que se repeti-
ram 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, segun-
do revela Augusto de Lima.

Há registros de que Dom 

Pedro ouviu, em Barbacena, 
São João del-Rey, por onde 
passou e, especialmente Vila 
Rica, posições bastante fir-
mes em favor da resistência 
às Cortes Portuguesas que, 
em termos concretos, ha-
viam aprisionado seu pai, 
Dom João VI. E que impu-
nham ao Brasil um retroces-
so humilhante, retornando 
à condição de mera colônia, 
sem governo autônomo, des-
fazendo conquistas obtidas 
com a vinda de Dom João VI 
para o Brasil em 1808.  

No período da Regência, de 
grande instabilidade políti-
ca, que durou 10 anos, até a 
decretação da Maioridade de 
dom Pedro II, aos 15 anos, 
em 1841, ocorreram várias 
revoltas, algumas de nature-
za territorialmente separa-
tiva. 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 via-
gem de Dom Pedro I tinha o 
objetivo de evitar rupturas 
institucionais e até terri-
toriais.  Merece lembrança 
outro mineiro, poeta e diri-

gente de um clube literário, 
nascido em Ouro Preto, Ma-
noel Inácio Silva Alvarenga.

O padre Belchior Pinheiro de 
Oliveira, nascido em Pitan-
gui, conselheiro e confessor 
de Dom Pedro I, que estava 
presente no episódio do Gri-
to do Ipiranga, terá papel im-
portante na Independência.  
Belchior revela que aconse-
lhou Dom Pedro I: “Se Vossa 
Alteza não se faz rei do Bra-
sil, será deserdado por elas 
(as Cortes Portuguesas). Não 
há outro caminho senão a in-
dependência e a separação”. 
Dom Pedro voltou a Minas, 
e a Ouro Preto, uma segunda 
vez, em 1831, quando foi mal 
recebido em razão do cará-
ter 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, fu-
turo imperador Dom Pedro 
II. Dom Pedro I, nascido em 
1798, morre em 1834, quan-
do faltava apenas três sema-
nas 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 re-
sidência para morar no país, um número 
que cresce desde 2017, quando 85 mil 
brasileiros residiam em Portugal. 

Entre as tantas opções que exis-
tem 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 apo-
sentados, 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 ob-
ter uma autorização de residência tempo-
rária em Portugal pelo período de 2 anos, 
podendo ser renovado por mais 3 anos e, 
após 5 anos de residência legal, ter a possi-
bilidade de requerer a sua residência per-
manente 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 reque-
rente precisa dar entrada no processo 
ainda no Brasil, junto ao Consulado Ge-
ral de Portugal da região onde vive. O 
procedimento é realizado por intermé-
dio da VFS, uma empresa terceirizada 
responsável por receber a documenta-
ção, as taxas consulares e encaminhar o 
pedido à Embaixada Portuguesa.

De acordo com o ALM Advogadas 
Associadas, escritório com sede no Bra-
sil, Portugal e Itália, que auxilia estran-
geiros na busca pela cidadania europeia, 
a etapa da apresentação dos documen-
tos é muito importante para evitar que o 
pedido de visto seja negado. 

“Ao montar a pasta de documen-
tos é preciso apresentar uma docu-
mentação adequada que seja capaz 
de preencher os requisitos mínimos 
para a sua aplicabilidade, como por 
exemplo, comprovar meios de subsis-
tência 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 esta-
dia (alojamento); registro criminal 
brasileiro expedido nos últimos 30 
dias; seguro saúde, dentre outros”, 
diz Rebeca Albuquerque, especialista 
em compliance e em direito interna-
cional 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 im-
prescindível organizar a documenta-

ção e elaborar um estratégico planeja-
mento migratório para que a jornada 
seja tranquila e a migração uma ótima 
experiência em todos os aspectos.

OUTRAS POSSIBILIDADES PARA 
RESIDIR EM PORTUGAL

Já de acordo com Vanessa Lopes, 
também sócia do ALM Advogadas As-
sociadas e atuante em direito imigra-
tório e com experiência há mais de 10 
anos em cidadania portuguesa, além do 
visto D7, existem outros tipos de vis-
tos para residir em Portugal. “É o caso 
dos vistos para profissionais altamente 
qualificados, estudos, investidores, em-
preendedores 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 pro-
cessos no Tribunal de Roma, Rebeca 
Albuquerque, especialista em complian-
ce e em direito internacional, e Vanessa 
Lopes, atuante em direito imigratório e 
com experiência há mais de 10 anos em 
cidadania portuguesa, o ALM Advoga-
das Associadas nasceu para ser o elo en-
tre 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 emo-
cionais por trás do bilionário mais 
comentado do mundo?  

De acordo com Flávio Sanches 
- especialista em Alta Performance 
Emocional Empresarial, o empre-
sário que veio da África do Sul, mas 
que tem nacionalidade canadense e 
americana, tem características emo-
cionais muito específicas que com 
certeza explicam resultados tão gi-
gantescos.

“Ao analisar toda a história de 
Musk, três pontos são muito marcan-
tes e fundamentais para a trajetória 
do bilionário: resiliência, visão e pro-
pósito”.

Muitos falam de sorte para expli-
car o sucesso de grandes empresá-
rios como Elon, mas, para Flávio, essa 
“sorte” é composta pela junção de 
dois fatores: capacidade e oportuni-
dade. “Quanto maior o nosso nível de 
capacidade técnica para a área profis-
sional, 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 fi-
cou internado após ser agredido por 
colegas de escola. Nesse momento, 
Musk teve a primeira ação que emo-
cionalmente o forjou, que é o ato de 
ser resiliente.

“A resiliência em seguir em fren-
te, em permanecer firme no seu 
foco/objetivo é uma das característi-
cas fundamentais para o prossegui-
mento e para a boa qualidade de uma 

jornada”, disse.

A segunda característica, segun-
do 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 fu-
turo 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 propósi-
to com todas as suas ações. De deixar 
esse mundo um lugar mais habitável”.

Flávio Sanches é especialista em 
Alta Performance Emocional Empre-
sarial. O brasiliense é formado em 
Administração de Empresas e pós-
-graduado em psicologia, master 
practitioner em programação neu-
rolinguística. Ele também é hipnó-
logo, 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 pro-
fissional que por também ser especia-
lista 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 do-
cumentação correta a ser registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis, 
é necessário recolher o Imposto so-
bre 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 jul-
gado 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 Prefei-
tura de Belo Horizonte reconhecer 
a procedência do pedido deles. “Nas 
razões da sentença, o juiz Carlos Do-
nizetti 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 con-
tribuintes”, 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 imó-
vel apurado pela administração tri-
butária, no caso, a Prefeitura de Belo 
Horizonte, e não se confunde com o 

preço ajustado pelo contribuinte em 
seu negócio jurídico e por ele decla-
rado. “Em sua decisão, o magistrado 
disse que o município de Belo Ho-
rizonte, em contestação, concordou 
com os valores apontados pela auto-
ra, reconhecendo que o valor do ITBI 
deve corresponder ao valor de mer-
cado do imóvel adquirido por ela", 
explica o advogado.

O valor a ser devolvido pela Pre-
feitura aos contribuintes ainda será 
atualizado pelo IPCA-E até dezembro 
de 2021, com juros pela remunera-
ção oficial da caderneta de poupança, 
como informa Vinícius Costa. “A par-
tir de 9 de dezembro de 2021, o va-
lor 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 en-
tendimento 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 transmi-
tido em condições normais pode ser 
utilizada como piso de tributação, o 
valor da transação declarado pelo con-
tribuinte 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 profe-
rida em Belo Horizonte, o entendimen-
to firmado pelo STJ se aplica a todos os 
municípios do país. Aos contribuintes 
lesados, cabe buscar orientação jurídi-
ca 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 comar-
ca, poderá o contribuinte optar pelo 
ajuizamento da demanda lá, que tem 
um processamento mais célere, “apon-
ta 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 cum-
primento 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 tecnoló-
gica 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 ga-
mes (jogos em realidade virtual mais 
desenvolvidos e imersivos).

Os golpes e fraudes também pas-
saram a ser digitais, utilizando-se de 
tecnologia. O phishing teve exponen-
cial crescimento, aquele golpe em que 
se clica em um link malicioso que pode 
“pescar” dados de seu celular ou com-
putador. 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 man-
tém conta.

De acordo com Francisco Gomes Jú-
nior, advogado especialista em direito 
digital e presidente da ADDP (Associa-
ção de Defesa de Dados Pessoais e Con-
sumidor), os golpes digitais continuam 
acontecendo, no entanto, como muitos 
alertas são emitidos para que as pesso-
as não cliquem em links e não confiem 
em superpromoções, a modalidade dos 
golpes telefônicos voltou a crescer, ago-
ra praticados com uma boa elaboração, 
ou seja, por quadrilhas profissionais.

Nos últimos tempos a maior dor de 
cabeça para quem atende um telefone-
ma 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 fal-
so sequestro, onde se alegava estar com 
algum parente da vítima para exigir va-

lores ou créditos de celular, temos ago-
ra fraudes mais bem elaboradas.

“O golpe do hospital está fazendo 
vítimas. Alguém entra em contato com 
uma pessoa que tem um parente inter-
nado 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 saú-
de. 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 pa-
ciente. Obviamente que, a conta não é do 
hospital, mas sim do golpista. O que dá 
credibilidade ao golpe é o fato de duran-
te 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 agi-
rem rapidamente. Portanto, se estiver 
com algum parente internado e rece-
ber uma ligação, a dica é ficar atento ao 
número que está ligando, verificar se é 
mesmo o número do hospital. É acon-
selhável 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 van-
tagens 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 li-
gação premiada (golpe onde se informa 
a quem atende o telefone sua premia-
ção em alguma promoção, muitas vezes 
de uma emissora de televisão, bastan-
do 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 redo-
brar a atenção e orientar parentes e 
pessoas mais vulneráveis dos cuida-
dos que devem tomar, principalmente 
o de não fornecer nenhum dado por 
telefone. No caso de cair em algum gol-
pe, a orientação é que se faça boletim 
de ocorrência (pode ser feito pela in-
ternet) para que se abra uma investi-
gação e que se tente capturar os crimi-
nosos, 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 evi-
tarmos nos tornar vítima dos golpistas. 
Rememorando as precauções, nunca 
se deve clicar em links desconhecidos 
ou duvidosos, fornecer dados por te-
lefone 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 ga-
nhar ‘roupagem’ nova, o que indica que 
há um “mercado” rentável para os ban-
didos 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 di-
reito digital e presidente da ADDP 
(Associação de Defesa de Dados Pes-
soais e Consumidor), as armadilhas 
mais comuns mexem com o emocio-
nal da vítima. “Seja porque diz que 
você ganhou um prêmio ou está rece-
bendo algum auxílio público; seja ofe-
recendo 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 emo-
cional e induzir a pessoa a cometer 
um ato por impulso.”

