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Copom interrompe ciclo de alta e mantém 
Selic em 13,75% 

A decisão veio em linha com a ex-
pectativa e a projeção predominante 
do mercado. Pela primeira vez, em 
mais de cinco anos, a decisão não foi 
unânime: houve dois votos dissiden-
tes, em favor de um aumento residual 
de 25 pontos-base. 

No comunicado, a autoridade 
monetária ressaltou que o cenário 
externo se mantém adverso, que a 
atividade segue crescendo acima do 
esperado e que a inflação continua 
elevada, apesar das medidas tributá-
rias recentes. 

No cenário de referência, a proje-
ção para o IPCA recuou de 6,8% para 
5,8% em 2022, enquanto permane-
ceu em 4,6% em 2023 e foi levemente 
alterada de 2,7% para 2,8% em 2024. 
O Copom reforçou que continua a dar 
ênfase no horizonte inflacionário do 
primeiro trimestre de 2024, por sua-
vizar os efeitos das medidas tributá-
rias; para esse horizonte, a projeção 
oficial acumula 3,5% em 12 meses, 
não muito distante das metas de 
2023 (3,25%) e de 2024 (3%). 

No balanço de riscos, o Copom 
ponderou a respeito da possibilidade 
de a economia doméstica estar ope-

rando com um hiato do produto mais 
estreito do que o utilizado no cenário 
base, o que gera potencial altista para 
a inflação. Ademais, o comitê também 
levantou a possibilidade da manuten-
ção dos cortes de impostos em 2023, 
o que gera potencial de baixa nas pro-
jeções de inflação. 

Prospectivamente, o Copom afir-
mou que avaliará se a manutenção 
dos juros por período suficiente-
mente prolongado será capaz de as-
segurar a convergência da inflação, 
e enfatizou que os passos futuros da 

política monetária poderão ser ajus-
tados caso o processo de desinflação 
não ocorra como esperado. 

Espera-se a manutenção da taxa 
Selic até meados do ano que vem, 
quando deverá começar a ser caute-
losamente reduzida. Vale citar, no en-
tanto, que o timing da flexibilização 
monetária dependerá, entre outros 
fatores, da capacidade do próximo 
governo em resgatar a confiança dos 
agentes na condução da política eco-
nômica e no reequilíbrio das contas 
públicas. Fonte: LCA Consultores
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O Banco Central americano man-
teve o ritmo de alta pela terceira 
reunião consecutiva, em linha com a 
expectativa de boa parte do mercado, 
levando a taxa básica de juros para 
o intervalo de 3,0% a 3,25%. Em re-
lação ao apresentado em junho, as 
projeções oficiais da autoridade mo-
netária mostraram inflação modera-
damente mais alta para 2022 e 2023 
e atividade mais fraca. Além disso, a 
mediana das projeções para a taxa 
básica de juros deslocou-se significa-
tivamente para cima, sinalizando um 
longo período de política monetária 
restritiva adiante. 

De acordo com a LCA-Consultores 

Econômicos, “à luz dessas revisões 
nas projeções oficiais, a nossa curva 
projetada para a taxa básica do FED 
será revista para cima nas próximas 
semanas. Com a política monetária 
mais restritiva, ajustes para baixo em 
nossas projeções para o crescimento 
do PIB dos EUA poderão se fazer ne-
cessários”.  

Para o economista-chefe da Suno 
Research Gustavo Sung, “conforme 
esperado, o Federal Reserve elevou 
novamente sua taxa de juros em 75 
bps, para uma faixa de 3,00% a 3,25%. 
Os aspectos que tem tornado a polí-
tica monetária do Fed mais hawkish 
são os recentes dados sobre o índice 

de preços ao consumidor (CPI). 
Segundo Sung “a alta de 0,1% na 

taxa mensal de agosto e de 8,3% no 
acumulado de 12 meses, vieram acima 
da expectativa do mercado, aumentan-
do o receio de que a inflação será mais 
resiliente do que esperavam.

Apesar das quedas nos preços 
de energia, em especial da gasolina, 
o índice não apresenta indícios de 
uma queda generalizada para todos 
os grupos que compõem o CPI, prin-
cipalmente quando olhamos para os 
núcleos de inflação.

Um fator que também tem possi-
bilitado um aperto monetário mais 

Federal Reserve Bank dos Estados Unidos 
eleva taxa de juros para o maior patamar 
desde 2008
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forte pela autoridade monetária dos 
EUA é o mercado de trabalho. 

O quadro atual de uma taxa de 
desemprego em 3,7%, o relatório de 
emprego (payroll), vindo acima das 
expectativas nos últimos cinco meses 
e um estoque de 11 milhões de vagas 
de emprego abertas. Essas condições 
possibilitam uma menor preocupa-
ção do Fed com a atividade econô-
mica e um maior foco no combate à 
inflação.

Para o restante do ano ainda pre-
cisamos aguardar mais dados econô-
micos para saber melhor a magnitude 
das próximas altas, mas o aperto mo-
netário deve continuar na mesma in-
tensidade. Com isso, esperamos uma 
desaceleração ainda maior e aumen-
to das chances de uma recessão em 
2023”, concluiu. 
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Taxa de juros real do Brasil continua 
a mais alta do mundo

O Brasil continua com o juro real 
mais alto do mundo, de 8,22% ao 
ano, após o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco Central 
manter a Selic em 13,75% ao ano no 
dia 21 de setembro último. O juro 
real é a taxa descontada da inflação 
esperada para os próximos 12 me-
ses. O dado é de um levantamento 
elaborado pela gestora de fundos de 
investimentos Infinity.

O ranking considera a inflação 
prevista para os próximos 12 meses 
coletada no boletim Focus do Banco 
Central, de 4,99%, e os juros futuros 
dos próximos 12 meses com venci-
mento em setembro de 2023.

Em termos nominais, ou seja, sem 
descontar a inflação prevista, o Brasil 
avançou ao segundo lugar, atrás da 
Argentina, onde a taxa básica de juros 

está em 75% ao ano. O país está atrás 
da Turquia, Hungria, Chile e Colômbia.

As altas de juros ao redor do mun-
do continuam ganhando força, com 
cada vez mais bancos centrais indi-

cando preocupação com a inflação, 
apesar da queda do preço de commo-
dities. Entre 167 países, 51% manti-
veram os juros, 45% aumentaram e 
apenas e 4% cortaram, da última reu-
nião do Copom, em agosto, para cá.

Posição País Juro real ( %)

1 Brasil 8,22

2 México 5,13

3 Colômbia 3,86

4 Chile 3,38

5 Indonésia 2,62

6 Hungria 2,13

7 Argentina 2,01

8 Hong Kong 1,99

9 Filipinas 1,72

10 África do Sul 1,69

RANKING MUNDIAL 
DE JURO REAL

Fonte: Infinity Asset

Posição País Juro nominal ( %)

1 Argentina 75,00

2 Brasil 13,75

3 Turquia 13,00

4 Hungria 11,75

5 Chile 10,75

6 Colômbia 9,00

7 México 8,50

8 Rússia 7,50

9 República Tcheca 7,00

10 Polônia 6,75

RANKING MUNDIAL 
DE JURO NOMINAL

Fonte: Infinity Asset

Fonte: Poder360 e Valor Invest
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Selic a 13,75%: "teto" dos juros 
e início da queda?
Banco Central mantém a taxa Selic, atualmente na casa dos 13,75% ao ano

O Banco Central (BC) anunciou a 
manutenção da taxa Selic, atualmente 
na casa dos 13,75% ao ano. A preocu-
pação com a inflação – que permanece 
avançando nas principais economias 
globais – arrefeceu no Brasil e faz com 
que o mercado mantenha a previsão 
de uma queda na taxa básica de juros a 
11,25% a.a. para o final de 2023.

O anúncio desta semana pelo 
Banco Central não foi diferente da 
expectativa de parte do mercado, que 
estava dividido entre um novo reajus-
te residual e a manutenção da taxa a 

13,75% ao ano. Já a projeção de um 
ciclo de altas aparentemente está 
chegando ao fim, afinal, a previsão 
para 2024 é da taxa Selic a 8% ao ano.

“Com uma sinalização de fim de 
ciclo de alta dos juros, o Banco Cen-
tral busca mostrar ao mercado que 
a inflação está sob controle e que, de 
agora em diante, passa a monitorar 
esse indicador para entender quan-
do será o momento mais apropriado 
para iniciar o ciclo de queda, de for-
ma a não prejudicar demasiadamente 
a economia”, comenta Daniel Funa-

bashi, sócio e assessor de investimen-
tos na iHUB Investimentos.

O cenário econômico atual regis-
trou uma deflação por dois meses 
consecutivos, em julho e agosto de, 
respectivamente, 0,68% e 0,36%, 
deixando a inflação abaixo dos dois 
dígitos pela primeira vez desde o ano 
anterior. No entanto, a meta para a 
inflação este ano, estipulada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), 
entre 2% e 5%, será ultrapassada por 
uma expectativa que cai de 6,40% 
para 6%.
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Para o futuro, alguns analistas 
acreditam que a taxa permanecerá 
alta por um longo prazo devido à in-
flação, que deve continuar acima da 
meta do Banco Central para 2023, 
a qual é de 3,25%, com margem de 
1,5% para mais ou para menos. Entre-
tanto, é possível que não ocorra uma 
inflação de dois dígitos, como visto 
até o primeiro semestre de 2022. 

“A expectativa do mercado é de 
que os juros iniciem uma trajetória 
de queda a partir do segundo semes-
tre de 2023, mas o Banco Central não 
medirá esforços para iniciar esse ci-
clo, porque não quer causar um dano 
muito alto à economia”, explica Funa-
bashi. O mercado espera, segundo o 
último Relatório Focus, que a taxa Se-
lic termine 2023 em 11,25% ao ano, 
enquanto a XP Investimentos, mais 
otimista, acredita que a taxa básica 
de juros pode fechar o ano que vem 
a 10% ao ano.

AINDA É MOMENTO DE 
APROVEITAR A TAXA SELIC?

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.

Em seguida, as aplicações que 
também são favorecidas pagam taxas 
de juros atreladas ao CDI, por exem-
plo, por ser uma taxa praticada pelos 
bancos privados muito próxima da 
Selic, cotado atualmente em 13,65% 
a.a. Investimentos que pagam 100% 
do CDI estão rendendo mais de 1% 
ao mês. 

“Outros investimentos que se be-
neficiam com a alta da taxa são os pós-
-fixados, que acompanham os níveis 
de juros no presente. Entre as princi-
pais opções estão os CDBs e os títulos 

privados, que são títulos de renda fixa 
emitidos por empresas privadas e, em 
muitos casos, contam com isenção de 
imposto de renda para o investidor 
pessoa física”, comenta ele.

Além do Tesouro Direto, o espe-
cialista da iHUB, Daniel Funabashi, 
cita mais 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

QUAL SERÁ O DESEMPENHO  
DO IBOVESPA?

De acordo com o especialista da 
iHUB, o Ibovespa tem uma alta corre-
lação inversa com os ciclos de juros. 
Ou seja, é comum que durante um 
ciclo de alta de juros a bolsa caia e o 
inverso ocorra durante um ciclo de 
queda dos juros. Então, é esperado 
que a bolsa de valores recupere fôle-
go no início do ciclo de queda da Selic.

Muitos analistas e gestores pro-
fissionais veem as ações da bolsa de 
valores brasileira com preços convi-
dativos, devido às grandes quedas so-
fridas durante o segundo semestre do 
ano passado, quando o Banco Central 
acirrou o ritmo de alta dos juros.

“Há basicamente dois motivos 
para esse movimento. O primeiro é 
que com juros altos, o custo para as 
empresas captarem empréstimos e 
financiamentos cresce, o que afeta 
a lucratividade e a capacidade de fi-
nanciar novos projetos. Outro moti-
vo, diretamente ligado ao primeiro, 
é que a técnica mais utilizada para 
avaliação do preço de uma ação conta 
com os juros como um dos principais 
elementos da fórmula, na qual juros 

altos significam um desconto maior”, 
exemplifica Daniel Funabashi.

Com isso em mente, os investido-
res podem se beneficiar de um futuro 
ciclo de queda dos juros, mas devem 
ter cautela com o momento político do 
país, porque há incerteza com relação 
a quem será o próximo chefe de estado 
e qual será a postura dele em relação 
a pautas importantes, como o teto de 
gastos e reformas estruturantes.

ELEIÇÕES 2022 IMPACTARÃO  
O CENÁRIO?

Faltando cerca de 10 dias para as 
eleições presidenciais de 2022, te-
mos, como favoritos na disputa, dois 
candidatos que já ocuparam a cadeira 
presidencial, protagonistas de uma 
polarização que, segundo o especialis-
ta, não será o fator determinante para 
grandes quedas na bolsa brasileira.

Embora isso possa indicar uma 
precificação já consolidada pelo mer-
cado nas eleições, o Ibovespa ainda 
pode apresentar oscilações em ações 
locais do país,e o cenário pode se 
acentuar caso haja segundo turno 
neste ano. 