Ainda segundo o especialista, não 
se deve deixar levar pelo impulso eu-
fórico de algum benefício que não se 
esperava, assim como as pessoas não 
devem se achar mais espertas que 
outras porque descobriu um inves-
timento que rende o que os demais 
nem imaginam. É preciso pensar por 
que estão te oferecendo algo e agir 
racionalmente. Em dúvida, vale a con-
sulta 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 ví-
tima 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 investi-
mento em criptomoedas que irá do-
brar o valor investido. Para conseguir 
essa confiança, o golpista tem que sa-
ber 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 situa-
ções”, 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 ou-
tra 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 en-
tender o que aconteceu, trazendo um 
sentimento ruim.

“O golpista vem conversando to-
dos os dias com a vítima, estabelecem 
uma relação. De repente, some sem 
dar sinais, o que deixa a vítima preo-
cupada. E ele torna a aparecer dias de-
pois, contando alguma história mira-
bolante para arrancar algum dinheiro 
da vítima. Situações como esta ocor-
rem 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.



E S P O R T E S 9 9EDIÇÃO 308 SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Há um ano o país do futebol ga-
nhava nova lei para regulamentar a 
recente figura jurídica do mundo da 
bola: a Sociedade Anônima do Fute-
bol (“SAF”). Jogadora em campo e já 
conhecida pelos torcedores e pelo 
mercado, a SAF é consequência de 
uma discussão acalorada que cir-
cunda o esporte desde muitos anos, 
inclusive diante da Lei nº 9.615/98 
(“Lei Pelé”), trazendo novamente à 
tona o debate acerca do caráter em-
presarial da atividade futebolística. 

A despeito do profissionalismo do 
futebol ter surgido sob a perspectiva 
de associação, portanto, sem fins lu-
crativos, não demorou para a realida-
de do futebol se distanciar desta pre-
missa 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 econômi-
cas – as sociedades empresárias, a Lei 
14.193/21 (“Lei da SAF”)1 utiliza-se 
da Lei nº 6.404/76 (“LSA”)2, insti-
tuindo uma espécie de figura especial 
da "sociedade anônima". 

Apesar de reconhecido como sub-
sidiário o caráter que a LSA tem na 

Lei da SAF, conforme artigo 1º desta 
última, a relação entre as leis é de in-
tensa complementariedade, haja vis-
ta que a base da sociedade anônima 
é herdada, praticamente em integrali-
dade, da LSA. Noutras palavras, a Lei 
da SAF dispõe sobre particularidades 
deste tipo societário em seus artigos, 
mas precisa da LSA para sua inteligi-
bilidade por completo.

Na prática, a SAF traz ferramentas 
mais robustas para viabilizar que os 
clubes-associação possam se trans-
formar 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. 

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

média por clube, quinhentos milhões 
de reais4. Diante desse cenário, o parla-
mentar 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, aproximan-
do-a dos exemplos bem-sucedidos que 
se verificam em países como Alema-
nha, Portugal e Espanha”5. 

Portanto, a SAF surge como uma 
ferramenta de soerguimento da ati-
vidade futebolística, viabilizando 
instrumentos para sobrevivência fi-
nanceira dos clubes, principalmente 
os mais endividados, que para o con-
sultor financeiro de futebol Amir So-
moggi são o público-alvo da lei6. Para 
isso, visa melhorar a gestão dos clu-
bes dentro de uma lógica empresarial 
mais profissionalizada, de acordo 
com regras mais claras e que facilitem 
seu funcionamento e lucro.

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 

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) 

Gabriela Lima Nogueira, 
Thales Estevam Ramalho 
e Adriana Akemy Hatano
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renegociar o seu passivo como Recu-
peração Judicial e Regime Centralizado 
de Execuções (artigo 13, inciso I, da Lei 
da SAF), bem como a adoção do regi-
me de tributação específica do futebol 
(artigos 31 e 32 da Lei das SAF), todos 
aspectos que serão melhor tratados du-
rante 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 fute-
bol é por meio da constituição da SAF 
pelo próprio clube, com a integraliza-
ção do capital social desta por meio de 
ativos dedicados ao desenvolvimento 
das atividades do futebol, inclusive 
nome, marca, dísticos, símbolos, pro-
priedades, patrimônio, ativos imobili-
zados e mobilizados da associação, ou 
pessoa jurídica original, para a compa-
nhia constituída – dropdown.  

Antes, dentro da premissa de asso-
ciação, a Lei Pelé dispunha que os clubes 
de futebol não poderiam “utilizar seus 
bens patrimoniais, desportivos ou so-
ciais para integralizar sua parcela de ca-
pital 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 presen-
tes o quórum legal para dropdown dos 
ativos do futebol para a SAF e para uti-
lização de tais ativos como garantia de 
negócios. A redução do quórum ajuda 
na medida em que os clubes, que pos-
suem 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 so-
cial, o dropdown de ativos e a utilização 
deles como garantia poderão ocorrer, 
desde que “mais da metade dos asso-
ciados presentes na assembleia geral es-
pecialmente convocada para deliberar o 
tema” aprove a medida.

Ainda, a Lei da SAF dispõe, expres-
samente, que podem ser objeto de dro-
pdown e concessão de garantias tam-
bém 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 clu-
bes 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, preten-
de seguir o mesmo caminho, tendo 
anunciado parceria com a investido-
ra 777 Partners, para transferência 
de parte das ações da SAF que será 
constituída. O próximo passo é a con-
vocação de seus órgãos sociais para 
votação da criação da SAF e venda das 
ações ao investidor. 

Além de Botafogo e Cruzeiro, ou-
tros clubes também já tiveram suas 
SAFs constituídas, a exemplo de Amé-
rica/MG, Gama e Figueirense12. O 
Cuiabá, por sua vez, difere da maioria 
dos outros clubes, pois desde a sua 
constituição já era um clube-empre-
sa, funcionando sob a forma de socie-
dade 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: Atléti-
co/MG, Bahia, Athletico/PR, Portugue-
sa, Atlético/GO, Náutico e Santo André.  

Mas nem tudo são gols e vitórias 
na SAF. Se de um lado a legislação se 

apresenta como uma ferramenta apta a 
resolver um problema estrutural de ges-
tão econômica, favorecendo o soergui-
mento dos clubes, de outro temos gran-
des 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 algu-
mas particularidades diante da LSA e do 
ordenamento jurídico brasileiro. Dentre 
alguns aspectos polêmicos, têm-se o tra-
tamento 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 suces-
são empresarial.

Por todo o exposto, a criação da SAF 
tem inequívoca função social nos clubes 
de futebol e na representatividade eco-
nômica deles no cenário financeiro na-
cional 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 discus-
sões judiciais, o que está evidenciado, por 
exemplo, na SAF do Cruzeiro, já deman-
dada em juízo por ex-funcionários, de-
correntes 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 evi-
dencia 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 ati-
vidade econômica do futebol.

Assim, a despeito da adesão cres-
cente dos clubes e da euforia midiática 
em torno do tema, ainda estamos no pri-
meiro tempo deste jogo decisivo, com 
muita bola para rolar até o apito final.
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Carcassone - charmosa 
vila medieval francesa 

PAULO QUEIROGA

Carcassonne, cidadela fran-
cesa na região de Languedo-
que-Rossilhão, uma das joias 
raras do ambiente medieval 
europeu. 

A cidade assentada na colina 
remonta aos Celtas, romanos 
e Visigodos. Seu conjunto ar-
quitetônico medieval inscrito 
na lista do patrimônio mun-
dial da Unesco é um dos locais 
mais visitados na França. 

Quatro portas dão acesso ao 
interior da Carcassone, uma 
em cada um dos pontos carde-
ais, construídas nos séculos IX 
e X para defesa contra os ata-
ques 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 conhe-
cer a cidadela é passeando a 
pé, sem pressa.

O Castelo Condal de Carcas-
sonne, 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. Construí-
da sobre uma antiga igreja vi-
sigoda em estilo românico, no 
século XI, ela foi consagrada 
pelo papa Urbano II. 

Chamam a atenção as gárgu-
las góticas, terríveis escultu-
ras penduradas na fachada 
e o conjunto de janelas, con-
siderado o mais belo do sul 
da França, retratam cenas da 

vida de Cristo e dos Apóstolos.

As ruas estreitas, praças isola-
das, artesãos e pequenas lojas 
com produtos lindos e de qua-
lidade, nem sempre baratos, 
valem o passeio e também as 
pechinchas.

A cidade é animada dia e noi-
te.  Para finalizar um dia inten-
so 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 certe-
za de que a França tem mui-
to mais a oferecer do que a 
mundialmente consagrada 
capital, Paris.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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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 Esta-
do 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 consis-
tente. Contudo, a análise do resultado 
semestral requer cautela. Em primeiro 
lugar, porque os seis primeiros meses 
de 2022 registraram um fluxo expres-
sivo de passageiros remarcando as 

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

Isto é, para manter o fôlego, o tu-
rismo 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 promo-
ções e descontos, os quais poderiam 
atrair novos consumidores.

 
Mariana Aldrigui, presidente do 

Conselho de Turismo da Entidade, 
ressalta que os bons resultados de-
pendem da percepção, tanto das fa-
mílias como do empresariado, de uma 
estabilização econômica. Ela também 
pontua que os efeitos da poupança 
compulsória em virtude da pande-
mia 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 fa-
turou R$ 16,4 bilhões, alta de 32,5% 
na comparação com igual período do 
ano passado. Todos os grupos anali-
sados pelo levantamento da Fecomer-
cioSP apontaram crescimento. O des-
taque 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 nú-
meros do segmento.

Com os bilhetes aéreos mais caros, 
os consumidores têm considerado dis-
tâncias 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 des-
te contexto são os hotéis mais próxi-

mos dos grandes centros.
 
Também avaliado no levanta-

mento, 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 fa-
turamento das atividades relaciona-
das 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 re-
gresso do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (IRRF) para 25% sobre re-
messas ao exterior em determinados 
países, como é o caso dos Estados 
Unidos, tem dificultado a competiti-
vidade e o desempenho das agências 
e operadoras no Brasil. Atenta a isso, 
a FecomercioSP tem trabalhado para 
que haja uma nova Medida Provisó-
ria, 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%).

 NOTA METODOLÓGICA

O estudo é baseado nas informações 
da Pesquisa Anual de Serviços e dados 
atualizados com as variações da Pesqui-
sa Mensal de Serviços, ambas do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os números são atualizados men-
salmente pelo Índice de Preços ao Consu-
midor 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 especí-
ficas para realizar uma aproximação da 
participação do turismo no total.

A FecomercioSP reúne líderes em-
presariais, especialistas e consultores 
para fomentar o desenvolvimento do 
empreendedorismo. Em conjunto com 
o governo, mobiliza-se pela desburo-
cratização e pela modernização, de-
senvolve 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

Sempre à frente quando se trata 
de inovação, a parisiense Galeries La-
fayette 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 cres-
cendo globalmente nos últimos qua-
tro anos, a tradicional referência de 
art de vivre à francesa decidiu remo-
delar todo o seu subsolo, que passou 
a acolher, em3 mil metros quadrados, 
um ambiente especificamente conce-
bido para esse segmento que foi inau-
gurado, em soft opening, em meados 
de julho. A inauguração oficial da 
Wellness Galerie ocorrerá em setem-
bro, quando tem início o ano escolar 
no Hemisfério Norte.

 
Com este novo departamento a 

Galeries Lafayette Haussmann esta-
belece-se como referência desse seg-
mento na capital e na própria Europa. 
Para isso, convocou os melhores es-
pecialistas franceses e internacionais 

e imaginou um conceito holístico que 
integra todas as dimensões deste se-
tor 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, pier-
cing e medicina alternativa, espaços 
gastronômicos, sauna, ambientes para 
meditação e academias, além de cor-
ners 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 Fran-
ça, das quais 39 são encontradas com 
exclusividade apenas na Galeries, 
entre elas Alo Yoga e Born Living 
Yoga (vestuário); Solaris Laborato-
ries, Ulé, Jwomanizier, Wesak, Stones 
Club, Lazartigue, Combeau, Les Bois, 
111 Skin, Sunday Riley e Aromathe-
rapy Associates (beleza); Anatomik, 
Atelier du Piercing Djula, Belleyme, 
Chillhouse, Le Boudoir du Regard, 

L’Officine Immortelle, Seasonly e 
Skinneo (bem-estar).

Na ocasião da inauguração, o 
diretor-geral da loja, Alexandre Liot, 
afirmou: "Após dois anos de crise 
sanitária pela qual acabamos de pas-
sar coletivamente, este espaço único 
em Paris permitirá proporcionar aos 
nossos clientes uma experiência úni-
ca para cuidar deles”. Nesse sentido, 
já é possível dar uma pausa entre uma 
compra e outra nos vários departa-
mentos 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 ele-
gância à francesa. Primeira loja de de-
partamentos da Europa e com 70.000 
m2 em três edifícios, recebe, atual-
mente, cerca de 100.000 visitantes/
dia. Internamente, são 15.000 m2 de-
dicados à moda, com 3.500 marcas re-
nomadas. 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 in-
clui personalshoppers e atendentes 
que falam português, salões privati-
vos, 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. Se-
gundo o levantamento,  no ano passa-
do foram 4.364 casos, contra 3.127 do 
ano anterior. São cerca de 1200 casos 
a mais só na capital. O aumento tam-
bém é notório no contexto nacional. 
Em 2010, o Brasil diagnosticou quase 
4 mil casos de sífilis, já em 2020, o nú-
mero 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 sí-
filis 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 resis-
tente” que pode ser perigosa se não 
tratada corretamente”.

A sífilis é uma infecção sexu-
almente transmissível (IST) com 
grande chance de cura quando devi-
damente 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, an-
tibiótico 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 en-
tre 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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Economista, 
escritor e fundador 
do Instituto 
Atlântico. Ex-
presidente do IBGE 
e do BNDES

Minas e a concordata financeira do 
Regime de Recuperação Fiscal

PAULO RABELLO DE CASTRO

Com seus 144 bilhões de 
reais de dívida consolidada 
(exceto precatórios), o Es-
tado de Minas Gerais é mais 
um – entre os quatro grandes 
endividados da Federação 
brasileira – a tentar buscar 
o equacionamento da “ba-
tata 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 Guer-
ra Mundial) e a batalha da 
dívida empacada de Minas 
perante o Tesouro Nacional 
permanece indefinida, ape-
sar da adesão recente do go-
verno mineiro ao RRF – Regi-
me de Recuperação Fiscal -, 
uma espécie de “concordata 
financeira” cheia de amarra-
ções administrativas e muito 
poucas válvulas efetivas de 
desbloqueio da economia do 
estado.
 
Para entender como surge 
a bola de neve da dívida es-
tadual, é preciso remontar 
a duas décadas passadas, 
1998, quando o próprio 
governo federal retirou do 
mercado os títulos estadu-
ais, “federalizando” as dívi-
das existentes, assim se tor-
nando “credor” dos estados. 
Deveria ser uma condição 
temporária, mas ficou per-
manente. A subserviência fi-
nanceira dos estados à União 
promoveu a “infantilização” 

política da Federação bra-
sileira, 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 prescin-
dem desse beija-mão. Esta é 
a raiz do enorme desequilí-
brio de poder entre a União 
e os estados, estes últimos 
submetidos de modo perma-
nente ao passeio de recursos 
até Brasília e, por via de favo-
res e leis especiais, repassa-
dos de volta aos estados. Os 
Fundos de Participação dos 
estados (FPE) e dos muni-
cípios (FPM) nada mais são 
do que passeios de verbas 
carimbadas pelos favores fe-
derais.
 
A conclusão inevitável, às 
vésperas de se comemorar 
os 200 anos da “independên-
cia nacional”, é que a Federa-
ção brasileira, de fato, ainda 
não existe. Para emitir um tí-
tulo 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 subserviên-
cia espúria, raiz do atravan-
camento do País como um 
todo. É espantoso reparar 
como os recém-divulgados 
programas de governo, tan-
to dos candidatos estaduais 
como os do governo federal, 
passam, salvo raras exce-

ções, inteiramente ao largo 
dessa dupla questão federa-
tiva: a repactuação definitiva 
das dívidas estaduais e a re-
partição federativa de tribu-
tos, 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 le-
gislatura. Ainda é a ignorân-
cia dos fatos que nos dá as 
cartas.
Não precisaria ser desse 
jeito. A repactuação federa-
tiva é possível, necessária e 
urgente. Deve começar pelo 
recálculo das cobranças fei-
tas, desde 1999, quando da 
“estatização” das dívidas es-
taduais, ao se impor um índi-
ce de reposição inflacionária 
– o IGP da Fundação Getúlio 
Vargas – e um juro real cla-
ramente inadequados para 
tal fim. O progressivo desco-
lamento do IGP em relação 
à inflação do consumo geral 
(IPCA), medida pelo IBGE, ao 
longo de décadas, se tradu-
ziu numa tal sobrecarga de 
juros que o próprio “credor”, 
a União, resolveu promover 
em 2013 a troca do indexa-
dor e do juro real, agora na 
base de IPCA + 4% aa. Na-
quela oportunidade, o go-
verno 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 recalcu-
lada com base em IPCA+4% 
desde 1999, resultaria numa 
REDUÇÃO, no momento pre-
sente, 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 recálcu-
lo de dívidas – que deve ser 
simétrico de modo a também 
“premiar” aqueles estados 
menos endividados – o pró-
ximo governo deveria pro-
mover, na sequência, a colo-
cação em mercado dos novos 

títulos estaduais, que não 
mais terão garantia federal, 
já que cada unidade federa-
tiva deve assumir sua maio-
ridade financeira e ter suas 
contas públicas acompanha-
das pelos investidores nes-
ses 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 des-
cruzamento de tributos, dei-
xando a renda nacional como 
base da tributação federal e a 
tributação de bens e serviços 
para os estados e municípios. 
A tributação do consumo de-
veria prever a manutenção 
de uma parcela módica (4%) 

do ICMS para os estados 
produtores (na origem da 
produção), onde se garanti-
ria recursos para a recom-
posição ambiental e outros 
custos coletivos decorrentes 
de atividades industriais, mi-
neradoras e agropecuárias. 
Essa, numa rápida síntese, é 
a chave para se abrir a porta 
dos empregos produtivos e 
da recomposição da confian-
ça neste esperançoso País de 
Dom Pedro.

Fonte: Estado de Minas – 13.08.2022
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Eleições 2022 - Dois caminhos errados

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

ROBERTO BRANT

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 pro-
jetos. 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 sím-
bolos, 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 elei-
ção, 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 pura-
mente negativos. Se continuar 
assim o país estará se encami-
nhando para uma encruzilha-
da existencial. Há dias David 
Brooks, um excelente colunista 
do New York Times, discorren-
do sobre a complexidade do 
mundo contemporâneo, con-
cluiu que o principal problema 
de qualquer sociedade é a or-
dem: a ordem moral, a legal e 
a social. Quando falta ordem as 
sociedades não tem como evo-
luir, e na verdade retrocedem. 
Eu acrescento que a ordem que 
faz evoluir uma sociedade é a 
ordem cuja fonte é o consen-
timento coletivo e não a que 
é imposta verticalmente por 
meio da autoridade e da força. 

O Brasil corre hoje o risco de tor-
nar-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 refle-
te uma realidade mais profun-
da, que está encarnada no te-
cido social, os dois candidatos 
que disputam de fato a eleição, 
porque concentram a maioria 
do apoio popular, não tem feito 
nada para amenizar os confli-
tos 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 ir-
mãos 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 polí-
tico, a candidatura do ex-pre-
sidente Lula tem como meta 
principal reconstituir o pas-
sado, prometendo voltar aos 
tempos idílicos dos governos 
do PT, revogando as mudanças 

legais implantadas após a in-
terrupção do governo Dilma. A 
interpretação dos fatos sociais 
e econômicos está sempre ex-
posta à controvérsias, mas é 
impossível negar que de 2014 
a 2016 o Brasil viveu um ver-
dadeiro desastre, com a maior 
recessão acumulada de nossa 
história, com o descontrole da 
inflação e um grave desarran-
jo fiscal, tudo isto claramente 
provocado por erros do gover-
no. O governo Temer foi um pe-
ríodo de reconstrução do Esta-
do 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 ques-
tões essenciais : como voltar a 
crescer a economia à taxas sufi-
cientes para diminuir a pobreza 
e melhorar o padrão de vida da 
maioria dos brasileiros e como 
preparar o país para aproveitar 
as novas mudanças geopolíti-
cas que estão em marcha e que 
abrem inesperadamente opor-
tunidades para a reindustriali-
zação do Brasil e sua inserção 
mais profunda na economia do 
Ocidente.