“Eleições sempre trazem maior 
incerteza e, na bolsa de valores, in-
certeza é sinônimo de volatilidade. 
Até o momento as eleições causaram 
uma oscilação relativamente baixa, 
mas não podemos descartar um au-
mento da volatilidade no período 
que antecede o pleito. Uma vitória de 
qualquer candidato no primeiro tur-
no, será como tirar o esparadrapo de 
uma vez só, ou seja, pode doer mais 
num primeiro momento, mas resolve 
uma incerteza que duraria mais algu-
mas semanas, no caso de um segundo 
turno”, finaliza o especialista da iHUB. 

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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Manutenção da Selic sinaliza 
estabilidade também no crédito 
habitacional

Um dos fundadores 
da UBlink

ROGÉRIO SANTOS

O anúncio de manutenção da 
taxa básica de juros pelo Co-
mitê de Política Monetária (Co-
pom), interrompendo a sequ-
ência de 12 altas consecutivas 
da taxa, sinaliza a perspectiva 
de estabilidade também nos 
custos de contratação de crédi-
to habitacional pelos consumi-
dores. Nesta quarta-feira, a au-
toridade monetária manteve a 
Selic de 13,75%. 

Nos últimos 18 meses, a curva 
de aumento da Selic se refletiu 
em custos maiores do finan-
ciamento imobiliário, ainda 
que os bancos que atuam no 
segmento não tenham acom-
panhado, a par e passo, o ritmo 
de variação da taxa básica de 
juros. A concorrência das ins-
tituições por um cliente que 
pode fazer parte das respecti-
vas carteiras por até 35 anos 
também limita as altas dos 
custos de crédito feitas pelos 
bancos que operam recursos 
da poupança.

Na semana passada, a Caixa 
Econômica Federal – principal 
banco com atuação no seg-
mento – divulgou que não pre-
vê novas elevações de juros do 
financiamento imobiliário. A 
postura da Caixa é, justamente, 
o que o mercado considera o 
fiel da balança dos ajustes das 
taxas de financiamento imobi-
liário. Sem o banco com maior 
fatia de mercado anunciar 
novos aumentos, as demais 
instituições passam a ter mais 
dificuldade para conquistar 

clientes se fizerem reajustes.

Quando ocorre aumento dos 
custos de financiamento imobi-
liário, o impacto é sentido pelo 
consumidor, diretamente, no 
momento de repasse de sua dí-
vida da incorporadora para um 
banco parceiro e não na aquisi-
ção do imóvel. Até as chaves, o 
cliente paga as prestações para 
a empresa que desenvolve o 
projeto. Existe, porém, um efei-
to indireto: se os juros cobrados 
pelas instituições financeiras 
para a construção de imóveis 
sobem, incorporadoras repas-
sam a elevação para os preços 
das unidades.

Vale ponderar que quem 
contratar um financiamento 
imobiliário, neste momento, 
poderá migrar para uma linha 
de crédito mais barata, futu-
ramente, quando o custo cair 
em decorrência de uma Se-
lic menor. Há expectativa, no 
mercado, que o Copom volte a 
reduzir a taxa básica de juros 
em 2023, embora não haja cla-
reza do momento em que esse 
afrouxamento terá início.

É preciso lembrar também que 
parte dos potenciais contra-
tantes de uma linha de crédito 
habitacional ficam de fora a 
cada aumento das taxas co-
bradas pelos bancos. Cálculos 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apontam que, no perío-
do de alta gradual da Selic de 
2% para 13%, 4 milhões de 
famílias deixaram de ter renda 

qualificada para acessar o fi-
nanciamento imobiliário.

O anúncio desta quarta-feira 
confirmou o que o mercado 
passou a esperar, nas últimas 
semanas, desde que o presi-
dente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, respon-
deu que o colegiado iria avaliar 
a possibilidade de “um ajuste 
final” da Selic ao ser questiona-
do se o Copom poderia anun-
ciar, na reunião de setembro, 
um aumento de 0,25% na taxa 
básica de juros. 

Na ocasião, o presidente do BC 
disse também que a batalha 
contra a inflação não estava 
ganha. Os aumentos de pre-
ços têm desacelerado, mas o 
cenário ainda é preocupante 
quando se considera que o 
fenômeno inflacionário não é 
exclusivo do país. 

O Federal Reserve (FED), que 
é o Banco Central dos Estados 
Unidos, também anunciou alta 
de juros, de 0,75 ponto percen-
tual, para patamar entre 3% e 
3,25% ao ano. Em 8 de setem-
bro, o Banco Central Europeu 
(BCE) tinha elevado as taxas 
básicas de juros em 0,75 ponto 
percentual para tentar segurar 
a inflação da zona do euro. 

Entre as grandes economias do 
mundo, o Brasil pode até ter 
puxado a fila do aumento dos 
juros para conter a inflação, 
mas o país não está sozinho 
nesse movimento.
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Selic mantida em 13,75%: veja 
a rentabilidade da renda fixa
Projeções realizadas pelo Yubb apontam atual rentabilidade de investimentos; 
investidor deve apostar na diversificação, aponta especialista

Com a taxa Selic mantida em 
13,75% ao ano, conforme decisão do 
Copom (Comitê de Política Monetária) 
do dia 21 de setembro, após 12 altas 
consecutivas na taxa básica de juros, o 
ciclo foi encerrado. Com isso, como fica 
o rendimento dos investimentos em 
renda fixa? Para saber o impacto desta 
medida, o Yubb - maior buscador de in-
vestimentos do país, realizou um levan-
tamento com projeções dos principais 
ativos. Os destaques seguiram por conta 
das poupanças nova e antiga, que man-
tiveram os piores rendimentos da lista, 
por outro lado, a debênture incentivada 
segue com a melhor rentabilidade.

Confira o levantamento no grá-
fico ao lado.

Bernardo Pascowitch, fundador 
do Yubb, explica que a manutenção da 
taxa se dá por conta do controle infla-
cionário, que segue a linha de outros 
bancos centrais ao redor do mundo. 
Ele aponta ainda a rentabilidade em 
investimentos de renda fixa: “Com a 
manutenção da taxa Selic, seguimos 
vendo atratividade em investimentos 
em renda fixa. Eles são beneficiados 
pelos juros altos e podem oferecer um 
bom retorno para os investidores”. 

Pascowitch salienta ainda que o in-
vestidor deve diversificar seus investi-
mentos. “A respeito da renda variável, é 
nítido que as ações e investimentos na 
bolsa tendem a sofrer mais com juros 
altos. No entanto, esses investimentos 
não devem ser menosprezados. Em 
tempos de baixa, é onde encontramos 
grandes oportunidades para multipli-
car o capital a longo prazo. Se optar 
por investir neste momento, é impor-
tante que seja de forma diversificada, 

escolhendo empresas brasileiras e 
americanas, onde, além de dividir o 
seu capital, o investidor irá investir em 
parcelas ao longo dos meses para se 
proteger da volatilidade”, finaliza. 

O Yubb é um buscador online e 
gratuito, conhecido como o “buscapé 

dos investimentos”, pois mapeia to-
dos 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 rea-
liza nenhum tipo de transação, tendo 
a imparcialidade como o grande dife-
rencial da plataforma.

 Rendimento bruto Rendimento líquido Rendimento real

Poupança nova* 6,17% 6,17% 0,16%

Poupança antiga* 6,17% 6,17% 0,16%

Tesouro SELIC 13,65% 10,92% 4,64%

CDB banco médio 15,70% 12,56% 6,19%

CDB banco grande 10,24% 8,19% 2,07%

LC 16,38% 13,10% 6,70%

LCA* 13,38% 13,38% 6,96%

LCI* 13,79% 13,79% 7,35%

RDB 15,83% 12,67% 6,29%

Debênture incentivada* 15,56% 15,56% 9,02%
* Investimentos isentos de imposto de renda. 

 Para projeções de rendimento líquido, foi utilizada a alíquota de 20,00% de imposto de 
renda referente a prazos de vencimento entre 181 e 360 dias.   Inflação para 2022 em 6,00% 

baseada no Boletim FOCUS do Banco Central do Brasil datado de 19 de setembro de 2022
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O professor André Lara Resende, 
um dos formuladores do Plano Real, 
apresentou no dia 4 de junho último, 
em duas entrevistas, uma na Folha de 
São Paulo e outra no Valor Econômi-
co, a sua visão sobre a crise brasilei-
ra. As opiniões expressas nas duas 
reportagens estão em linha com as 
ideias defendidas por ele em seu novo 
livro que acaba de ser lançado.

O livro “Camisa de Força Ideológica” é 
a quinta obra do autor que critica os 
pressupostos de seus colegas ortodo-
xos e defende sua revisão.

“A teoria macroeconômica está sendo 

revista no mundo há pelo menos uns 
dez anos, mas no Brasil houve uma 
radicalização do dogmatismo, ex-
pressa na ideia de que a boa política 
macroeconômica se resume a equili-
brar o orçamento público em todas as 
circunstâncias”, diz o autor.

Pela importância das teses defendi-
das pelo professor André Lara Resen-
de, mormente nesta quadra de grave 
crise por que passa o Brasil, fruto da 
insistência dos últimos governos em 
impor os dogmas neoliberais, repro-
duzimos alguns trechos das entrevis-
tas. Nelas o economista argumenta 
claramente pelo fim deste ciclo.

Camisa de Força Ideológica

O autor

Em Camisa de força ideológica, 
André Lara Resende faz uma revisão 
do conceito de moeda e evidencia as 
inconsistências teóricas da macroe-
conomia neoclássica, sugerindo uma 
mudança de paradigma para um cres-
cimento econômico democrático.

“A teoria macroeconômica con-
vencional está em crise”. A partir 
dessa premissa, André Lara Resende 
retoma discussão que tem travado 
na imprensa e com seus pares so-
bre os problemas da economia he-
gemônica e debruça-se sobre duas 
concepções-chave para a ortodoxia: 
a ideia de que a moeda possui valor 
intrínseco e de que a atuação do Es-
tado é fator limitante ao desenvol-
vimento econômico sustentável de 
uma nação.

Neste alentado ensaio, o autor de 
Consenso e contrassenso mobiliza 
fundamentos teóricos para promover 
uma reflexão crítica acerca da macro-

economia neoclássica, repertório con-
siderado imprescindível para o cres-
cimento. Refutando a noção corrente 
de que as escolhas dos economistas 
são legitimadas pelo embasamento 

neutro, empírico e científico, Lara Re-
sende alerta para o caráter ideológico 
que permeia as narrativas econômicas 
– e que é preciso reconhecer quando é 
hora de superá-las.

A crise da macroeconomia

Ficha técnica 
Capa: Alceu Chiesorin Nunes
Páginas: 120
Formato: 12.00 X 18.00 cm
Peso: 0.128 kg
Acabamento: Livro brochura
ISBN: 9788582852347
Selo: Portfolio Penguin
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Em sua opinião, episódios dramáticos 
como a crise financeira internacional 
de 2008 e a pandemia do coronaví-
rus mostraram que até países como o 
Brasil têm condições de se endividar 
para financiar seus gastos em certas 
situações sem perder o controle so-
bre a economia.

“A teoria macroeconômica está sendo 
revista no mundo há pelo menos uns 
dez anos, mas no Brasil houve uma 
radicalização do dogmatismo, ex-
pressa na ideia de que a boa política 
macroeconômica se resume a equili-
brar o orçamento público em todas as 
circunstâncias”

O economista, que é coordenador de 
um núcleo de especialistas no Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais 
(Cebri), e tem mantido contatos com 
assessores do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, 
considera equivocada a decisão do 
Banco Central de elevar as taxas de ju-
ros para segurar a inflação, que no ano 
passado ultrapassou a meta definida 
pelo governo. Ele defende a retomada 
de investimentos públicos como saída 
para reerguer a economia.

“No Brasil”, destacou Resende, “só 
se defende esse modelo [neoliberal]. 
Basta ler os jornais. O curioso é como 

conseguem justificar essa postura e 
defender simultaneamente o aumen-
to da taxa de juros pelo Banco Central 
em 12 pontos percentuais em seis 
meses, que faz crescer a despesa com 
a dívida pública”. “Isso significa trans-
ferência de renda para os detentores 
da dívida pública, que são os agentes 
superavitários da economia. É uma 
política profundamente concentra-
dora, e uma incongruência espanto-
sa. A responsabilidade fiscal é muito 
importante, mas está mal definida”, 
observa o economista.

Questionado sobre o teto de gastos, 
ele apontou quais são as condições 
para a sua existência. “Sou a favor de 
teto para despesas correntes, espe-
cialmente as de pessoal. Um teto para 
a totalidade das despesas, excluído o 
serviço da dívida, como temos hoje, é 
insensato. Ele não conteve as despe-
sas correntes, nem as demagógicas, 
mas espremeu o espaço para investi-
mentos”, afirmou.

“A economia não funciona sem inves-
timentos públicos, em infraestrutura, 
educação, saúde, segurança. Eles são 
complementares aos investimentos 
privados e viabilizam grande parte 
deles. Mas o teto estrangulou com-
pletamente a capacidade do Estado 
de investir”, denunciou Lara Resende.