Enquanto as oportunidades 
passam, o debate político po-
bre e míope impede nosso país 
de aproveitá-las. Isto nos lem-
bra com tristeza o vaticínio do 
velho Roberto Campos: o Bra-
sil não perde a oportunidade 
de perder uma oportunidade.
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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.

RICARDO AMORIM

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 Econô-
mico 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 mun-
do proporcionalmente ao ta-
manho 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 cabe-
ça: 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 fa-
zer isso?

Para começo de conversa, ela 
é a porta de entrada perfeita 
para testar e desenvolver pro-
dutos para o maior mercado 
de consumo global: a Europa. 
Com quatro idiomas e cultu-
ras distintas em seu pequeno 
território, ela é um campo de 
provas perfeito para produ-
tos e serviços. Quem têm su-
cesso lá está pronto para ter 
sucesso em toda a Europa e 
no resto do mundo.

Além disso, a Suíça tem previ-
sibilidade jurídica, estabilida-
de econômica e reguladores 
com a missão de fomentar 
negócios e o desenvolvimen-
to, não de fiscalizar empresas 
para puni-las.

Como a Suíça criou este am-
biente econômico? Uma con-
fluência de fatores. Sua neu-
tralidade ajudou a elevá-la 
a um dos principais centros 
financeiros globais. Valori-
zação de pluralidade de pen-
samento ajudou a construir 
instituições de ensino e pes-
quisa 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 Lu-
tero 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 inova-
ção 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 me-
lhoria 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 funda-
mentais são votadas direta-
mente pelos eleitores, não 
por seus representantes. Com 
esta responsabilidade, os 
suíços desenvolveram uma 
compreensão de como a eco-
nomia realmente funciona e 
uma qualidade de tomada de 
decisões que não existe em 
nenhum outro país. Toda pro-
posta de um novo gasto públi-
co 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. Recen-
temente, 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? Por-
que sabem que uma redução 
da carga de trabalho aumen-
taria os custos de produção 
no país, reduzindo sua com-
petitividade, o que acabaria 
diminuindo o número de em-
pregos 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 capi-
ta 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 resul-
tados de tudo isso a convite 
do Switzerland Global Enter-
prise. Visitei, por exemplo, o 
centro de pesquisa do Insti-
tuto 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 pro-
jetos que vão da regenera-
ção do sistema nervoso cen-
tral ferido a robôs voadores 
avançados e a replicação da 
percepção visual de seres 
humanos em robôs. Vi ainda 
projetos de robótica autôno-

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 con-
vicções 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 pron-
tos 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 inova-
ção pode ser um ótimo cami-
nho para acelerar a inovação 
para nós brasileiros, nossas 
empresas e nosso país.
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Mundo em rede, 
necessariamente

CEO da matter&CO

ROQUE ALMEIDA

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 pande-
mia, com inúmeros desafios. 
Observamos rupturas em ca-
deias de suprimentos, devido 
ao desabastecimento de ma-
térias prima; inflação recorde 
em várias regiões do planeta; 
alguns países com altos índi-
ces de desemprego. A combi-
nação dessas variáveis gerou 
economias esfaceladas, au-
mento da desigualdade social 
e, inclusive, confrontos arma-
dos. Assim sendo, temos um 
cenário de muita instabilida-
de 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 contex-
to, 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, al-
gumas perguntas que se co-
locam 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 mo-
mento e, não esqueçamos da 
frase do ex-ministro da Fa-
zenda, Pedro Malan, “no Bra-
sil até o passado é incerto”.  
Vive-se constantemente num 
ambiente de insegurança, ins-
titucional, inclusive jurídico, 
e, o Brasil sendo um País his-
toricamente instável, pode-se 
prever que esse cenário his-
tórico 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 brasi-
leiro, em sua essência, é adap-
tativo. A adaptação rápida ao 
meio ambiente em constante 
transformação parece ser 
uma competência essencial.

Vive-se o mundo de trans-
formações aceleradas há al-
gum tempo, onde mudar é 
algo que somos desafiados a 
fazer nas nossas vidas cons-
tantemente. 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 coloca-
dos diante de nós, não pare-
cem mais pertencer a indiví-
duos isolados ou a lideranças 
messiânicas. Os caminhos 
mais assertivos ao longo da 
jornada de adaptação para o 
mundo em pandemia, se de-
ram em ambientes mais cola-
borativos e que estão acostu-
mados a trabalhar em redes. 
Basta lembrar que o oriente 
teve significativamente me-
lhor desempenho lidando 
com a pandemia do Covid-19 
do que o ocidente, incluindo 
alguns dos países mais de-
senvolvidos do mundo. O jei-
to de olhar o mundo de forma 
individualizada é desafiando 
a criar alternativas em redes 
mais sofisticadas de conheci-
mento 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 nes-
se quesito, mas também, por 
saber gerir o caos em redes 
sofisticadas de atuação como 
o SUS – Sistema Único de Saú-
de, por exemplo. 

O SUS, é um organismo vivo 
que, universaliza o uso da 
saúde nas mais variadas ca-
madas da sociedade, unindo 
Governo, hospitais públicos 
e empresas privadas, em pre-
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venção, atendimento ambu-
latorial e hospitalar de alta 
complexidade, de maneira 
descentralizada, mas organi-
zada. Claro que, existem mui-
tas possibilidades de melho-
ria no sistema. Atualmente, 
ele é sobrecarregado, atende 
uma população pulverizada 
e é pobre sob um imenso ter-
ritório. Mas é salutar admitir 
que o SUS chega nos lugares 
mais remotos do país. Para 
administrar grandes redes, 
de alta complexidade, é fun-
damental ter a tecnologia 
como instrumento, mas tam-
bém é fundamental ter voca-
ção para isso. O Brasil parece 
ter os dois.

Desta maneira, seja lá qual 
for o caminho de tomada de 
decisões que os empresá-
rios e empreendedores bra-
sileiros tomarão daqui para 
frente. Acelerando ou frean-
do suas empresas, é funda-
mental o desenvolvimento 
em redes, com competências 
complementares, buscan-
do qualificar suas mesas de 
maneira mais rápida e efi-

ciente possível. Não estamos 
falando aqui apenas de par-
cerias. 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 for-
ma mais eficiente, sairão na 
frente do campo de batalha. 
Fusões, aquisições e parce-
rias estratégicas, não serão 
vistas como instrumento 
apenas para grandes empre-
sas ou em movimentos de 
consolidação de mercado. 
Serão dispositivos necessá-
rios para sobrevivência de 
negócios de pequeno e mé-
dio porte, e a busca por criar 
caminhos usando competên-
cia dos outros será o “xis” da 
questão. Conselhos consul-
tivos ou de gestão que eram 
usados quase exclusivamen-
te em empresas listadas em 
bolsa ou, em empresas com 
governança mais madura, 
serão muito utilizados por 
startups e scale ups do midd-
le marketing para qualifica-
ção da mesa e diversificação 

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 neces-
sário agir com inteligência 
e criatividade na montagem 
dessas estruturas para as 
PMEs, pois elas precisam ter 
uma gestão de custos e des-
pesas 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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Economista: a falta de 
reconhecimento de classe 
e o resultado para o BrasilEconomista, 

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

DANIEL SCHNAIDER

 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 Advo-
gados do Brasil (OAB). Ape-
nas 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 sis-
tema financeiro.

Meu pai era presidente do 
clube de engenharia, que 
nos anos 80 no Rio de Janei-
ro, era uma instituição com 
muita influência. Mas não há 
nada parecido para os eco-
nomistas 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 vá-
rias convenções da OAB, e 
na minha posição, conversei 
com vários advogados – os 
melhores em diferentes áre-
as – e vejo que eles partici-

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

Vou dar um exemplo, a LGPD, 
é um discurso que deveria 
ser embasado em teorias da 
economia. Planos de negó-
cios para testar a viabilidade 
deveriam ser incluídos, mas 
não, é muito marginal. Ou 
mesmo um processo de falên-
cia, que antes era necessário 
um economista para avaliar, 
hoje basta um advogado as-
sinar. Que conhecimento uma 
pessoa do jurídico tem com 
números, ou mesmo na pos-
sibilidade da recuperação da-
quela empresa?

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

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

madas, que tenham o conhe-
cimento equivalente à enver-
gadura 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.

Precisamos como brasileiros, 
do envolvimento de microe-
conomistas, que poderão dar 
o apoio às pessoas físicas, 
microempreendedores e em-
presas; e macroeconomistas 
que possam focar em redução 
de desempregos, alinhar ju-
ros e inflação, quantidade de 
investimentos, entre outros 
pontos importantes para fa-
zer a engrenagem econômica 
funcionar. Sem falar na neces-
sidade dos econometristas 
para alinhar estatísticas e 
âmbitos econômicos.

O que precisamos ter em 
mente é que, principalmente, 
os economistas lidam com 
decisões dentro de um cená-
rio escasso, ou seja, é deter-
minante alguém que consiga 
avaliar o que tem, as melho-
res alternativas e o que é im-
portante fazer naquele mo-
mento. 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.



O P I N I Ã O1 1 4 EDIÇÃO 308SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Os advogados não foram 
preparados para avaliar o 
significado econômico social 
de um artigo de lei, pois esse 
não é o ponto de vista jurí-
dico, eles têm a própria fun-
ção. Não foram ensinados a 
responder demandas de cus-
tos, utilidade e nem retorno 
sobre investimento. Então, 
qualquer passo em falso, 
pode causar um transtorno 
social enorme.

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

pulação e deixar o ponto de 
vista técnico mostrar qual é 
a melhor decisão. Neste lu-
gar, um bom economista tem 
a capacidade de apresentar 
aos executivos, os critérios, 
pesos e alternativas, bem 
como um modelo que per-
mite avaliar qual a melhor 
decisão com as informações 
obtidas até então.

Nessa polarização vivencia-
da atualmente, não há outro 
momento melhor do que 
apresentar a inteligência 
econômica para a população, 
e mostrar um processo de to-
mada de decisão baseado na 
economia, ou seja, onde se 
maximiza o bem estar social 
relacionado às esferas como 
cultura, empregabilidade, re-
ligião, entre outras. Enquan-
to isso não for efetivo, a cria-
ção destes lados da história 
política no Brasil irá continu-

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 pensamen-
to econômico, conseguimos 
manter um debate com crí-
ticas baseadas em probabi-
lidades reais e experiências.

Agora é a hora dos econo-
mistas se unirem para criar 
uma organização e galgar a 
influência nas políticas pú-
blicas 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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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”.

RICARDO BASAGLIA

Imagine comigo uma sala em 
que estão reunidos os inte-
grantes do conselho de ad-
ministração de uma empre-
sa. Ali são tomadas decisões 
sobre as prioridades, sejam 
projetos, finanças, políticas 
de inclusão, diversidade, en-
fim, diretrizes que terão efei-
to na vida de muitas pessoas 
e da companhia.

Vamos pensar que esse con-
selho 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 administra-
ção. Parece pouco? É mesmo.

Os dados são da pesquisa Bo-
ard 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 en-
tre a Page Executive, unidade 
de negócio do PageGroup es-
pecializada em recrutamento 
e seleção no C-Level, com a 
rede de Institutos de Gover-
nança Corporativa da Améri-
ca Latina (IGCLA) e a Inter-
national Finance Corporation 
(IFC), membro do Grupo Ban-
co Mundial.

Já é um consenso que equipes 
mais diversas produzem me-
lhores resultados e tornam a 

empresa mais atrativa para 
os talentos, possibilitando 
uma experiência de trabalho 
com propósito e engajamen-
to. O setor de bancos e servi-
ços financeiros parece ter en-
tendido a mensagem e reúne 
23% de participação femini-
na em conselhos.

Antes de me tornar headhun-
ter e de trabalhar com pesso-
as, vendo a importância que 
a diversidade de histórias, 
origens e conhecimentos tem 
no mundo corporativo, traba-
lhei 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 percentu-
al 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 pen-
samos em outros tempos, 
executivos homens, brancos 
e mais velhos podiam orien-
tar resultados e entregas da 
melhor forma que era possí-
vel para aquele cenário, mas 
tudo isso mudou.

Os dados mostram que há 
um longo caminho a percor-
rer na diversificação de gê-

nero, mas essa movimenta-
ção será cada vez mais forte 
e virá pela transformação na 
sociedade, pela responsabi-
lidade dos acionistas e por 
uma busca constante para 
aperfeiçoar a cultura e o am-
biente 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 acionis-
tas da empresa. Se colocamos 
uma lupa sobre este conjun-
to, vemos que 40% vêm de 
relações entre conselheiros 
e acionistas, 25% do ne-
tworking, 11% por proximi-
dade com outros integrantes 
do conselho, 7% por seleção 
de headhunters, 6% por reor-
ganização dos conselhos, 2% 
por participar de algum insti-
tuto de governança corporati-
va e 9% por outras razões.

Cerca de um terço das posi-
ções de conselhos não são re-
muneradas, traço mais mar-
cante em empresas menores 
e de capital fechado. Onde há 
compensação, em 42% das 
empresas o valor é fixo e não 
depende do número de reuni-
ões, situação que só acontece 
em 8% dos casos.

Os dados são muitos e nos 
oferecem leituras muito im-
portantes, mas guarde pelo 

Diversificar gênero e profissionalizar perfil de integrantes é fundamental
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menos a noção de que boa 
parte da formação dos conse-
lhos vem de relações pessoais 
e não tem remuneração.

Agora pensemos na pande-
mia. As mudanças ocasiona-
das nesses últimos dois anos 
demandam novos tipos de 
executivos. Grandes choques 
financeiros, alterações estru-
turais nos modelos de traba-
lho e as demandas dos funcio-
nários por bem-estar exigem 
um tipo de conselheiro, que 
será responsável por deci-
sões estratégicas, diferente 
daqueles que imaginamos no 
começo da conversa.

E isso precisa mudar rápi-
do: hoje não conseguimos 
imaginar executivos que não 
tenham conhecimento e vi-
sões de estratégia e negócio 
ligados a habilidades com-
portamentais, inovação, di-
versidade e ESG. O caminho 
que temos pela frente é de 
alta demanda pela profissio-
nalização dos conselhos, seja 
pelo desenvolvimento inter-
no, seja pela busca desses 
profissionais no mercado.

Já sabemos da importância 
de recalcular as rotas do 
planejamento para nossa 

própria carreira. Agora é a 
vez de companhias se adap-
tarem ao novo momento que 
mercado e sociedade deman-
dam, 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 mo-
delos de negócio, da experi-
ência de trabalho e das pró-
prias companhias.
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Geoeconomia nos custos 
do mundo

Economista e 
empresário, Doutor 
em Relações 
Internacionais na 
Universidade de 
Lisboa, membro da 
Associação Portuguesa 
de Ciência Política

IIGOR MACEDO DE LUCENA

A Geoeconomia é caracteriza-
da como um campo de estudo 
dos efeitos das ações políticas 
sobre o mundo econômico e 
vice-versa. Dentro deste con-
ceito, a inter-relação entre 
Estados, empresas e inves-
timentos ao longo do tempo 
vem sendo cada dia analisado 
como fundamental para o de-
senvolvimento das socieda-
des. 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 al-
terada por eventos políticos 
em todo o planeta. 

Se no início da década de 
1990 estávamos assistindo 
ao mais rápido crescimen-
to da globalização, o que se 
apresentava era visto como 
a expansão das empresas 
no exterior, a busca por for-
necedores mais eficientes, a 
instalação de subsidiárias no 
exterior que pudessem ser 
mais produtivas e com meno-
res custos e com margens de 
lucros cada vez maiores, mas 
hoje a situação não é tão sim-
ples e direta assim.

A rápida globalização tam-
bém gerou problemas como 
a desestabilização de merca-
dos financeiros e crises em 
mercados emergentes, e ago-
ra surge um problema ainda 
mais crônico: a disrupção de 
cadeias produtivas. A pan-

demia da Covid-19 foi o pri-
meiro 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 fatura-
mento por trimestre por cau-
sa desses tipos de problemas.

Nessa lógica, a busca inces-
sante da globalização com 
foco unicamente na redução 
de custos se tornou não ape-
nas arriscada, mas já vem 
prejudicando a cadeia produ-
tiva completa das empresas, 
o que de fato as faz repen-
sar como irão produzir da-
qui para frente. Outro ponto 
fundamental foi a falsa ideia 
de que nações autocráticas 
poderiam se transformar em 
democracias por meio do sis-
tema capitalista, desse modo 
contribuindo para o desen-
volvimento social e humano. 
A realidade que se apresen-
tou foi inversa, pois nações 
como a China e a Rússia se 
tornaram capitalistas, mas 
seus líderes não democráti-
cos utilizam o sistema glo-
balizado como instrumentos 
de chantagem e coerção con-
tra 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 lucrativi-
dade para as multinacionais, 
mas sim se tornaram riscos 
que hoje desafiam a lucrati-
vidade das empresas em um 
mundo cada vez mais dividi-
do por conflitos geopolíticos.

O fato é que agora as em-
presas precisam colocar a 
geopolítica e a geoeconomia 
dentro das suas contas de in-
vestimentos e procurar saber 
como esses aspectos podem 
afetar suas produções. Exem-
plos hoje não faltam, sejam 
as sanções econômicas im-
postas à Rússia ou os novos 
lockdowns chineses da políti-
ca ‘Zero Covid’. Tais ações afe-
tam diretamente as cadeias 
globais de valor e paralisam 
corporações inteiras ao re-
dor do planeta. Mas como as 
companhias irão se adaptar a 
este novo mundo? O primeiro 
passo já foi dado com a rea-
locação de unidades fabris. O 
nível de Investimento Direto 
Estrageiro em nações como 
Indonésia, Vietnam e Índia 
vem crescendo a taxas su-
periores às chinesas, pois as 
companhias não querem ficar 
à mercê de novos lockdowns 
chineses. Segundo uma re-
cente 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 au-
mentando seus custos unitá-
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rios, contudo essa é uma ma-
neira direta e objetiva para 
diminuir choques externos 
na cadeia de produção. Outra 
ideia está sendo aumentar o 
nível dos estoques, o que ser-
viria 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 cus-
tos significa que elas temem 
disrupções nas suas cadeias 
produtivas e que isso se torne 
algo cada vez mais comum, 
colocando em risco a perpe-
tuação das suas atividades.

Algumas empresas mais ra-
dicais, em especial do setor 
automotivo, já buscam verti-
calizar suas operações aden-
trando 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 preocupa-
ção 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 proble-
mas geopolíticos e sanitários 
da China, mantendo a ideia de 
regionalização do acordo US-
-MEX-CAN ao seu favor. 

Nações como a Alemanha vol-
tam 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 in-
fraestruturas e novos contra-
tos de longo prazo estão le-
vando o mundo a uma direção 
na produção de bens e servi-
ços menos eficiente, contudo 
mais seguros. Em uma recen-
te pesquisa das Nações Uni-
das, constatou-se que mais de 
100 nações possuem novas 
políticas industriais que con-
sideram estratégicas para sua 
segurança e seu desenvolvi-
mento no longo prazo. Se por 
um lado esses objetivos são 
uma resposta aos desafios 
geopolíticos apresentados 
pela atualidade, por outro po-
dem representar aumentos 
de custos, ineficiência e mais 
protecionismo no comércio 
internacional.

A mudança nas cadeias pro-
dutivas 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 prin-
cipalmente vai colocar ‘sobre 
a mesa’ sempre a questão 
geopolítica e geoeconômica, 
como riscos e vantagens que 
entrarão nas contas de qual-
quer 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 paga-
dores de impostos, as empre-
sas e os consumidores. Por 
outro lado, seus benefícios 
devem ser reconhecidos no 
longo prazo, tornando a eco-
nomia mundial mais resisten-
te e protegida contra futuros 
choques neste momento em 
que as mudanças climáticas e 
as disputas geopolíticas estão 
crescendo rapidamente tanto 
em frequência quanto em in-
tensidade.
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O atual cenário do setor  
de transportes na logística 

Diretor de Operações 
da MXP Multimodal

CÉLIO MALAVASI

Nos últimos anos, as empre-
sas de transportes estão en-
frentando turbulências pro-
vocadas 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 mu-
dança da matriz de custos 
de frotas próprias para a 
contratação de agregados ou 
até mesmo outras ações de 
garantia de resultados finan-
ceiros.