TETO ESTRANGULOU CAPACIDADE 
DE INVESTIMENTO

Rebatendo a tese de que só no Brasil 
há problemas de gastos públicos, o 
autor afirmou que não é bem assim. 
“Em todo lugar do mundo existe o 
problema do mau uso dos recursos 
públicos, o mau uso da poderosís-
sima faculdade do Estado de criar 
crédito. Esse mau uso é um perigo 
permanente, que deve ser regulado 
de forma competente”, defendeu. 
“Mas”, prosseguiu, “não se consegue 
restringir o mau uso dos recursos 
públicos simplesmente com leis e 
restrições formais. Nisso o Estado 
funciona como uma empresa. Se for 
composto por pessoas essencial-
mente corruptas, não adianta você 
ameaçar, impor restrições e puni-
ções”, opinou.

Sobre a existência de uma supos-
ta falta de limites em suas teses, ele 
replicou. “Claro que existem limites. 
A relação da dívida com o PIB obvia-
mente não pode ir para o infinito. Mas 
o poder que o Estado tem de criar cré-
dito pode ser bem usado, o que ocor-
re quando o retorno do investimento 
feito é superior ao custo do crédito 
que o financiou”, defendeu. “Não exis-
te um limite numérico que deva ser 
respeitado. Países ricos têm hoje dí-
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vidas superiores a 100% do PIB. Em 
determinadas circunstâncias, como 
guerras e pandemias, o endividamen-
to é necessário para impedir uma 
tragédia. É o que vimos com a Covid”, 
prosseguiu Resende.

“Não existe um limite numérico que 
deva ser respeitado. Países ricos têm 
hoje dívidas superiores a 100% do 
PIB. Em determinadas circunstân-
cias, como guerras e pandemias, o 
endividamento é necessário para 
impedir uma tragédia. É o que vimos 
com a Covid”

“É possível revertê-lo quando a eco-
nomia se reorganizar e voltar a cres-
cer. Agora, se você usar o crédito de 
forma descontrolada, para políticas 
demagógicas e gastos sem retorno 
nenhum, em termos de produtivi-
dade ou de bem-estar, aí sim estará 
sendo irresponsável”, acrescentou o 
economista.

Lara Resende criticou os políticos da 

chamada terceira via eleitoral. “Os 
que estão em busca de uma terceira 
via não têm projeto. Na economia, 
continuam agarrados a chavões neo-
liberais e se apresentam como alter-
nativa à direita bolsonarista, como 
representantes do verdadeiro neo-
liberalismo. Assim não se chegará a 
lugar nenhum”, observou.

Ele defendeu a retomada do desenvol-
vimento. “Precisamos de um projeto 
para a retomada do desenvolvimento 
no século 21. Ele não virá da obses-
são neoliberal, que se tornou com-
pletamente ultrapassada, nem com 
o desenvolvimentismo do século 20. 
Os desafios que precisamos enfrentar 
são novos e enormes. Há a questão 
ambiental, a necessidade de repensar 
a energia para nos livrarmos de com-
bustíveis fósseis, a busca por maior 
inclusão social. A revolução tecnoló-
gica, que traz ganhos de produtivida-
de, mas desestrutura o emprego. Essa 
é a discussão a ser feita”, completou o 
economista.

NÃO HOUVE FIM DA HISTÓRIA

Lara Resende falou sobre a trajetória 
da economia nas últimas décadas. “De-
pois de um período de prosperidade e 
otimismo, pós-fim da Segunda Guerra 
Mundial, houve, neste início de século 
XXI, uma mudança de estado de es-
pírito. A combinação da democracia 
representativa, economia de mercado 
com o estado de bem-estar social, o 
welfare state, parecia ter dado solução 
para a organização da sociedade e ser 
a fórmula definitiva do progresso. Com 
a queda do Muro de Berlim, a derro-
cada do regime soviético, chegou-se a 
falar no fim da história, na famosa ex-
pressão de Francis Fukuyama. A partir 
da grande crise financeira de 2008, 
ficou claro que “a grande moderação”, 
a ideia de que os economistas tinham 
encontrado a fórmula para evitar as 
crises e as flutuações cíclicas, era uma 
ilusão”, disse.

“A reconcentração de renda e da ri-
queza, a percepção de que o cres-
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cimento baseado nos combustíveis 
fósseis pressiona perigosamente os 
limites ambientais, obriga a uma re-
flexão crítica”, destacou Lara Resen-
de. Para ele, “a teoria econômica que 
dá substrato, supostamente cientí-
fico, à organização da sociedade se 
tornou disfuncional”. “A tecnocracia, 
os chamados “unelected powers” (os 
poderes não eleitos), entre os quais 
os bancos centrais são os mais re-
presentativos, se tornaram extraor-
dinariamente poderosos, justamente 
quando os seus modelos conceituais 
foram refutados pela realidade dos 
fatos. É uma situação delicada, que 
ameaça a democracia e o verdadeiro 
liberalismo”, assinalou.

Resende foi duro com os defensores 
do Estado mínimo. “Não existe socie-
dade e economia produtiva sem Esta-
do organizado. O Estado precisa ser 
percebido como legítimo e eficiente. 
Nas últimas quatro décadas, a predo-
minância de um neoliberalismo radi-
cal, que demoniza o Estado como um 
peso morto parasita da produtividade 
da sociedade, não como parte essen-
cial dela, contribui para a desorgani-
zação do Estado e a perda de legitimi-
dade da política.

“O resultado é a fragmentação do po-
der, que se reorganiza pela força, à 
margem da lei e das instituições, em 
milícias. A política se criminaliza e o 
crime se politiza. Foi o que ocorreu 
nas últimas décadas com o Estado do 
Rio de Janeiro. É o que ameaça ocor-
rer também com o Brasil, um proces-
so que já está avançado em outros pa-
íses da América Latina e do mundo”, 
prosseguiu o economista.

“O Estado precisa ser percebido como 
legítimo e eficiente. Nas últimas quatro 
décadas, a predominância de um neoli-
beralismo radical, que demoniza o Es-
tado como um peso morto parasita da 
produtividade da sociedade, não como 
parte essencial dela, contribui para a 
desorganização do Estado e a perda de 
legitimidade da política. O resultado é a 
fragmentação do poder, que se reorga-

niza pela força, à margem da lei e das 
instituições, em milícias”

ESTADO A FAVOR DA SOCIEDADE

“É urgente repensar a governança do 
Estado, torná-lo competente e a favor 
da sociedade, não patrimonialista e 
capturado por interesses corporati-
vistas. É preciso garantir que o Esta-
do possa investir bem e cumprir o seu 
papel essencial na sociedade. Esta é 
a verdadeira responsabilidade fis-
cal. Para isso é preciso desmistificar 
certos equívocos transformados em 
dogmas pela teoria macroeconômica 
hegemônica”, afirma Lara Resende.

O economista criticou a relutância de 
certos setores em assumir as mudan-
ças de concepções que se fazem ne-
cessárias. “Os economistas neoclássi-
cos mainstream – poderia chamá-los 
de neoliberais também – continuam 
muito críticos a essas propostas de 
revisão, no Brasil. Lá fora, mesmo em 
centros conhecidos por uma certa or-
todoxia no pensamento econômico, 
como o Fundo Monetário Internacio-
nal, já reviram muitas das suas con-
cepções”, disse.

“E nos bancos centrais, todas as 
pessoas estão mais ou menos cons-
cientes da deficiência do arcabouço 
conceitual de teoria monetária que 
lhes dá substrato para definição das 
suas políticas. Hoje isso está cada 
vez mais claro”, enfatizou o profes-
sor. “Os bancos centrais demoraram 
a reagir ao novo surto inflacionário 
não porque não estivessem conscien-
tes do que estava acontecendo, mas 
porque sabem que o instrumento de 
que dispõem – a taxa básica de juros 
– é muito limitado. Limitado do ponto 
de vista de combate à inflação e alta-
mente questionável quanto a seus im-
pactos secundários”, prosseguiu.

“O substrato que justificava o uso das 
taxas de juros para segurar a infla-
ção de demanda – e é questionável se 
a inflação de hoje é de demanda – era 
diminuir a demanda agregada via alta 

dos juros. A sustentação da proposta de 
subir os juros e provocar desemprego 
e desaquecimento da economia era a 
curva de Philips (que media a relação 
entre inflação e desemprego), e ela de-
sapareceu. Economistas, inclusive do 
Fed (o Federal Reserve, o banco central 
americano), têm publicado artigos so-
bre a curva de Philips”, argumentou.

PENSAR POR CONTA PRÓPRIA

“A tese deles é a de que a tecnologia 
desorganizou o emprego e enfraque-
ceu o poder dos trabalhadores e dos 
sindicatos. A inflação não responde 
mais ao desemprego. O pleno em-
prego não provoca inflação e desem-
prego não reduz a inflação. Esse era 
o substrato para a ideia de que você 
deve provocar desemprego e reces-
são para controlar a inflação”, prosse-
guiu Lara Resende.

“Se isso fosse verdade, o Brasil já te-
ria derrubado a inflação muito antes 
do Plano Real, mas as pessoas esque-
cem disso. A experiência dos países 
periféricos tem pouco impacto nos 
centros de debate do Primeiro Mun-
do. E no Brasil, de forma provincia-
na, toma-se a ortodoxia como sendo 
inquestionável. E deixa-se de pensar 
por conta própria. Não foi sempre as-
sim. Já tivemos fases em que pensáva-
mos com mais independência. O que 
falta é reflexão independente. E não 
repetição dogmática de um mantra de 
uma teoria que se provou disfuncio-
nal. Eu não estou pensando sozinho 
na necessidade de revisão da teoria”, 
apontou o economista.

“Outros nessa mesma linha são eco-
nomistas mais próximos dos bancos 
centrais, da Inglaterra, do Japão, da 
Suécia. Economistas do Fed têm pu-
blicado artigos altamente críticos 
ao mainstream e buscado outras 
soluções para a economia. No Bra-
sil, curiosamente os economistas 
que mais aparecem na mídia não 
apoiam essas ideias, com exceção 
de uns poucos”, completou.

Fonte: Valor, Folha SP, Hora do Povo
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Relatórios de sustentabilidade não estão 
entre as prioridades de importantes 
setores da economia, revela estudo  
da Grant Thornton
A Resolução 59 da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) passará a exigir 
dados sobre as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, sigla em 
inglês) no formulário de referência, documento que reúne as principais 
informações sobre as companhias abertas, a partir de 2023

Ecológico

Social EconômicoEquitativo

Sustentável

Suportável Viável

A Grant Thornton Brasil, compa-
nhia global de auditoria, consultoria 
e tributos, fez um estudo que visa a 
identificar o atual cenário em rela-
ção à adoção das práticas de reporte 
sobre ESG por empresas de capital 
aberto no Brasil, incluindo tópicos 
abordados pela Resolução CVM 59. 
Essas informações foram extraídas 
dos relatórios de sustentabilidade, 
formulários de referência, relatórios 
de administração e demonstrações 

financeiras das próprias empresas.

A pesquisa mostra que em cinco 
importantes setores analisados – 
energia, saneamento, agronegócios, 
construção civil, transporte e logísti-
ca – o setor de energia é o que mais 
divulga relatórios de sustentabilida-
de (19%), seguido por transporte e 
logística (17%), saneamento (10%), 
construção civil (7%) e agronegó-
cios (3%). Destes, os setores de sa-

neamento (27%), energia (14%) e 
de transporte e logística (13%) in-
formam que fazem a verificação de 
terceira parte, procedimento que 
aumenta a credibilidade dos dados 
divulgados.

Com relação à divulgação do in-
ventário de emissão de gases de efei-
to estufa, o setor de energia também 
sai na frente (22%). Na sequência, 
aparecem os setores de transporte e 
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logística (19%), de saneamento e de 
construção civil, ambos com 7%, e de 
agronegócios, com apenas 5%.

Algumas empresas indicam já se-
guir as recomendações da Força-Tarefa 
para Divulgações Financeiras Relacio-
nadas às Mudanças Climáticas (TCFD) 
para reporte das suas informações de 
inventário de carbono e mudanças cli-
máticas: transporte e logística (15%), 
saneamento (13%), energia (12%), 
construção civil (3%). “A estrutura do 
TCFD é a referência que vem sendo 
recomendada por líderes do mercado 
financeiro e adotada como base por 
reguladores, como o IFRS Foudation 
– por meio do ISSB, e está dentre os 
critérios questionados pela Resolução 
VCM 59”, explica Daniele Barreto e Sil-
va, líder de Sustentabilidade da Grant 
Thornton Brasil.

Outro destaque se refere à divul-
gação das metas relacionadas aos te-
mas materiais, aqueles que são mais 
importantes e críticos para cada em-
presa. No setor de energia, 27% das 
empresas apontam essas metas, as de 
transporte e logística somam 19% e 
de saneamento 15%.

Os números são ainda menores 
quando considerada a divulgação 
dos dados ESG no Formulário de Re-
ferência ou Relatório de Administra-
ção. Considerando a informação clara 
sobre quais são os temas relevantes 
para o negócio, o índice das empresas 
do setor de energia cai para 19% e 
o das empresas de saneamento para 
13%.  Transporte e logística mantém 
os 19% e empresas de construção ci-
vil registram 6%. Nenhuma empresa 
do setor de agronegócio divulga sua 
matriz de materialidade em, pelo me-
nos, um destes documentos.