Para os embarcadores, a 
pressão no aumento de pre-
ços gera uma busca acelera-
da 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 conven-
cional se encaixando em uma 
situação que está acontecen-
do no mundo todo.

Mas ficam algumas pergun-
tas: e se pensássemos e agís-
semos de maneira diferen-
te? 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 “coletivida-
de, 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 li-
mitada de “concorrência” e 
lutamos pelo crescimento 
amplo e de forma realmente 
sustentável, proporcionando 
soluções de entrega com me-
nores impactos em custos. 
Pensar de forma holística, 
participativa e integrativa 
pode estabelecer cenários 
diferentes com novas ideias 
e um novo modelo que pro-
porcione transformação.

A logística se tornou um 
grande e necessário pro-
cesso integrado dentro de 
qualquer organização e seg-
mento de mercado e o elo 

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

Não podemos ignorar que os 
impactos financeiros cres-
centes em qualquer processo 
de negócio forçam mudanças 
competitivas cuja velocidade 
está diretamente ligada à in-
tensidade e frequência dessa 
pressão.

O setor de transportes pre-
cisa ser sustentável a longo 
prazo antes que a médio pra-
zo a aproximação da produ-
ção ao consumidor final seja 
uma solução de competivida-
de a curto prazo para os em-
barcadores.
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Um Japão para o empresário 
brasileiro ver

Diretor-presidente 
da JETRO São Paulo

HIROSHI HARA 

O Japão é a terceira maior 
economia do mundo, possui 
um mercado sofisticado para 
produtos, serviços e tecnolo-
gias e continua a desfrutar de 
um crescimento econômico 
estável. Também vale ressal-
tar que o país respondeu po-
sitivamente às mudanças so-
cioeconômicas 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 domés-
tico e US$ 6,38 bi para aque-
las que atuam fora do país, 
como aponta a Venture Enter-
prise Center, do Ministério da 
Economia, Comércio e Indús-
tria do Japão. Apesar dos nú-
meros relevantes, comparado 
ao Brasil, ainda é um mercado 
que precisar crescer muito.

Para atrair as startups japo-
nesas, executivos da Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e da Associação 
Brasileira de Private Equity e 
Venture Capital (ABVCAP) es-
tiveram 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 brasi-
leiras interessadas em inves-
tir no Japão, desde o auxílio a 
elaborar um modelo adapta-
do ao mercado local, rodadas 
de negócios, esclarecimento 
de dúvidas, abertura do es-
critório até o pós-abertura 
(divulgação e expansão no 
Japão). Apoiamos as compa-
nhias ainda com pesquisas 
de mercado customizadas, 
consulta com especialistas e 
leis tributárias, reuniões com 
potenciais parceiros e gover-
nos 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 Bra-
sil, claro, até por suas rela-
ções históricas com o Japão, 
merece uma atenção especial. 
Para superar esses desafios e 
alcançar um crescimento eco-
nômico sustentável, a inova-
ção é indispensável.

De olho nesse cenário, o es-
tabelecimento e desenvolvi-

mento de um ecossistema de 
inovação para startups e a 
criação imediata de um am-
biente de negócios e de vida 
propício para empresas es-
trangeiras também estão sen-
do promovidos pelo Japão. 
As brasileiras, apesar do foco 
dado pelos japoneses às na-
ções do Sudeste Asiático, têm 
grandes possibilidades de ne-
gócios e não podem perder.

Entrar em um novo mercado 
é uma tarefa difícil para qual-
quer empresa, pois requer 
tempo e recursos financeiros 
para fazê-lo. O Japão lançou 
as oportunidades e as compa-
nhias precisam fazer a sua li-
ção de casa. Mas vale lembrar 
que o Japão e o Brasil sempre 
tiveram histórias bem-su-
cedidas de relacionamento. 
Quem sabe o da sua empresa 
não é a próxima!

A Japan External Trade Or-
ganization (Jetro) atua no 
Brasil há mais de 60 anos no 
fomento de comércio e in-
vestimentos entre empresas 
dos dois países e na atração 
de investimentos brasileiros 
para o Japão, além do apri-
moramento 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 escritó-
rio na capital paulista.
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A urgência de incorporar práticas 
ESG à linha de produção industrial

Gerente de Operações 
e Logística da 
Mitsubishi Electric

RAFAEL ALBOREDO

Para contermos a catástrofe 
ambiental e social que se avi-
zinha, é fundamental que as 
ações, sejam individuais, em-
presariais e governamentais, 
e realizadas de forma consis-
tente e duradoura. No setor 
industrial, obviamente, todos 
nós estamos cientes da gra-
vidade e do ponto que che-
gamos. O ponto crucial é que 
entendamos o momento que 
estamos vivendo, de modo 
que as ações deliberadas nas 
políticas internas sejam efeti-
vas e longevas.

No estudo “The turning point 
– Um novo clima econômico 
na América do Sul”, desenvol-
vido pela Deloitte, podemos 
verificar que teremos sérias 
consequências climáticas 
em nosso continente, assim 
como em todo o planeta, se 
não houver um controle efi-
ciente das emissões, com 
consequências não somen-
te ambientais, mas também 
no campo econômico, onde 
diversos setores seriam im-
pactados diretamente, dentre 
eles o da manufatura, varejo e 
certamente o turismo.

Assumindo todos os compro-
missos, de acordo com o estu-
do, teremos um cenário eco-
nômico promissor contando 
com geração de empregos, 
incremento anual do PIB da 
região e claro, a preservação 
do meio ambiente, garantin-
do também o futuro das pró-
ximas gerações.

A chave do sucesso dessa ini-
ciativa passa pelas mãos da 
indústria, de modo que há 
uma necessidade iminente de 
contribuir ambientalmente. 
É necessário estimular a vi-
são de longo prazo e entender 
que preocupações ambientais 
serão fundamentais para ala-
vancar o futuro econômico, le-
vando em consideração o equi-
líbrio entre essas duas frentes 
– financeira e ambiental.

VALORES, ÉTICA E PAIXÃO 
POR UM FUTURO MELHOR

ESG: environmental, social 
and governance - ambien-
tal, social e governança. Ou, 
quem sabe, sustentabilida-
de empresarial. E como uma 
empresa responsável precisa 
atuar para se adequar às prá-
ticas ESG?

Com padrão ético para que 
as leis e normas sejam cum-
pridas integralmente. Prio-
rizando saúde e segurança, 
promovendo a diversidade e 
respeitando as personalida-
des 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 bus-
car para atingir a saúde so-
cial, ambiental e econômica.

Como mencionei anterior-
mente, é necessário criar uma 

visão de longo prazo e enten-
der que a cada dia temos a 
oportunidade de alterar o 
que pensamos sobre futuro. 
Adequar-se para atuar etica-
mente 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 colhei-
ta 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 individu-
al, pessoal. Digo isto pois cada 
cidadão, de cada localidade, 
deve se inteirar dos deveres 
e obrigações que devem ser 
respeitados eticamente. To-
mando isso como ponto ba-
silar, teremos contribuição 
ativa nas relações sociais, am-
bientais e de governança.

Nós temos condições de con-
tribuir com as práticas, atra-
vés da política elaborada para 
este fim e de todos os movi-
mentos que já foram e que 
estão sendo feitos, para que 
possamos enxergar os resul-
tados, no momento certo.
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Associação de Juízes de Illinois 
contra a desinformação política

Advogado e escritor

JAYME VITA ROSO

Conforta-me, nestes tempos 
sombrios em que vivemos, 
tomar nota da iniciativa le-
vada a efeito por alguns juí-
zes 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 Asso-
ciation) denomina-se como 
uma iniciativa necessária a 
fim de defender a autonomia 
do judiciário, visando, sobre-
tudo – de modo corajoso –, 
explicitar, pedagogicamen-
te, para o grande público, as 
funções, os limites e as im-
plicações inerentes à Corte. 
A finalidade é escudar o sis-
tema jurídico dos ataques re-
centes que vêm sofrendo da 
ala política, podendo, então, 
evitar que exageros e decla-
rações incorretas ganhem 
força na sociedade.

Formalizando este quadro, a 
Associação esboçou a Decla-
ração de Independência judi-
cial, 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 me-
nos visa blindar-se, das crí-
ticas 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 aumen-
to significativo do uso da de-
sinformação, usualmente em 
épocas de eleições do executi-
vo, 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 tecno-
logias de comunicação abun-
dantes hoje em dia.

Assim, a IJA formulou, gra-
vou e deverá publicar em 
breve quatro Vídeos de Ser-
viço 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 ele-
ger à Suprema Corte. A de-
vida ênfase à integridade e 
transparência do processo é 
rígida, sendo este outro pon-
to que torna a medida da IJA 
tão importante.

E é ideal, para que tal projeto 
vingue, que estes vídeos con-
sigam 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 funcio-
namento do sistema judiciá-
rio 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 popu-
listas de determinados gru-
pos que, não raro, sobrepõe 
interesses pessoais acima do 
bem coletivo.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Diante da falta de orienta-
ção técnica e do desconheci-
mento jurídico das diversas 
leis que são aplicáveis numa 
relação complexa, inúmeros 
proprietários de unidades 
hoteleiras têm sofrido abusos 
por parte de administrado-
ras, que atuam de maneira ar-
bitrária. Os prejuízos têm se 
agravado, sendo muitos des-
cobertos pelo proprietário/
locador somente no momen-
to é encerrado o negócio. 

O que acontece em vários 
casos é que administradora 
passa a descumprir diversos 
compromissos legais e con-
tratuais sem que os locado-
res/proprietários percebam, 
já que estes não têm o domí-
nio dos desdobramentos jurí-
dicos 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 pa-
gamento de aluguel.