A diversidade, no pilar social, tem 
a maior estruturação nas questões de 
gênero: 86% no agronegócio, 67% em 
saneamento, 57% em energia, 49% 
em transporte e logística e 27% na 
construção civil. No entanto, com re-
lação à divulgação de raça e etnia, os 
números caem bastante: 33% sanea-

mento, 19% energia, 15% transporte 
e logística e 6% construção civil. Este 
dado não é divulgado em nenhuma 
empresa do setor de agronegócio.

O pilar de governança demonstra 
mais maturidade, apesar de, em geral, 
os setores aparentarem certa dificulda-
de com novas perspectivas, envolvendo 
o Conselho de Administração, como é o 
caso da divulgação de mecanismos de 
avaliação de desempenho desses Con-
selhos: 14% agronegócio, 15% cons-
trução civil, 5% energia, 13% sanea-
mento e 9% transporte e logística.

“Há um longo caminho para as 
empresas incorporarem ações efetivas 
ligadas aos temas ESG e mais ainda 
para divulgarem essas ações por meio 
de relatórios. No entanto, acredito que 
a qualidade e quantidade de reportes 
tendem a melhorar, pois os regulado-
res estão se movimentando para tra-
zerem diretrizes claras sobre o que é 

importante informar e, além disso, a 
sociedade e os investidores estão cada 
vez mais aptos e atentos a identificar 
as empresas que estão realmente com-
prometidas e possuem práticas concre-
tas de sustentabilidade”, avalia Daniele.

A Grant Thornton é uma das 
maiores empresas globais de audito-
ria, consultoria e tributos. Está pre-
sente em mais de 140 países e conta 
com mais de 62 mil colaboradores. 
No Brasil, está posicionada nos 13 
principais centros de negócios do 
país, contando com mais de 1.400 
pessoas, atendendo empresas nas 
mais variadas etapas de crescimento, 
desde startups a companhias abertas. 
Com uma forma de trabalho customi-
zada, auxilia empresas dinâmicas a 
atingirem seus potenciais de cresci-
mento de forma sustentável, gerando 
a melhor proposta de valor para o 
negócio por meio de recomendações 
significativas, voltadas ao futuro.
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Atual situação econômica do 
mundo pode se tornar a maior 
recessão global em 22 anosGerente de 

Desenvolvimento 
de Negócios 
para Latam da 
CoinsPaid

ESTEFANO DEBERNARDI

Na virada do milênio, mui-
tos previram os dias finais do 
mundo. Mesmo que o planeta 
não tenha sido atingido por 
um asteroide, os investidores 
americanos realmente enfren-
taram o “Fim do Mundo” em 
um certo sentido em março de 
2000. Uma enorme quantida-
de de especulação e otimismo 
excessivo levaram os inves-
tidores a perdas totalizando 
cerca de US$ 5 trilhões.

Todos nos lembramos de um 
dos maiores colapsos econô-

micos de duas décadas atrás, 
quando o mercado de ações 
dos EUA caiu devido a uma 
bolha de avaliação de ativos 
de startups de Internet inviá-
veis. Não apenas as startups 
não lucrativas faliram naquela 
época, mas esse estouro da bo-
lha atingiu até empresas bem-
-sucedidas que haviam estabe-
lecido processos de negócios e 
eram boas em gerar lucros.

Atualmente, com a dívida 
corporativa pairando sobre a 
economia global em um nível 

recorde, totalizando mais de 
US$300 trilhões, muitos es-
pecialistas estão encontran-
do algumas semelhanças com 
a situação atual.

A INTERNET DOS ANOS 90: 
TECNOLOGIA BETA

De acordo com a Investope-
dia, em 1999, cerca de 39% 
do capital de risco dos EUA 
estava concentrado em em-
presas de Internet com capi-
talização significativamente 
inflacionada. Essas empresas 



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 1 9EDIÇÃO 309 OUTUBRO 2022
MERCADOCOMUM

surgiram quase todos os dias.

Com a bolha inflando cada 
vez mais, em algum momento 
ela explodiria e alguns even-
tos cruciais prenunciaram 
isso, como a notícia de que o 
Japão estava entrando em re-
cessão. O que levou ao pânico 
na venda de ações de tecnolo-
gia, que eram particularmen-
te vulneráveis, não importa 
como o clima econômico 
global piorasse. Além do Fed 
aumentar a taxa básica dos 
empréstimos, o que reduziu 
o capital de investimento. Em 
meio a esses eventos, muitos 
investidores começaram a 
perceber que a maioria das 
startups pontocom não havia 
aprendido a ter lucro.

Apenas 14 anos depois o mer-
cado conseguiu se recuperar 
do colapso. Ou seja, quem 
comprou ações em março de 
2000 só alcançou lucro líqui-
do zero em 2014.

ESTAMOS EM OUTRA 
BOLHA?

Em junho de 2022, a dívida 
total do governo dos EUA 
atingiu US$ 30,56 trilhões, 
enquanto as participações 
intragovernamentais eram de 
pouco mais de US$ 6 trilhões.

Bancos centrais em todo o 
mundo começaram a impri-
mir trilhões de dólares, na 
esperança de impulsionar a 
economia por meio da com-
pra de títulos, colocando 
enormes somas nas mãos de 
grandes investidores. Esses 
investidores deveriam gas-
tar o dinheiro e estimular a 
economia de consumo, o que, 
por sua vez, ajudaria a criar 
empregos. No entanto, não 
funcionou porque os investi-
dores que receberam esse di-
nheiro não quiseram gastá-lo 
e preferiram reinvesti-lo. En-
quanto os salários na econo-
mia real estavam estagnados, 

as ações atingiram máximas 
de todos os tempos antes da 
pandemia de coronavírus.

Para isso, os movimentos 
atuais do mercado depen-
dem das expectativas dos 
investidores dos bancos 
centrais (como o Fed) de fa-
zer injeções significativas de 
caixa. Há tanto dinheiro no 
mercado de títulos que os 
investidores estão dispostos 
a ter menos lucro. Como re-
sultado, muitos rendimentos 
de títulos do governo caíram 
para zero ou até mesmo mais 
baixos. Existem muitos casos 
de taxas de juro negativas 
na UE, o que significa que o 
mutuante dá dinheiro e paga 
juros ao mutuário. Os inves-
tidores são empurrados para 
taxas de juros negativas, ob-
tendo menos retornos e ain-
da mantendo muito dinheiro. 
Portanto, temos um esquema 
em que o capital circula dos 
bancos para os grandes in-
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vestidores e volta pelas pes-
soas comuns.

Na América Latina, por exem-
plo, as projeções para a infla-
ção não são as mais positivas, 
o que deve aumentar o atual 
hiato entre ricos e pobres. De 
acordo com a última proje-
ção da CEPAL para a região, 
espera-se que o crescimento 
econômico seja inferior aos 
níveis alcançados em 2021.

Pelo terceiro ano consecuti-
vo, a economia mundial está 
passando por um verdadei-
ro teste de estresse. Em ja-
neiro de 2020, o Covid-19 
paralisou muitos setores da 
economia e obrigou bilhões 
de pessoas a se ajustarem 
às novas condições de vida. 
Devido à pandemia, a ativi-
dade econômica em muitos 
estados caiu há mais de dois 
anos, o que afetou a atividade 
de investimento, a dinâmica 
do emprego e o bem-estar da 
população.

E assim a inflação se tornou 
uma das principais ameaças 
para muitos países ao redor 
do mundo. Mesmo antes do 
conflito em grande escala na 
Ucrânia, a inflação era uma 
bola de neve no contexto de 
um desequilíbrio entre oferta 
e demanda e o aumento do 
custo das matérias-primas.

Isso significa que temos que 
nos acostumar com a inflação 
e todos os problemas que ela 
causa, porque ela continuará 
aumentando. Nos EUA, a in-
flação atingiu seu nível mais 
alto desde 1982.
Para isso, Alejando Werner, 
ex-diretor para o Hemisfério 
Ocidental do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e 

atual diretor fundador do 
Instituto das Américas de Ge-
orgetown, disse recentemen-
te que a América Latina en-
frenta sérios desafios. Por um 
lado, a economia mundial se 
recuperou mais rapidamente 
da recessão da covid-19 do 
que se previa, o que trouxe 
outro problema: a inflação. 
Esse fenômeno está ocorren-
do em países da região como 
Colômbia, Chile, México e 
Brasil. Estamos vendo ago-
ra taxas de 8 e 11 por cento 
que haviam sido no passado. 
E para controlar esta situ-
ação temos assistido a um 
aumento significativo das ta-
xas internacionais, o que por 
sua vez irá gerar dificuldades 
para o financiamento da dívi-
da pública e privada.

Além da crise alimentar e 
energética, podemos enfren-
tar uma redistribuição com-
pleta dos mercados no nível 
geopolítico. Uma mudança 
dessa magnitude leva a uma 
maior volatilidade e perdas 
de eficiência no longo prazo. 
Ele quebra radicalmente as 
cadeias de suprimentos e as 
regras da economia global que 
existem nos últimos 77 anos.

Uma oportunidade na crise
Enfrentamos uma situação 
semelhante à de 22 anos 
atrás, no entanto, a crise de 
hoje é muito mais grave do 
que a ocorrida em 2000. No 
curto prazo, o mercado de 
criptomoedas seguirá o mo-
vimento das ações. Ainda as-
sim, à medida que a indústria 
evolui e novos usos aparecem, 
ela tem a chance de se tornar 
um player independente. Em 
qualquer crise, o capital bus-
ca um “porto seguro” seja ele 
metais preciosos, alimentos 

ou até mesmo criptomoedas.

Esse movimento foi observado 
pelo volume de transações de 
criptomoedas nos últimos anos. 
A CoinsPaid, empresa respon-
sável pelo processamento de 
aproximadamente 8% das tran-
sações on-chain de Bitcoin no 
mundo, registrou um aumento 
no volume de transações des-
ses ativos no primeiro semestre 
deste ano próximo a 10 mi-
lhões, volume 34,5% superior 
ao segundo semestre de 2021.

Muitos encontram nas cripto-
moedas uma medida de pro-
teção contra a inflação durante 
a pandemia, época em que as 
bolsas de valores despencaram 
enquanto o Bitcoin, por exem-
plo, atingiu seu recorde his-
tórico, levando cada vez mais 
pessoas a procurar por ativos.

Mesmo durante o “inverno 
cripto”, com a queda repenti-
na no valor das criptomoedas, 
a Coinspaid se surpreende ao 
se dissociar da desvalorização 
das criptomoedas e do fra-
co desempenho do mercado 
de ações. Isso significa que o 
interesse por criptomoedas 
continua crescendo e está se 
tornando parte do dia a dia de 
mais pessoas e mudando sua 
relação com o dinheiro e se tor-
nando um novo porto seguro.

Apesar da volatilidade que os 
principais ativos criptográfi-
cos apresentam em cenários 
de crise e com queda nos mer-
cados financeiros, a valoriza-
ção das criptomoedas mostra-
-se maior do que as ações ou 
em relação ao desempenho 
de moedas fiduciárias como o 
euro, moeda que sofreu uma 
forte desvalorização em rela-
ção a outras moedas.
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Política monetária: entenda o que 
é e a relação com o seu dinheiro
Especialista em finanças explica como as políticas monetárias estão em todos os lugares

O que passa na sua cabeça quando 
você ouve o termo "política monetá-
ria"? Provavelmente algo muito com-
plicado, distante da sua realidade ou 
até mesmo, algo do governo. Apesar do 
nome complicado, a política monetária 
de um país está em todos os lugares: no 
preço que você paga no mercado, nos 
boletos que você quita e até mesmo, 
nas suas compras do cartão de crédito. 

Para explicar melhor sobre esse 
termo, conversamos com o especia-
lista Alison Correia, um dos principais 
influenciadores de finanças do Brasil 
e CEO da TopGain, plataforma infor-
mativa sobre investimentos. "Assim 
como todos nós precisamos controlar 
os nossos ganhos e gastos e estabele-
cer metas de investimento, um país 
também precisa. E para isso, damos o 
nome de política econômica", explica.

A política econômica é formada 
basicamente por três pilares: política 
fiscal, política cambial e a política mo-
netária. A política fiscal é o orçamento 
de um país, ou seja, seu controle de re-
ceitas e despesas. Já a política cambial 
é a relação financeira do país com ou-
tros países, isto é, como ele administra 
o câmbio dentro do seu território.  

A política monetária é responsável 
por controlar o dinheiro que circula 
no país, que não pode ser excessivo, 
elevando a inflação, nem pouco, que 
pode disparar a busca por emprés-
timo e aumentar os juros. Por isso, 
podemos dizer que se o Brasil fosse 
uma pessoa física, por exemplo, a po-
lítica econômica seria sua planilha de 
controle financeiro. "Esses pilares ser-
vem para equilibrar as contas de um 
país e evitar problemas como inflação 
alta, desemprego e economia parada.", 
completa Correia. 

Em outras palavras, cada pilar da 
política econômica cuida de um aspec-
to da economia e a política monetária 
cuida da forma como o dinheiro circula 
no país. Dinheiro demais faz com que 
a inflação dispare. A inflação é, basica-
mente, um aumento generalizado dos 
preços de bens e serviços pela maior 
quantidade de dinheiro em circulação. 
Ela diminui o poder de compra das pes-
soas e responde aquela velha pergunta 
da infância "não é só imprimir mais di-
nheiro?" Não. Afinal, ao imprimir, mais 
dinheiro estará circulando no país e a 
inflação irá nas alturas.

Por outro lado, dinheiro de menos 
faz com que as taxas de juros disparem. 
A Taxa Selic é a taxa básica de juros da 
economia brasileira, de maneira simpli-
ficada. Ela define o valor a ser pago pelo 
dinheiro e é usada para controlar a infla-
ção. Ela é definida e calculada pelo CO-
POM (Comitê de Política Monetária), do 
Banco Central, a cada 45 dias. Em 2019, 
por exemplo, a Taxa Selic foi uma das 
menores da história. Quando a Selic é 
alterada para baixo, os rendimentos dos 
investimentos atrelados a ela também 
caem. Isso faz com que os custos dos 
bancos diminuam também e é provável 
que os juros cobrados por empréstimos, 
por exemplo, caiam junto. O oposto 

acontece quando a Selic aumenta. No 
entanto, pode acontecer do banco não 
repassar essas quedas da Selic para o 
consumidor final, aumentando assim o 
seu spread, ou seja, seu lucro. 

"É preciso ter em mente que a políti-
ca monetária principal de qualquer ban-
co central, de qualquer país, é equilibrar 
o ecossistema que lhe beneficia. Eles não 
foram criados para beneficiar as pessoas 
e sim, para fazer com que as contas do 
governo estejam superavitárias, ou seja, 
com mais arrecadação que despesa", es-
clarece o especialista, que compartilha 
diariamente sua visão do mercado nas 
redes sociais e ensina seus seguidores 
questões técnicas do ramo.

Saber como funcionam as políticas 
econômicas e cada um dos seus pilares 
é essencial para entender o seu compor-
tamento com o dinheiro que você ganha 
e que você gasta. Quando você entende 
o que está por trás de uma ação - au-
mento da Selic para controlar a inflação, 
por exemplo - é possível estudar qual é 
a melhor direção para o seu dinheiro. 
Para ensinar melhor sobre o mercado 
financeiro, Alison Correia também reali-
za operações reais ao vivo para uma me-
lhor interação e aprendizado dos alunos 
em seu Instagram @alisoncorreia.
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Após a continuidade dos ju-
ros básicos altos no Brasil e 
EUA em setembro passado e a 
verificação de alguns índices 
econômicos melhores no País 
nas últimas semanas, o mer-
cado financeiro deverá pros-
seguir impactado em outubro 
pelos embates ásperos e vio-
lentos entre os eleitores dos 
dois candidatos mais cotados 
nas pesquisas e o resultado 
das eleições.

As projeções anualizadas 
da segunda quinzena de se-
tembro do boletim Focus do 
Banco Central são mais oti-
mistas para o final de 2022: 
o Produto Interno Bruto 
(PIB) deve crescer 2,39%, 
podendo ir a 3% segundo 
outras fontes do mercado; a 
inflação pode ficar em 6,4%, 
o dólar comercial a R$ 5,20 e 

a taxa Selic a 13,75% ao ano.

No setor cambial, o país vai 
bem. Devem entrar US$ 60 
bilhões em investimentos di-
retos externos, e o superávit 
na balança comercial chegar 
a US$ 65 bilhões. Essas entra-
das de divisas serão mais que 
suficientes para cobrir o dé-
ficit em conta corrente (todo 
o movimento financeiro com 
o exterior) da ordem de US$ 
26,5 bilhões.

Fica a pergunta: porque a eco-
nomia não ajudou em setembro 
a tirar o presidente Bolsonaro 
do segundo lugar das pesqui-
sas eleitorais?  O “efeito fome” 
que abalou milhões de famílias 
pesou nas intenções de votos. O 
bolsa família (Auxílio Brasil) de 
R$ 600,00 mal dá para comprar 
uma cesta básica.

Os bolsonaristas ainda afron-
tam verbalmente inclusive 
aos não simpatizantes de 
muitas propostas do Partido 
dos Trabalhadores (PT). E 
também aos que são exclu-
sivamente adeptos de um 
capitalismo moderado e com 
preocupações sociais.

Nesse cenário, as aplicações 
em renda fixa continuam li-
derando a preferência dos 
investidores de pequeno 
e médio porte. Os grandes 
aplicadores avaliam as opor-
tunidades oferecidas por um 
mercado acionário instável 
interna e externamente.

O presidente russo Putin ain-
da coloca lenha na fogueira 
da instabilidade ao ameaçar 
uma nova escalada na guerra 
com a Ucrânia, inclusive com 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Juros elevados no Brasil e EUA
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o risco uma terceira guerra 
mundial.

JUROS ALTOS

Dia 21 de setembro passado 
foi uma data importante para 
os investidores em renda fixa. 
No Brasil, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) man-
teve em 13,75% ao ano a taxa 
Selic (juros básicos da econo-
mia) mesmo diante da pro-
jeção de inflação em queda 
para 6% ao ano apurada pelo 
boletim Focus. A Selic pode 
terminar o ano no atual pata-
mar e recuar para 11,25% ao 
ano ao final de 2023.

Nos EUA, onde a inflação anu-
alizada situa-se em cerca de 
8%, o Fed – Federal Reserve, 
o banco central americano, 
elevou os juros básicos em 
0,75 ponto percentual para 
a faixa entre 3% e 3,25% ao 
ano e com a perspectiva de 
reajustar essa taxa para 4% 
ao ano em breve. Os juros 
americanos estão no maior 
patamar desde a crise econô-
mica de 2008.

Em tese, juros elevados nos 
EUA atraem mais capitais 

para os EUA, considerado um 
“porto seguro”. Em contra-
partida, o juro real do Brasil 
na faixa de 8% ao ano, reduz 
este impacto no País.

Nosso juro real é o maior en-
tre os 40 principais países do 
mundo. Esta taxa é calculada 
com base no juro do Depósi-
to Interbancário com venci-
mento em setembro de 2023 
deduzida a inflação projetada 
para os próximos doze me-
ses, da ordem de 4%.

Com a queda da inflação ofi-
cial medida pelo IPCA, os 
investidores nas cadernetas 
de poupança perdem menos, 
pois seus ganhos líquidos 
anuais são fixos em 6,17%.
Outros ativos de renda fixam 
oferecem rentabilidade bruta 
anual superior, dependendo 
do prazo da aplicação: CDBs 
de grandes bancos -– 10,24% 
-, CDB de bancos médio e pe-
quenos até 15% - e   títulos do 
Tesouro Selic – 13,65%. 

DESAFIO FISCAL

A B3, a bolsa de valores de 
São Paulo, será muito in-
fluenciada pelo resultado das 

eleições, e principalmente 
sobre os planos do próximo 
presidente da República so-
bre o controle dos gastos pú-
blicos em 2023, ano em que 
o governo terá que manter 
programas de assistência so-
cial e eliminação da fome que 
afeta 33 milhões de pessoas 
no País, apesar de o presi-
dente Bolsonaro e o ministro 
Guedes não aceitarem esses 
números.

Não há como negar, no en-
tanto, que diante do baixo 
crescimento econômico vi-
gente no País desde o go-
verno Dilma e agravado pela 
pandemia, o Brasil vive um 
grave crise social. Junto com 
cada família que passa fome 
focalizada pelas redes de 
TV está uma mãe “solo” com 
dois a três filhos em diante, 
sem trabalho e sem condi-
ções de exercer qualquer ati-
vidade econômica.

A realidade é tão dura que as 
redes de TV mostram que não 
basta doar cestas básicas. Mui-
tas dessas famílias sem renda 
não têm condições sequer de 
preparar os alimentos.
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Inflação acima do planejado causa 
aumento na taxa de juros nos EUA
Para o empreendedor especialista no mercado americano Leandro Sobrinho, os constantes 
aumentos realizados pelo FED têm o controle da inflação como o principal objetivo

Durante o ano de 2022 o Federal 
Reserve, banco central dos Estados 
Unidos, vem elevando a taxa de juros 
do país com objetivo de conter a in-
flação e para isso, na última quarta, 
divulgou um novo reajuste de 0,75 
ponto percentual elevando para um 
intervalo entre 3,0% e 3,25% ao ano. 
A votação foi unânime, com todos os 
12 votos do Comitê Federal de Mer-
cado Aberto (Fomc) do Fed a favor da 
decisão. Ainda é esperado um novo 
reajuste para o mês de novembro, en-
cerrando o ano com uma taxa básica 
de juros em torno de 4%.

Assim como acontece em diversos 
países emergentes, os ativos brasilei-
ros vão sofrer impactos, uma vez que 
se tornam menos atrativos para os es-
trangeiros estimulando um aumento 
pela procura nos papéis do tesouro 
americano.  Essa saída de capital para 
apostar nos Estados Unidos contem-
pla investimentos em ações, mexe 
com preço de comodities trazendo 
uma série de impactos para essas 
economias.

É bom lembrar que os juros ame-
ricanos subiram e o brasileiro foi 
mantido. Por mais que exista uma 
grande diferença da taxa básica entre 
os países, muitos investidores prefe-
rem um baixo risco como os Estados 
Unidos do que manter os investimen-
tos nos emergentes. A ata do COPOM 
no Brasil foi mantida em 13.75, dimi-
nuindo a diferença dos juros. Diferen-
temente do que ocorria nas outras 
reuniões, sempre que o índice ameri-
cano subia, puxava o brasileiro.

De acordo com o especialista em 
empreendedorismo e mercado ame-
ricano, Leandro Otávio Sobrinho, que 
já atuou em diferentes ramos como 
moda, varejo e construção, os mo-
vimentos do FED são uma tentativa 
de controlar a inflação que cresceu 
especialmente durante a pandemia. 
“A Covid causou desabastecimento, 
falta de mão de obra e o mundo ainda 

não conseguiu organizar uma logísti-
ca global com os suprimentos neces-
sários para vários segmentos. Então, 
além da alta demanda há o consumo 
habitual das pessoas”, pontua.

Um dos primeiros segmentos a 
ser afetado pelo aumento da taxa de 
juros é o mercado imobiliário, que es-
tava superaquecido e agora vem vol-
tando a patamares de normalidade. 
“Não estamos falando em recessão, 
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e sim de uma volta à normalidade. O 
que estávamos vivendo com as bai-
xas dos juros não era saudável, as 
casas eram vendidas acima do valor 
de mercado muitas vezes com múl-
tiplas ofertas, gerando um leilão. As 
lojas de shopping e marcas de grifes 
com filas para entrada, o turismo su-
peraquecido, tudo isso deflagrou uma 
demanda sem sustentabilidade a lon-
go prazo, então reitero que nesse mo-
mento o sentimento não é de crise ou 
recessão. O mercado de trabalho está 
aquecido, algo que temos de dedicar 
especial atenção”, explica Leandro.

Mesmo com o aumento dos juros, 
investir em imóveis nos Estados Uni-
dos ainda é uma boa alternativa, se 
conduzido por quem entende do as-
sunto. “Sempre buscamos olhar para 
as oportunidades, e com o aumento 
nos juros a demanda por compra 
de imóveis diminui porque muitos 
compradores não se qualificam para 
o financiamento bancário, o que au-
menta a demanda por locação, então 

o investidor tem a oportunidade na 
compra do imóvel e na receita passiva 
da locação”, pontua.

Outra área  que estava desregu-
lada é o da venda de automóveis, an-
tes da pandemia as concessionárias 
tinham centenas de carros em esto-
que, algo que facilitava muita a nego-
ciação, porém esse cenário também 
mudou drasticamente, deixando as 
revendas sem estoque o que gerou 
a venda de carros com ágil do valor 
e filas de espera. “Para se ter uma 
ideia, eu encomendei um carro em 
setembro de 2021 e a previsão de 
entrega está só para o ano de 2023 e 
isso não faz sentido principalmente 
para quem vem do varejo como eu, 
pensar em esperar dois anos por um 
carro relativamente normal assusta’’ 
relata.

Com uma inflação acumulada 
nos últimos 12 meses que ultrapas-
sa 8%, para os padrões americanos 
que tinham uma média de 2% ao ano, 

explica muito sobre a necessidade 
de aumento dos juros, e inclusive há 
quem defenda que ocorreu de forma 
tardia por parte do FED. “Acredito que 
até tenhamos uma recessão nos EUA 
para resgatar a ampla normalidade. 
Mas algo brando. Ainda em 2023, de-
vemos ter mais algum aumento de ju-
ros, e ter um ano mais morno, e para 
2024 virá a retomada do crescimen-
to”, finaliza.