Muitos proprietários destas 
unidades hoteleiras ficam 
sem saber o que ocorre com a 
saúde financeira do empreen-
dimento, pois há administra-
dora que não presta contas, 
não paga o IPTU e demais 
tributos (apesar das diversas 
cobranças), deixando claro 

que a gestão não é transpa-
rente. Dessa forma, constata-
-se uma grande falta de res-
peito 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 es-
tudo dos documentos, o que 
permite que o gestor da ad-
ministradora imponha sua 
vontade. Aos proprietários 
das unidades, na condição 
de investidores ou locadores, 
pouco é explicado e quase 
nada é questionado, pois es-
tes não sabem como agir por 
não dominarem as comple-
xas leis que regulamentam 
a relação (Código Civil, Lei 
nº 4.591/64, Código de De-
fesa do Consumidor, CLT, Lei 
do Inquilinato, etc), ficando 
à mercê dos experts que co-
mandam as Operadoras que 
administram os empreendi-
mentos sempre buscando be-
nefício 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 reser-
vado apenas aos investidores 
que confiaram nas promes-
sas de grande lucratividade, 
sendo comum as Administra-
doras serem favorecidas pela 
construtora e incorporadora 
que, ao venderem as unidades 
na planta, elaboram contratos 
mirabolantes que colocam os 
investidores numa posição to-
talmente desfavorável, como 
se eles não fossem donos e 
que tivessem que se sujeitar 
às arbitrariedades da admi-
nistradora. Há proprietários 
que são tratados como se fos-
sem meros patrocinadores da 
construção, pois suas solicita-
ções são ignoradas e nem suas 
reclamações são devidamente 
registradas nas atas das as-
sembleias do condomínio. 

DIFICULDADE DE 
CONTROLE FINANCEIRO

Todo o rendimento das uni-
dades 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 compra-
ram os apartamentos. 

Essa situação desequilibrada 
tem motivado inúmeros rom-
pimentos de contratos com 

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

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Investidores de apart-hotel sofrem abusos por falta 
de conhecimento jurídico 
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várias administradoras que 
têm lesado os proprietários, 
pois estas acabam criando 
despesas elevadas, desneces-
sárias, e que geram prejuízos 
aos investidores. Há casos 
que a administradora lucra 
de forma camuflada ao exigir 
“comissões” dos fornecedo-
res, 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 proprie-
tários amargaram prejuízos 
constantes, pois tiveram que 
pagar as despesas da admi-
nistradora, as quais são fi-
xas, mesmo que essa tenha 
trabalhado mal e não obtido 
os hóspedes que foram pro-
metidos no momento em que 
assumiu o empreendimento. 

A situação se agravou no de-
correr da pandemia, tendo 
muitos edifícios sofrido des-
valorização em razão da fal-
ta de gestão, especialmente 
diante da ausência de manu-
tenção, o que gerou a neces-
sidade de alto investimento 
para fosse possível reativar 
estas ocupações. 

FALTA DE CONHECIMENTO 
FAZ LOCADOR SER 
DESRESPEITADO

Por não saberem agir juridi-
camente, os adquirentes das 
unidades nos condo-hotéis e 
nos apart-hotéis são desres-
peitados pela administrado-
ra, que luta para permanecer 
à frente do empreendimento 
objetivando lucrar de forma 
leonina. Certamente, exis-
tem 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 per-
manecer administrando e lu-
crando com o hotel, mesmo 
diante da prestação de um 
serviço precário.

Quando a relação decorre 
de um contrato de locação, 
o que é comum no empre-
endimento 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 per-
ceber os erros que cometeu, 
como a existência de equipa-
mentos e até mobiliário em 
estado precário, após ocorrer 
a devolução do prédio.

ROMPER COM 
ADMINISTRADORA PODE 
RESULTAR EM LUCRO

Poucos imaginam o enorme 
passivo trabalhista que po-
dem ter que absorver por fa-
lhas documentais, bem como 
as reformas que terão que 
ser feitas em decorrência da 
administradora não ter reali-
zado as manutenções neces-
sárias, deixando o edifício em 
mau estado, já que esta não 
se importa, vez que o patri-
mônio não é seu. 

Diante dessa realidade, é im-
perioso 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 de-
sunião por parte dos proprie-
tários têm sido os principais 
estimulantes para o cresci-
mento dos abusos por parte 
de algumas administradoras, 
sendo que tais problemas se-
riam evitáveis se as devidas 
cautelas tivessem sido toma-
das de maneira profissional. 
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Casa Cor Minas Gerais 2022

RAQUEL CAPUCIO

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

Para esta edição a mostra 
está cheia de novidades, a 
começar pelo elenco de pro-
fissionais, que inclui um time 
formado por nomes consa-
grados no mercado, além de 
jovens talento da arquitetura, 
do design e do paisagismo. O 
objetivo é surpreender os vi-
sitantes com a variedade de 
interpretações sobre o tema 
desta edição, “Infinito Par-
ticular”, que faz referência 
às casas biográficas que vão 
além dos estilos, convidan-
do o elenco a refletir sobre a 
necessidade de projetar am-
bientes que priorizem o bem-
-estar físico, mental e espiri-
tual, a harmonia, o equilíbrio 

e também o conforto. 

“O tema escolhido para este 
ano possibilita que os pro-
fissionais possam apresen-
tar 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 desenvolvi-
mento 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 desig-
ners de interiores para esta 
edição, estão nomes que já 
integraram a mostra em ou-
tras edições como Ana Bahia, 

Antonio Grillo, Carla Cruz e 
Phil Pinheiro (Estudio Sala), 
Felipe Soares, Flavia Ros-
coe, Pedro Félix, Evandro 
Melato e Pabrício Carvalho, 
(Studio 126), Sarah James 
e Gustavo Greco, Silvio To-
deschi, Ana Paula Paolinelli, 
Janaína Araujo, Lucas Lage, 
Assis Humberto e Marcus 
Vinícius(Studio Arquitetôni-
co), Isabela Neves (It Neves), 
Katiene Rodrigues(Kat Flo-
res), Laura Santos, Patrícia 
Abreu e outros. Entre os es-
treantes estão Deborah Men-
des, Natan Gil, Marcos Sales e 
Júlia Faria. 

CASACOR  
Minas Gerais 2022
Palácio das Mangabeiras
Rua Professor Djalma 
Guimarães, 157 – 
Mangabeiras, BH/MG

Advogada, 
especialista em 
Cultura.
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JD Vital toma posse na Academia 
Mineira de Letras

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 cerimô-
nia restrita para convidados, na sede 
da AML. Na ocasião, o acadêmico foi 
recepcionado por discurso do acadê-
mico Danilo Gomes, cadeira nº 01.  A 
solenidade contou, ainda, com a par-
ticipação da centenária Banda de Mú-
sica Santa Cecília, de Barão de Cocais.

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, tam-
bém já foi ocupada pelos jornalistas João 
Etienne Filho e Fábio Proença Doyle.

O NOVO ACADÊMICO J.D. VITAL

J.D. Vital formou-se em Filoso-
fia (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 Ante-
na Um e Alvorada. Na TV Manchete, 
apresentou o programa de entrevistas 
“Gente de Opinião”. Lecionou Jornalis-
mo Impresso na Faculdade de Comu-
nicação da PUC Minas (1974/75).

Na vida pública, chefiou a Asses-
soria de Imprensa e Relações Públicas 
dos governadores Tancredo Neves e 
Hélio Garcia. Voltou à iniciativa pri-
vada 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 pági-
nas) e “A revoada dos anjos de Minas” 
(Autêntica, 2016, 203 páginas), sobre o 
fechamento do Seminário Maior de Ma-
riana, em 1966. “É um mistério como a 
Igreja faz um bispo”, disse Carlos Hei-
tor Cony, também ex-seminarista, em 
conversa com o autor. Roque Camêllo, 
então presidente da Academia Maria-
nense 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 publi-
cações, 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 

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

Como colaborador, publicou repor-
tagens 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 Ecológi-
co, 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 Wa-
shington, dom Wilton Daniel Gregory.

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 jo-
gando”, sobre o polêmico ídolo do Mi-
lan, 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 repór-
ter na encruzilhada entre Graham Gree-
ne 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 qua-
tro netos. É presidente emérito da 
Banda de Música Santa Cecília, de Ba-
rão de Cocais, onde nasceu em 1947, 
Vital também é membro da Academia 
Marianense de Letras e no discurso de 
posse, naquela instituição, fez o “Elo-
gio de Dom Viçoso, o santo de Minas”.

Jornalista e escritor passa a ocupar a Cadeira 10 da AML
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Uma defesa do Estado mínimo 
e da liberdade

“Liberdade, individualidade e pro-
priedade; eis o homem.”  A frase do 
economista e jornalista francês Frede-
ric 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, escri-
ta 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 sé-
culo 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 con-
ceito de custo de oportunidade, tema 
central para a Economia moderna.

Dividido em pilares necessários 
para a estabilidade da liberdade indivi-
dual, Frederic Bastiat sintetizou como 
poucos a importância deste conceito, 
seja por meio do viés intelectual ou pe-
los aspectos práticos. Ainda, ao longo 
das reflexões propostas no título, o eco-
nomista afirma que a liberdade e a pro-
priedade são direitos naturais, e que 
o Estado existiria para garantir esses 

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

Influenciado por John Locke, A Lei 
integra o cânone do pensamento libe-
ral e as teorias sobre liberdade comer-
cial, 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 indi-
vidual.” Afirma João Accioly, diretor 
da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), em prefácio para esta obra.

Edipro publica edição ampliada da coletânea de textos sobre liberalismo econômico 
escritos pelo economista francês Frederic Bastiat há 170 anos

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. Duran-
te 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 imedia-
tamente 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 im-
portantes de Recife (PE) – o Parque Es-
tadual Dois Irmãos –, receberá, em bre-
ve, um arrojado projeto de revitalização 
e melhorias que há muito se fazem ne-
cessárias 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 visi-
tantes e integrá-los à natureza, é um 
ponto de encontro e palco de diversos 
eventos importantes para a comunida-
de recifense, comportando palestras, 
oficinas, colônia de férias, shows, expo-
sições 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 de-
mandas 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 investi-
mento de R$649 milhões para gestão, 
manutenção, desenvolvimento, moder-
nização, conservação, entre outras atri-
buições referentes aos cuidados com 
o Dois Irmãos. Para tanto, a Plantar 
Ideias, o escritório paulistano de arqui-
tetura, design, urbanismo e paisagismo 

contratado pelo BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social), já apresentou um projeto de 
melhorias que engloba todas as verten-
tes 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 Fe-
lipe 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-



M E I O  A M B I E N T E 1 2 9EDIÇÃO 308 SETEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

no de negócios e o desenho urbano e 
paisagístico que serão necessários para 
transformar o Zoológico Dois Irmãos no 
primeiro Bioparque do Nordeste conce-
dido para gestão da iniciativa privada.