Especialista em empreendedoris-
mo desde os 22 anos, Leandro Otávio 
Sobrinho graduou-se em Direito, mas 
foi na gestão de diversos negócios 
que se encontrou profissionalmente. 
Foi proprietário de restaurante, fran-
quias no segmento de moda, escola 
profissionalizante e investidor imo-
biliário. Hoje, morando nos EUA, Le-
andro conseguiu adaptar seu modelo 
de trabalho em diferentes segmentos 
a uma empresa de investimentos e 
incorporadora de imóveis. Atuando 
na Flórida com foco no público local 
americano e residentes.
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YouTube define o novo jeito do brasileiro 
consumir conteúdo e produtos
Dados inéditos sobre a relação dos consumidores com a plataforma 
são anunciados no Brandcast 2022

Em seus 17 anos de existência, 
15 no Brasil, o YouTube esteve pre-
sente de diferentes maneiras na vida 
das pessoas. De uma plataforma que 
teve como primeiro conteúdo um ví-
deo curto "Me At The Zoo", passou 
para uma comunidade onde as pes-
soas podem se expressar, aprender 
e empreender. O Brandcast, evento 
realizado no dia 21 de setembro úl-
timo pela plataforma para marcas e 
agências, celebrou as "Histórias que 
fazem história“, mostrando o impacto 
e a evolução da plataforma na manei-
ra de consumir produtos e conteúdos 
e apresentou novos dados que confir-
mam sua grandiosidade e relevância 
para o mercado brasileiro. Contou, 
ainda, com a presença das indicadas 
ao Grammy, Marina Sena, Liniker e o 

cantor Jão; além da apresentação de 
Glória Groove.

Com o YouTube, as pessoas pas-
saram a criar vídeos e, a partir disso, 
surgiu uma nova profissão: o criador 
de conteúdo. Ser YouTuber, hoje, é 
uma oportunidade de carreira reco-
nhecida e consolidada. As marcas que 
investem nesse potencial entre cria-
dor e fã têm não apenas uma contri-
buição para que esse ecossistema seja 
sustentável, como têm a oportunida-
de de dialogar com seus públicos de 
maneira mais próxima e verdadeira; 
a pesquisa WhyVideo de 2022 mostra 
que 90% dos usuários do YouTube no 
Brasil são mais receptivos a anúncios 
quando eles estão em vídeos que são 
pessoalmente relevantes. Isso é pos-

sível também porque a plataforma 
investe naqueles que produzem con-
teúdos originais, e sempre cria novas 
maneiras de monetizar conteúdo. 

O FUTURO DA TV

Desde o início, o YouTube se mos-
tra como o futuro do vídeo. Até mes-
mo a televisão, que tem espaço garan-
tido na casa dos brasileiros, tem sido 
transformada pela plataforma: atu-
almente, de acordo com a pesquisa 
WhyVideo, realizada pela Ipsos, mais 
de 75 milhões de brasileiros conso-
mem o YouTube na TV conectada. As-
sim, assistir um vídeo na internet dei-
xou de ser uma atividade individual 
para se tornar uma experiência cole-
tiva. Em uma comparação entre junho 
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de 2020 e junho de 2019, o tempo de 
exibição do YouTube visualizado nas 
telas de TV cresceu 115% ano a ano 
no Brasil e a plataforma novamente 
é apontada como o serviço de vídeos 
"número 1" na percepção dos consu-
midores, aquele que mais sentiriam 
falta se não existisse.

Ainda segundo a pesquisa, 82% 
dos consumidores no Brasil dizem que 
a publicidade em vídeos do YouTube 
os torna mais propensos a considerar 
a compra de uma marca ou produto. 
Mas a plataforma hoje vai além da 
inspiração de compra e dos conteú-
dos de review. A consolidação do live 
commerce, especialmente durante a 
pandemia, mudou não apenas a forma 
como o conteúdo é consumido, mas 
também como os usuários descobrem 
e compram produtos, com mais auto-
nomia: 85% dos entrevistados pela 
pesquisa Talk Shoppe dizem que, ao 
fazer compras/navegar no YouTube, 
sentem que podem tomar a decisão de 
comprar ou não comprar mais rapida-
mente. As ferramentas de shopping do 
YouTube que permitem a compra di-
reta na plataforma e a parceria com o 
Shopify são alguns exemplos de como 
a empresa está atenta a essas mudan-
ças de comportamento.

DIVERSIDADE DE CONTEÚD
o
A capacidade de direcionamento 

das campanhas pelas marcas ajuda 
a atingir, por um lado, um público 
qualificado que pode converter mais 
facilmente em vendas — 85% dos 
usuários dizem que a publicidade em 
vídeos do YouTube ajuda a conhecer 
novas marcas e produtos — e, por 
outro, proporciona que os usuários 
sejam impactados por aqueles pro-
dutos que realmente querem ver. No 
YouTube, os brasileiros encontram a 
diversidade de conteúdo e de forma-
tos que procuram e escolhem consu-
mir de acordo com suas preferências. 
Seja em uma live de horas, um vídeo 
de minutos ou um Short de segundos.

Ao pensar no mundo daqui um 

ano, 80% dos entrevistados afirmam 
que o YouTube será o primeiro lugar 
onde eles irão quando quiserem as-
sistir algo, e 79% dos entrevistados 
dizem que o YouTube será o melhor 
reflexo da cultura atual¹.

UNIVERSO GAMER

Um bom exemplo da relação forte 
entre YouTube e o cenário cultural é o 
espaço que a comunidade gamer tem 
alcançado dentro na plataforma, que 
conta com mais de 3 milhões de ca-
nais sobre o tema e mais 25 milhões 
de usuários ativos diariamente con-
sumindo Gaming, apenas no Brasil. 

Diversos criadores se consolida-
ram e têm surgido como expoentes 
desse nicho dentro da plataforma, al-
cançando, em sua maioria, a Geração 
Z — entre 16 e 26 anos. Entre 2020 e 
2021, os canais de jogos que faturam 
a partir de US$ 10 mil cresceram mais 
de 50%, e cerca de 2 mil canais do ni-
cho possuem mais de 100k de inscri-
tos. Para apoiar essa comunidade, o 
YouTube investe em ações especiais 
voltadas para o tema. Ainda este ano, 
o projeto Favela Gaming, uma parceria 
entre o YouTube, Final Level e a Geran-
do Falcões, chegará para ajudar jovens 
da periferia a terem uma carreira de 
sucesso na indústria de games.

CONECTANDO AS MARCAS  
COM O PÚBLICO

Nunca os brasileiros consumiram 
tanto conteúdo em vídeo quanto nos 
últimos anos, em todos os formatos, 
impulsionados pela amplificação di-
gital e, mais recentemente, pela pan-
demia. De acordo com a Comscore, 
são 120 milhões de pessoas acessan-
do o YouTube mensalmente no Brasil. 
Nesse cenário, em que reter a atenção 
do consumidor é um constante desa-
fio, o YouTube se consolida como a 
principal plataforma para impactar 
e conectar as marcas com diferen-
tes perfis de audiência, garantindo 
resultados que comprovam sua rele-
vância. Marcas com os mais diversos 

públicos, como L'Oreal, Banco do Bra-
sil e Samsung, por exemplo, inserem 
o YouTube em suas estratégias de 
alcance e segmentação de público, 
apostando não apenas na quantidade 
de pessoas atingidas em suas campa-
nhas na plataforma, mas também na 
qualidade desse alcance: 76% dizem 
que o YouTube os ajuda a decidir o 
que comprar.

Para reconhecer a importância dos 
anunciantes, o YouTube promove anu-
almente o YouTube Works, que este 
ano chegou à sua terceira edição, cele-
brando a criatividade, a eficiência e a 
inovação das campanhas veiculadas na 
plataforma. Entre os finalistas de 2022 
estavam nomes como Grupo Cogna, 
Amazon e Chevrolet, Johnson&Johnson, 
Mercado Livre e Nescafé.

GERAÇÃO DE RENDA  
EM VÍDEOS CURTOS

Uma das principais propostas de 
valor do YouTube para as marcas é a 
capacidade de conectá-las com seus 
públicos-alvo por meio dos criadores 
de conteúdo e, esta semana, a platafor-
ma fez um anúncio importante para os 
criadores de vídeos curtos. A partir de 
2023, eles poderão aplicar para par-
ticipar do Programa de Parcerias do 
YouTube (YPP), que permite a moneti-
zação de conteúdos na plataforma. Atu-
almente, mais de dois milhões de cria-
dores brasileiros já geram receita com 
vídeos no YouTube, e essa novidade 
pretende ampliar o número, atraindo 
mais talentos para a plataforma e ofe-
recendo oportunidade de monetização 
em qualquer formato criativo, sejam ví-
deos longos, lives ou Shorts. Atualmen-
te esse formato curto do YouTube tem 
mais de 30 bilhões de visualizações por 
dia e é consumido por 1,5 bilhão de 
usuários mensais no mundo todo.

Ao longo desses 15 anos de Brasil, 
é assim que o YouTube constrói sua 
história: fazendo parte da trajetória de 
criadores, marcas e usuários, e propor-
cionando um espaço criativo, inovador, 
rentável e seguro para sua comunidade.
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BMG UpTech está entre as 10 melhores 
corporates do Startup Awards 2022
Pelo sexto ano consecutivo, empresa é finalista e está entre as melhores, 
no maior prêmio de inovação do país

A grande integração com as startups 
e a atuação de destaque para impulsio-
nar o empreendedorismo brasileiro 
renderam ao BMG UpTech mais uma 
indicação ao Startup Awards, principal 
prêmio do país voltado para o ecossis-
tema de inovação. Pelo sexto ano conse-
cutivo, está entre as 10 melhores da ca-
tegoria Corporate (2018, 2020 e 2021), 
e, entre os três primeiros (2017 e 2019).

“Estar entre os 10 melhores do 
Brasil na categoria Corporate é muito 
significativo para nós, do BMG UpTech, 
pois indica que estamos com forte pre-
sença no mercado de empreendedoris-
mo nacional, incentivando o desenvol-
vimento de startups locais. A indicação 
comprova também a força dos nossos 
investimentos e do nosso movimento 
para aproximar startups de grandes 
empresas. Nesses mais de cinco anos 
de atuação, reunimos experiência para 
extrair o melhor dessa interação, con-
tribuindo para impulsionar o empreen-
dedorismo no país”, diz Rodolfo Santos, 
CEO do BMG UpTech e diretor Opera-
cional da Bossanova Investimentos.

Nos últimos três anos, o BMG UpTe-
ch ficou entre os três corporates do 100 
Open Startups (2019, 2020 e 2021), 
plataforma digital que usa tecnologia e 
dados para facilitar a cocriação de ne-
gócios inovadores. Sócio majoritário da 
Bossanova Investimentos, venture ca-
pital brasileira, o BMG UpTech aportou 
recursos em mais de 70 startups. E, em 
parceria com a Bossanova, considerada 
por dois anos pela ABStartup a me-
lhor venture capital, investiu em 120 
empresas inovadoras e criativas, dos 
mais diversos segmentos, e três fun-
dos de venture capital no Brasil e nos 
Estados Unidos, mais do que dobrando 

os aportes em relação ao ano de 2020. 
“Temos olhar no futuro e espírito em-
preendedor, e buscamos a perenidade 
do negócio, por meio de conexões com 
empresas que acreditam na inovação”, 
complementa o CEO.

Organizado pela Associação Brasi-
leira de Startups (ABStartups), o Startup 
Awards está em sua décima edição e 
tem como objetivo reconhecer os profis-
sionais e organizações mais influentes 
do setor. São 10 indicados em cada uma 
das 15 categorias, por meio de votação 
popular. O próximo passo é a votação re-
alizada por um júri técnico, membros da 
Academia ABStartups, que decidem os 
três finalistas por grupo – essa votação 
ocorre até 3 de outubro. Em 27 de ou-
tubro, em uma live, os três finalistas de 
cada categoria serão revelados. A partir 
daí, mais uma rodada de votações inter-
nas para revelar, finalmente, em 18 de 
novembro, os nomes vencedores.

Para participar do Startup Awards, 
é preciso ter CVC, ou corporate ventu-

re capital, um fundo criado por uma 
empresa para investir em startups e 
outros negócios; ter colaboradores 
dedicados exclusivamente ao relacio-
namento com o mercado nacional de 
startups; ter patrocinado, apoiado ou 
participado de ao menos seis ações 
sobre empreendedorismo e inova-
ção entre agosto de 2021 e agosto de 
2022. “Além disso, para figurar entre 
os 10 melhores, é preciso ter investido 
em startups, estar presente em hubs 
de inovação; ter contratado ao menos 
cinco startups nacionais como forne-
cedoras nos últimos 12 meses; e ter 
promovido parcerias, programas e de-
safios de startups”, acrescenta Santos.

Maior corporate venture capital do 
Brasil, o BMG UpTech, do Grupo BMG, 
um dos maiores grupos empresariais 
privados do país, tem foco na inovação. 
Identifica e faz aportes de alto risco em 
startups cujos negócios sejam viáveis; 
investe no seu desenvolvimento; e as 
coloca em contato com possíveis com-
pradores de suas soluções.
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Com investimento de R$ 500 
milhões, Hyundai inaugura em 
São Paulo sua primeira fábrica de 
motores na América Latina
Unidade em Piracicaba contou com apoio da InvestSP e gerou 256 empregos diretos

A montadora sul-coreana Hyun-
dai inaugurou, nesta terça-feira (20), 
sua primeira fábrica de motores na 
América Latina. A unidade fica em Pi-
racicaba, cidade do interior paulista a 
160 quilômetros da Capital, no mes-
mo terreno da fábrica de automóveis 
da empresa. Foram investidos R$ 500 
milhões na nova linha de produção, 
que gerou 256 empregos, ocupa uma 
área de 17 mil m² e terá capacidade 
para fabricar pelo menos 70 mil mo-
tores por ano.

O projeto contou com apoio da 
InvestSP (Agência Paulista de Pro-
moção de Investimentos e Competi-
tividade), que assessorou a Hyundai 
nas questões tributárias relacionadas 
à implantação da nova unidade. “A In-
vestSP tem uma excelente e longeva 
relação com a Hyundai. Apoiamos a 
empresa na construção da fábrica de 
veículos em Piracicaba e em projetos 
de sua modernização. A inauguração 
da fábrica de motores é um fato a ser 
comemorado pelo setor automotivo 

paulista e terá extraordinário impac-
to no desenvolvimento econômico da 
região, gerando emprego e renda para 
a sua população. São Paulo apoia essa 
nova iniciativa e agradece a confiança 
da Hyundai” afirmou o presidente da 
InvestSP, Antonio Imbassahy.

Esta é a primeira fábrica da Hyun-
dai no mundo a introduzir o AMR – 
um Robô Móvel Autônomo, na sigla 
em português, que otimiza o trans-
porte de peças dentro dos processos 
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de fabricação. Esse recurso reduz em 
50% o espaço necessário para as pe-
ças na linha de produção, graças a um 
sistema completamente integrado 
que dispensa a necessidade de acú-
mulo de itens estocados nos setores. 
Também proporciona melhor flexibi-
lização da linha para a produção de 
novos produtos, uma vez que o abas-
tecimento se adapta automaticamen-
te às necessidades programadas.

Durante as obras da nova fábrica 
de motores, a Hyundai adotou ações 
para reduzir seu impacto no meio 
ambiente. As iniciativas vão desde o 
zero descarte de resíduos para ater-
ros sanitários, até o projeto em si, 
que prioriza iluminação natural ou 
em LED, captação de água da chuva 
para reuso e um modelo de constru-
ção com vedação termoacústica, que 
oferece benefícios vitalícios para o 
ambiente de trabalho adequadamen-
te climatizado.

“Nossa nova planta de motores 
possui alto nível de automação em 
seus processos, proporcionando a 
flexibilidade necessária para adaptar 
as linhas de produção de forma ágil. 
Além dos novos postos de trabalho 
criados, contribuímos positivamente 
em outras áreas da nossa comuni-
dade local. Trabalhamos em colabo-
ração com universidades e escolas 
técnicas em programas de estágio e 
intercâmbio de conhecimento, com-
partilhando nossas instalações, pe-
ças e motores com essas instituições 
para apoiar o desenvolvimento de 
estudantes e futuros profissionais”, 
diz Ken Ramirez, presidente e CEO 
da Hyundai Motor para o Brasil e as 
Américas Central e do Sul.

O evento também marcou os 10 
anos da operação da montadora no 
Brasil e em São Paulo. Desde a chega-
da da empresa a Piracicaba, o investi-
mento total da Hyundai passa de US$ 
1 bilhão - o equivalente a mais de R$ 
5 bilhões -, com a geração de 23 mil 
empregos diretos e indiretos. Além 
da instalação da fábrica de automó-

veis para a produção do HB20, em 
2012, a InvestSP apoiou a empresa, 
por exemplo, na ampliação da estru-
tura para a produção do SUV Creta. 
A unidade de Piracicaba já produziu 
mais de 1,7 milhão de veículos e tem 
capacidade para fabricar até 210 mil 
unidades por ano.

A região de Piracicaba/Campi-
nas é considerada um dos principais 
polos industriais do estado de São 

Paulo e do Brasil, com mais de R$ 
30 bilhões em investimentos anun-
ciados pela InvestSP. Entre os atra-
tivos para as empresas estão: logís-
tica privilegiada, com fácil acesso a 
rodovias importantes, ao Rodoanel 
e ao aeroporto de Viracopos; ofer-
ta de mão de obra qualificada, com 
universidades e uma ampla rede 
de ensino técnico e tecnológico; e 
apoio à inovação, com diversos hubs 
e centros de pesquisa.

Ken Ramirez, presidente e CEO da Hyundai Motor para o Brasil 
e as Américas Central e do Sul
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Mapeamento exclusivo do ecossistema 
de startups de Minas Gerais 
Ferramenta inédita é um guia de oportunidades de negócio e inovação e aponta a presença 
de mais de 870 startups mineiras, divididas nas principais categorias do mercado

O Sebrae Minas, em parceria com 
a Pipeline Capital, empresa global 
de fusões e aquisições com foco em 
tecnologia, acaba de lançar o Scape 
Report, um mapeamento inédito do 
ecossistema de startups de Minas 
Gerais. O mapa aponta inicialmente 
a presença de mais de 870 startups 
mineiras, sendo uma importante fer-
ramenta de conhecimento e um guia 
de oportunidades de negócios para 
todo o setor.

 O principal diferencial da ferra-
menta é a divisão das startups por 
categorias e clusters (subcategorias), 
seguindo a lógica de mercado, ge-
rando conexão entre as empresas e 
potencializando a geração de novos 
negócios. No mapa, as empresas po-
dem visualizar o seu posicionamen-
to, procurar fornecedores, analisar 
concorrentes ou buscar parcerias. A 
proposta é que o mapa seja perma-
nentemente atualizado, de forma a 
acompanhar a evolução do ecossiste-
ma e o surgimento de novas startups.  

 
O diretor superintendente do Se-

brae Minas, Afonso Maria Rocha, des-
taca que o estudo compõe uma das 
ações do Sebrae Open – estratégia de 
inovação colaborativa do Sebrae Mi-
nas, e gera informações importantes 

para o fomento de negócios inovado-
res e do empreendedorismo. “O Sca-
pe Report vem para materializar, de 
forma única, nosso apoio a todo esse 
ecossistema que impulsiona a inova-
ção e o futuro de Minas Gerais, sendo 
uma valiosa contribuição para a evo-
lução do setor”, destaca. 

 
No mapeamento, as empresas 

foram agrupadas em 13 categorias 
distintas, sendo: Puretech (141), 
Martech (108), Fintech (103), He-
althtech (93), Agtech (85), Edtech 
(76), Construtech / Real Estate (49), 
Retailtech (49), Logtech (45), RHtech 
(39), Adtech (25), Traveltech (13) e 
um último grupo de outras categorias 
de Tech (49). Em seguida, essas mes-
mas categorias foram divididas em 73 
clusters (subcategorizações).

 De acordo com o estudo, as cin-
co principais cidades mineiras onde 
estão localizadas as startups são: 
Belo Horizonte (62%), Uberlândia 
(9,8%), Juiz de Fora (4,1%), Nova 
Lima (3,7%) e Santa Rita do Sapucaí 
(2,4%). As demais estão espalhadas 
pelo Estado.

Um dos destaques do mapa é a 
concentração do maior número de 
startups de Puretech, empresas que 

são, em sua essência, agnósticas em 
tecnologia. O estudo aponta a presen-
ça de 141 startups dessa categoria, e, 
dentro desse grupo, elas se dividem 
em: Transformação Digital (19), Ga-
mes (8), Desenvolvimento de Apps/
Mobile (29), Software de Gestão Ver-
ticalizado (38), Indústria 4.0 & Novos 
Materiais (35) e ISP / Cloud Provi-
ders (12). Na sequência, a categoria 
com a maior concentração de star-
tups é a Martech (tecnologia em ma-
rketing), com 108 empresas; seguido 
pelas Fintechs, empresas de tecnolo-
gia financeira, com 103 startups do 
segmento.  

 
Vale ressaltar ainda a força e a 

explosão do tema "Dados" em todo 
o ecossistema mapeado. Em pratica-
mente todas as categorias, existem 
empresas dedicadas e especializadas 
nesta importante vertical, as chama-
das "empresas data driven".

“O Scape Report de Minas Gerais 
apresenta o atual estágio das startups 
no Estado, com um desenho completo 
e de leitura simples de todo o ecossis-
tema deste importante mercado que 
só cresce e toma importantes propor-
ções de fomento à tecnologia em nos-
so país", comenta o Senior Partner da 
Pipeline Capital, Pyr Marcondes.
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Superminas reúne varejo supermercadista 
e a indústria fornecedora dias 18 a 20 de 
outubro, em Belo Horizonte
Com mais de 500 expositores no Expominas, a Superminas está de volta depois 
da suspensão motivada pela pandemia.  Evento é o maior do varejo em Minas 
Gerais e um dos maiores do gênero no Brasil 

O maior evento em Minas Ge-
rais para relacionamento comercial, 
tendências do setor, lançamento de 
produtos, novidades tecnológicas e 
atualização profissional do varejo su-
permercadista está de volta. Depois 
de dois anos sem a realização por 
motivo da pandemia, o Congresso e 
Feira Supermercadista e da Panifica-
ção (Superminas), será realizada no 
Expominas, em Belo Horizonte, nos 
dias 18, 19 e 20 de outubro.   

A Superminas é organizada pela 
Associação Mineira de Supermerca-
dos (AMIS) e está na sua 34ª edição, 
se configurando também como um 
dos principais eventos empresariais 
do estado e do País.   O Evento reúne 
proprietários, executivos, comprado-
res, gerentes e colaboradores do seg-

mento supermercadista de todas as 
regiões mineiras, do Brasil e de vários 
países. Na última edição, em 2019, 
reuniu cerca de 55 mil participantes 
nos três dias. Os negócios gerados fo-
ram da ordem de R$ 1,95 bilhão, com 
um total de 517 expositores. A expec-
tativa da direção da AMIS para este 
ano é de repetir ou até superar esse 
sucesso de público e negócios.  

Neste ano, somados aos estan-
des regionais e nacionais, a feira tem 
também a presença de expositores 
internacionais que descobriram na 
Superminas uma grande vitrine para 
apresentar seus produtos ao merca-
do mineiro. Além de compradores 
vindos de diversos países como visi-
tantes, a área de exposição tem a pre-
sença confirmada de estandes de em-

presas da América do Sul e da Ásia. 

A área de exposição conta com a 
presença das indústrias regionais e 
das maiores nacionais e multinacio-
nais dos ramos de alimentos, bebidas, 
pets, finanças, tecnologias, máquinas, 
equipamentos, construção, reformas, 
prestação de serviços e todos os per-
fis de empresas para oferecer solu-
ções ao varejo de forma geral. 

Essas empresas se instalam em 
estandes que ocupam o “Pavilhão Mi-
nas” e o “Pavilhão Gerais”.

  
ORGÂNICOS TÊM ESPAÇO 
GARANTIDO NA FEIRA

Com crescimento anual sempre 
na casa dos 30%, segundo a cadeia 
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produtiva do setor, os produtos orgâ-
nicos ganham cada vez mais espaço 
na cesta do consumidor e, consequen-
temente, nas gôndolas dos supermer-
cados. Neste ano, terão forte presença 
também na feira.  

A Organis – Associação de Promo-
ção dos Orgânicos – entidade sem fins 
lucrativos, que trabalha para divulgar 
os conceitos e as práticas orgânicas, 
contratou um espaço exclusivo para 
apresentar os produtos e toda a fi-
losofia desse segmento ao mercado 
mineiro, o segundo maior do setor 
supermercadista estadual do Brasil. 

Segundo pesquisa da Associa-
ção Brasileira de Supermercados 
(Abras), com base em números de 
2021, 42% das empresas supermer-
cadistas do País comercializam pro-
dutos orgânicos. 

APOIO E VALORIZAÇÃO AOS 
PEQUENOS NEGÓCIOS

A Superminas terá espaço tam-
bém para um perfil de empreendi-
mento de grande importância no 
abastecimento mineiro. São os peque-
nos negócios, responsáveis por mui-
tos produtos exclusivos comercializa-
dos nas gôndolas dos supermercados 
e pelo desenvolvimento econômico, 
principalmente, de pequenos muni-
cípios. E, para tratar desse assunto, 
a AMIS se alia a quem entende muito 
de pequenos negócios: O Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, em Minas Gerais, o Sebrae-
-MG; e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural, o Senar Minas.   

Numa área de exposição reser-
vada para esses pequenos negócios, 
essa parceria vai possibilitar a pre-
sença no evento de pequenos empre-
endedores que já fornecem ou tem 
potencial para se tornarem fornece-
dores dos supermercados. No espaço, 
eles terão a oportunidade de iniciar 
relacionamentos e fazer negócios 
com empresas supermercadistas de 
todos os portes, incluindo desde pe-
quenos empórios até as maiores re-
des de supermercados. 