“O projeto contou com a partici-
pação dos técnicos do Zoo, membros 
dos órgãos de Patrimônio Histórico de 
Pernambuco, entidades ligadas à pes-
quisa e conservação ambiental. Sem 
dúvidas, trata-se de uma revitalização 
completa e de grande complexidade”, 
explica Felipe Stracci, que esteve re-
centemente 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 compreen-
de mais de 200 mil m², contemplará, 
após a reforma, edifícios administra-
tivos 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-

gração dos seres humanos com a flora 
e a botânica, o escritório Plantar Ideias 
atuará em uma importante frente: trans-
formar a estrutura antiga de zoológico 
em um Bioparque. “O conceito vem se 
fortalecendo no mundo todo, onde o tra-
to 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 ecoló-
gico 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 Ir-
mãos também será primordial durante 
o processo de revitalização. “Os animais 
exóticos e nativos que habitam o Zoo te-
rão uma nova maneira de viver e intera-
gir com os visitantes, visto que o projeto 
cria ambientes muito mais amplos, onde 
espécies não concorrenciais convivem 
em harmonia em um ambiente que bus-
ca mimetizar o bioma natural daquele 
grupo de animais. Os visitantes conta-
rão com passarelas e/ou cláusulas que 
permitirão uma experiência imersiva 
e mais natural”, assegura o arquiteto. A 

proposta é trabalhar com uma estrutura 
completamente inversa ao do zoo tradi-
cional: ao invés dos animais enclausura-
dos, o ser humano é quem viverá essa 
experiência. “No contraponto, os ani-
mais estarão soltos e interagindo entre 
si”, detalha Stracci.

 
Dessa maneira, o Bioparque Dois 

Irmãos será integralmente reformula-
do e contará com as citadas passarelas, 
aviários e uma coleção botânica que 
enriquecerá ainda mais os jardins do 
local. O projeto, por exemplo, prevê re-
cintos para receber um grande aviário, 
acomodando o plantel de aves nativas 
e exóticas que já fazem parte do zoo. A 
restauração ambiental com novos jar-
dins compostos por espécies nativas e 
tipologia de recintos com biomas dis-
tintos também se fará presente, crian-
do 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 açu-
des, como mobiliários e pérgolas que 
forneceram acolhimento e sombra, per-
mitindo uma permanência mais longa e 
maior oportunidade de contemplação 
da paisagem”, desenha Felipe.
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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 avalia-
ção de sabor do vinho.

Ademais, a água ajuda na 
reidratação ao garantir o 
equilíbrio hídrico do orga-
nismo, e deve ser bebida na 
mesma proporção do vinho; e 
a exemplo deste, deve-se ob-
servar a temperatura, na hora 
de beber, já que, muito gelada 
a água inibirá as papilas, afe-
tando a percepção de sabor 
do vinho.

E quanto à recorrente inda-
gação, com ou sem gás? Sim-
plificando, 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 jo-
vens, no geral, mais tânicos e 
alcoólicos, água que enfrente 
os taninos; portanto, minera-
lizadas 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 Cham-
pagne pede água leve, por ra-
zões óbvias.        

ALTURA E VINHEDO

Quase perdida na fumaça do 
tempo, a expressão latina, 
“Bacchus amat colles”, ou 
Baco ama colinas, era, já na-
queles primórdios, indicação 
de melhor localização para 
os vinhedos, e, logo, com efei-
tos na qualidade do vinho. Ao 
longo da história da vitivini-
cultura a afirmação é categó-
rica, na maioria dos vinhedos 
de maior altitude, espalhados 
pelo mundo.

Alguns fatores são determi-
nantes para isto: melhor ex-
posição ao sol, favorecendo 
o processo de amadureci-
mento das uvas; nos vinhe-

dos mais altos a temperatura 
média é menor, e além, maior 
diferença de temperatura en-
tre a manhã e a noite, elevan-
do os níveis de antocianos 
e taninos, e mais, acidez e 
frescor.

E mais, em regiões de clima 
quente a altitude dos vinhe-
dos é decisiva para a produção 
de vinhos de maior comple-
xidade e elegância. No Brasil, 
algumas regiões se destacam 
na produção de vinhos de al-
titude, a exemplo da Serra Ca-
tarinense, a Serra Gaúcha, e a 
chapada Diamantina.

MFC COMÉRCIO

Com essa marca, Maurício Ca-
bral retorna ao comércio de 
vinhos em Belo Horizonte, e 
arredores. Preferencialmen-
te, com restaurantes e afins. 
Desejo sucesso.

Tim, tim. 

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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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 arqui-
tetônicos, parando na infinidade de 
vinícolas e desfrutando do melhor 
que há na região. Percorrem terras 
ensolaradas, com a tradição vitiviní-
cola de muitos séculos, com prados 
floridos, castelos luxuosos e as bode-
gas centenárias.

 
A Morávia do Sul é cortada por 

mais de 1.200 km de trilhas demar-
cadas, conhecidas como as Rotas do 
Vinho da Morávia. Elas passam pela 
paisagem intocada da região, que, 
em geral, é moderadamente ondula-
da, com alguns belos mirantes, e com 
diversas adegas entre as mais impor-
tantes cidades vinícolas. Durante a 

maior parte do percurso se percorre 
estradas tranquilas e caminhos flo-
restais. 

 
Antes de sair em busca do aroma 

inebriante do vinho da Morávia do 
Sul, convém obter o mapa do percur-
so, com todas as informações sobre 
longitude, terreno, grau de dificulda-
de e curiosidades ao longo do traje-
to, bem como dados sobre cada uma 
das vinícolas pelo caminho.

APROVEITANDO CADA 
QUILÔMETRO

A Rota de Kyjov, para ciclistas 
mais ambiciosos, atravessa uma pai-
sagem ondulada com colinas e mui-
tas encostas íngremes e longas des-
cidas. Por esta rota, que passa pela 
Morávia Eslovaca, onde pode provar 
nas adegas locais, por exemplo, as 

excelentes variedades de vinho Mos-
catel da Morávia ou Pinot Gris. Já a 
estrada Strážnice segue um caminho 
plano pelos belos arredores dos Cár-
patos Brancos. No caminho, é possí-
vel provar a variedade local de Ries-
ling ou Vert Silvaner e também a vila 
de Strážnice, com um fantástico mu-
seu ao ar livre de casas tradicionais.

 
MIKULOV ESPERA POR VOCÊ

No meio de uma bela paisagem 
coberta de vinhedos e costões bran-
cos, está localizada uma cidade de 
conto de fadas, Mikulov. Aqui você 
pode admirar inúmeros monumentos 
históricos, andar de bicicleta e ex-
plorar os arredores ou simplesmen-
te 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 ro-
cha. 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 ex-
cursão 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 fa-
mosa adega pintada Šatov e as fasci-
nantes ruínas do mosteiro gótico de 
Dolní Kounice.

A Rota Mikulov leva à maravi-
lhosa área de Lednice-Valtice que, 
por sua beleza espetacular, é cha-
mada de Jardim da Europa e foi ins-
crita na lista da UNESCO. Para quem 
gosta de vinhos tintos, a melhor 
escolha é a Rota de Velké Pavlovice, 
que passa pela paisagem moderada-
mente ondulada de Modré Hory, as 
Montanhas Azuis. 

2. A FONTE SECRETA DE 
KARLOVY VARY

Que gosta de licores de ervas 
deve visitar a cidade termal de Kar-
lovy 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 em-
blemáticas 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 per-
sonalidades mais famosas da vida 
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artística e social da Europa, é hoje o 
segundo lugar mais visitado da Re-
pública Tcheca. Devido à sua arqui-
tetura original, é um dos mais belos 
balneários do velho continente.

Diz a lenda que a cidade de Kar-
lovy Vary foi fundada pelo rei tcheco 
e imperador românico Carlos IV já no 
século XIV. Conta-se que o governador 
descobriu as prodigiosas águas mine-
rais enquanto caçava um veado. Ao 
longo dos séculos, uma cidade termal 
cresceu no local, cuja fama logo se es-
palharia para além das fronteiras da 
Boêmia e se tornaria um símbolo de 
charme e status. Grandes personali-
dades como Goethe, Beethoven, Gogol, 
Paganini, Casanova, Mozart se reve-
zaram aqui, mas também dezenas de 
grandes representantes do Estado de 

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 tradi-
ção. Foi introduzida no mercado já 
em 1807, desfrutando de extraordi-
nária popularidade desde então. A 
porcentagem de álcool em Bechero-
vka atinge aproximadamente 38%.

Seu sabor requintado é devido às 
águas Karlovy Vary, álcool de qualida-
de, açúcar natural e uma mistura de 
32 ervas e especiarias com um sabor 
amargo específico. A receita do licor 

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 com-
binar 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 Bechero-
vka, 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 Sli-
vovice. 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 des-
ta 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 parti-
cularmente o Slivovice aparece na 
época do comunismo na República 
Tcheca. Dadas as condições do mer-
cado, não havia grande variedade de 
frutas disponíveis. Quando se cansa-
ram de comer sempre a mesma coisa, 
os tchecos pararam de consumi-los e, 
para evitar que fossem desperdiça-
dos, começaram a destilá-los, criando 
a receita desta bebida emblemática.

4. KOFOLA

Há 50 anos, Kofola tem sido mais 
um elemento da identidade tchecos-
lovaca. Essa bebida à base de cola 
surgiu especificamente para com-
bater a capitalista Coca-Cola. Sobre-
viveu à Revolução de Veludo e logo 
conquistou o paladar das novas ge-
rações de tchecos.

Cada país tem seus próprios pro-
dutos e marcas, que fazem parte da 
idiossincrasia nacional, mas poucos 
são capazes de competir com uma gi-
gante multinacional como a Coca-Cola.

A Kofola tcheca é a cola mais ven-
dida na Eslováquia e, na República 
Tcheca, ocupa o segundo lugar de-
pois 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, in-
ventado em 1960, longe de ser uma 
imitação, é uma bebida com perso-
nalidade própria e sabor caracterís-
tico, que simplesmente apaixona ou 
não, como descreveu o porta-voz da 
fabrcante, Martin Klofanda.