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
É MAIS UM DESTAQUE DA 
SUPERMINAS 

Durante os três dias, são mais de 
70 atividades de qualificação profis-
sional, como palestras, fóruns; visitas 
técnicas; painéis, etc. Essas atrações 
atendem às demandas de conheci-
mento dos mais diversos profissio-
nais da empresa, desde marketing, 
RH, vendas, operação de loja, novas 
tecnologias, novas mídias; passan-
do também por análises do cenário 
econômico brasileiro e mundial, com 
grandes especialistas.  

Com uma rica programação, a 
área de atualização profissional do 
evento traz conteúdos apropriados 
para todos os portes de empresa. Isto 
é, mesmo quem tem uma pequena 

loja em qualquer região do estado, 
terá no evento o conhecimento para 
melhorar ou expandir seu negócio. 
A Superminas, como fomentadora do 
conhecimento no setor, é uma grande 
oportunidade para todos os portes 
de empresas.  Muitas delas têm no 
evento a única oportunidade durante 
o ano de acompanhar grandes pales-
tras e debates sobre o ramo em que 
atua para o desenvolvimento profis-
sional tanto da equipe de colaborado-
res quanto para diretores.  

SETOR SUPERMERCADISTA 
MINEIRO: FORTE E ESSENCIAL 

A AMIS, organizadora da Supermi-
nas, representa um setor essencial à 
população e altamente relevante para 
a economia mineira. Em números do 
fechamento de 2021, o setor super-
mercadista mineiro reúne 10,6 mil 
lojas, que geraram diretamente 358,7 
mil postos de trabalho. O faturamento 
do setor totalizou R$ 63,4 bilhões, o 
que representa 7,8% do Produto In-
terno Bruto (PIB) de Minas Gerais. Ao 
longo do ano, o setor investiu R$ 1,04 
bilhão em expansão, gerando 10,7 mil 
novos postos de trabalho nas 106 no-
vas unidades inauguradas. 

A força do setor em Minas Gerais é 
retratada também no ranking nacional 
de supermercados. O estado tem seis 
redes entre as 25 maiores do país. A 
participação estadual no faturamento 
nacional do segmento é de 11,9% e no 
número de lojas, de 11,8%.  

Maiores informações sobre a Su-
perminas em www.amis.org.br - 31 
2122-0500

 
SERVIÇO

SUPERMINAS 2022  
 
Dias 18, 19 e 20 de outubro  
de terça a quinta.  

Avenida Amazonas, 6.200, 
Gameleira - Expominas 
Belo Horizonte/MG
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Compras online são as preferidas 
entre os brasileiros mesmo depois 
da reabertura do comércio
Comodidade, praticidade e preços são os principais motivos que levam à escolha, 
revela pesquisa promovida pelo NZN Intelligence

Os últimos anos foram marca-
dos pelo fechamento de lojas físicas 
em decorrência da pandemia de Co-
vid-19 e das medidas de prevenção e 
combate ao vírus. Simultaneamente, 
o comércio eletrônico ampliou sua 
capacidade de atender uma demanda 
crescente, que se concretizou ainda 
mais no cenário de crise sanitária.

Em uma pesquisa realizada pelo 
NZN Intelligence, em agosto de 2022, 
com o objetivo de entender as pre-

ferências do consumidor quando 
assunto são compras online ou em 
lojas físicas, percebeu-se a preferên-
cia pelo comércio eletrônico por 64% 
dos respondentes. 

Para a CEO da NZN, Tayara Si-
mões, as compras online tendem a 
aumentar e as empresas que ainda 
não tiverem se conectado ou am-
pliado sua atuação para o digital não 
acompanharão esse movimento. "Não 
é só colocar os produtos no e-com-

merce e acreditar que eles se vende-
rão sozinhos. É preciso se comunicar, 
criar um elo entre você e seu público. 
As marcas que crescem no mundo di-
gital são aquelas que perpetuam suas 
relações para além da internet", diz.

A pesquisa foi aplicada por meio 
de formulário no site TecMundo, 
uma das verticais proprietárias da 
NZN, que coletou dados demográfi-
cos de idade, gênero e escolaridade, 
além das respostas específicas sobre 
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o comportamento do consumidor. 
Vale ressaltar que algumas pergun-
tas possibilitaram mais de uma res-
posta, já que uma alternativa não 
eliminaria a outra.

PRÉ E PÓS PANDEMIA

Em relação ao aumento de com-
pras online pós-pandemia, 32% 
disseram que “aumentou bastante”, 
sendo que 27% dizem que “pouco au-
mentou”, 26% permaneceram o mes-
mo e 15% diminuíram. 

LOJAS ONLINE X LOJAS FÍSICAS

Os motivos que levam a maioria 
a escolher consumir em lojas online 
são diversos, entre eles: comodidade 
e praticidade (60,5%), preços atrati-
vos (60,5%) possibilidade de conferir 
avaliações de outras pessoas (33,7%) 
e variedade de lojas (30,5%). Já 
aqueles que optam por efetuar suas 
compras em lojas físicas o que é le-
vado em conta são outros fatores, 
por exemplo: possibilidade de ver ou 
experimentar o produto (48%), pron-
ta entrega (39%), isenção de frete 
(27%) e até mesmo o medo de com-
prar em e-commerces (9%).

Outro dado curioso é que, entre 
aqueles que preferem o mercado digi-
tal e alegam pesquisar antes de efetuar 

o pagamento (87%), a maioria busca 
por informações em avaliações de ou-
tros usuários e em sites especializados.

Os usuários também foram ques-
tionados sobre o que se espera em 
anúncios de lojas online. Neste cri-
tério, a maioria, 70%, afirmou que a 
especificação técnica no produto é 
imprescindível. Enquanto isso, 53% 
leva em conta as avaliações de outros 
consumidores; 35% buscam os prós 
e contras; 24% querem ter acesso ao 
manual e uso e, por fim, 16% prefe-
rem se informar pelo FAQ. 

QUANTO QUEREM GASTAR 
AQUELES QUE COMPRAM ONLINE?

Quando falamos de valores a se-
rem investidos em compras online 
por mês, 37% disseram estar dispos-
tos a gastar mais de R$ 300. Enquanto 
19% declararam ter uma quantia en-
tre R$ 150 a R$ 300 disponíveis; 17% 
gastariam até R$ 50; 14% responde-
ram que consideram a quantia entre 
R$50 e R$100; e, por último, 13% 
afirmaram estar dispostos a gastar 
entre R$ 100 e R$ 150 em uma com-
pra online.

E O QUE COMPRAM AS  
PESSOAS NA INTERNET?

A pesquisa também levantou 

dados de quais são os produtos que 
as pessoas costumam comprar mais 
pela internet. A pergunta possibi-
litou mais de uma resposta e dessa 
forma, o ranking dos queridinhos 
dos consumidores ficou desta ma-
neira: eletrônicos (60,8%); Rou-
pas, sapatos e acessórios (42,4%); 
Eletrodomésticos (34,8%); Outros 
(29,1%); Produtos para casa (deco-
ração) (22,5%); Viagens (19,7%); 
Produtos de beleza (18,8%); Móveis 
(16,4%); Artigos esportivos (16%); 
Alimentos (14.9%); Produtos de lim-
peza (6,8%).

COMPOSIÇÃO  
DE DADOS

Quando o assunto é gênero, 68% 
se declaram do gênero masculino, 
20% feminino e 10% preferem não 
responder. Já quanto à faixa etária, 
33% estão entre 18 a 24 anos; 25% 
entre 25 e 34 anos; 16% têm entre 35 
e 44 anos; 12% estão na faixa entre 
45 a 54 anos; 8% têm entre 55 a 64 
anos; e, por fim, 6% estão acima de 
65 anos.

Em relação à escolaridade, 43% 
estudaram até a graduação, seguido 
pelos que estudaram até o Ensino Mé-
dio (33%), os que fizeram Mestrado/
Doutorado (15%) e, por fim, os que 
estudaram até o Ensino Fundamental 
com 9%.

A NZN, um dos principais players 
para soluções de publicidade e comu-
nicação online. Com três pilares inde-
pendentes — NZN Media, NZN Con-
tent e NZN Services —, a empresa é a 
maior criadora de verticais do Brasil 
e oferece serviços exclusivos para 
planejamento e execução de campa-
nhas digitais.

A empresa é proprietária das ver-
ticais TecMundo, VOXEL, The BRIEF, 
Mega Curioso, Minha Série, Baixaki 
e Click Jogos, além de possuir 28 mi-
lhões de usuários únicos mensais, 
alcançando 1 em cada 5 usuários da 
internet brasileira. 
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Empreendedoras de Ipatinga, Belo 
Horizonte e Areado foram as vencedo-
ras do ouro estadual do Prêmio Sebrae 
Mulher de Negócios 2022. As finalistas 
foram conhecidas no dia 20/9, na sede 
do Sebrae Minas, na capital mineira. 
Agora, as mineiras que ganharam o ouro 
vão disputar a etapa regional da premia-
ção e se vencerem vão concorrer a etapa 
nacional, que acontece em novembro, 
em Brasília. 

 
Neste ano, na categoria “Pequenos 

Negócios”, o primeiro lugar ficou com 
Ana Luiza Alves Gomes, da empresa 
Jaleca, da cidade de Ipatinga no Vale 
do Aço. A empresa é do segmento de 
uniformes e jalecos diferenciados. Já na 
categoria “MEI” (microempreendedora 
individual), a vencedora foi a belorizon-
tina Marina Ulhôa Carvalho, da empresa 
Fusilli, espaço especializado em cabelos 
ondulados, cacheados e crespos. Já o 
destaque da categoria “Produtora Rural” 
ficou com Marisa Helena Oliveira Sousa 
Contreras, da Fazenda Capoeira Coffee, 
produtora de cafés especiais no Sul de 
Minas. Marisa já venceu a premiação em 
2017 na etapa estadual e foi conquistou 
o segundo lugar na etapa Nacional.

 
“O Prêmio Sebrae Mulher de Negó-

cios dá a oportunidade de reconhecer 
histórias de sucessos de mulheres que 
fazem a diferença nos negócios e são 
protagonistas de suas histórias”, afirma a 
analista do Sebrae Minas Jaqueline Lima. 

Entre os critérios de avaliação da 
premiação estão assuntos relacionados 
à gestão do negócio nas áreas de marke-
ting e vendas, atendimento ao cliente, 
finanças, inovação e estratégia. Também 
foram avaliados os relatos das histórias 
das empreendedoras, considerando 
seus desafios em sua trajetória para em-
preender, sua participação ativa nos ne-

gócios, perseverança e superação, preo-
cupação com a preservação ambiental, 
lições aprendidas, além da contribuição 
para o desenvolvimento de outras em-
preendedoras da sua comunidade, en-
tre outros pontos. O vídeo e postura da 
candidata também foram considerados 
como importante ponto de atenção.

 
“Nosso objetivo é estimular o em-

preendedorismo feminino, contribuin-
do para valorizar e dar visibilidade ao 
trabalho das mulheres no comando dos 
negócios, além de destacar suas atitudes 
empreendedoras e seu papel transfor-
mador na sociedade”, justifica a analista 
do Sebrae Minas.

 
As vencedoras mineiras receberam 

troféu, certificado e presente personali-
zado. As Vencedoras Ouro ganharam o 
direito de disputar a etapa nacional que 
acontece em Brasília no dia 19 de no-
vembro. Caso vencem a etapa Regional 
vão para Brasília com tudo pago pelo Se-
brae Minas. As nove vencedoras da eta-
pa nacional ainda vão participar de uma 

missão técnica com passagens e diárias 
custeadas pelo Sebrae.

 
Nesta edição, 192 empreendedoras 

se inscreveram na premiação em Mi-
nas Gerais. O prêmio é promovido pelo 
Sebrae e tem o objetivo de reconhecer 
e destacar histórias inspiradoras de 
empresas lideradas por mulheres que 
transformaram sonhos em negócios de 
sucesso, inspirando outras mulheres.

 
Etapa Estadual Minas Gerais - Prê-

mio Sebrae Mulher de Negócios 2022

CATEGORIA PEQUENOS NEGÓCIOS
1º lugar 
Ana Luiza Alves Gomes 
Jaleca (Ipatinga) 
2º lugar 
Rafaela Rossi Castro 
BuyCo (Belo Horizonte)
 
CATEGORIA MEI 
1º lugar 
Marina Ulhôa Carvalho 
Fusilli (Belo Horizonte) 
2º lugar 
Roberta Viriato Mendes Salatiel 
Confraria Gula (Uberaba)
3º lugar 
Luiza Rafaela Lima Silva 
Beijo Pimenta Acessórios  
(Belo Horizonte) 
 
CATEGORIA PRODUTORA RURAL 
1º lugar 
Marisa Helena Oliveira  
Sousa Contreras
Fazenda Capoeira Coffee  
(Areado)
2º lugar 
Júlia de Sousa Viana 
Sítio Cambuí (Cambuí)
3º lugar 
Tamires Galvão Tavares Pereira 
Café Doce Fruto (Nepomuceno)

Iniciativa reconhece e premia o trabalho e a dedicação das mulheres 
que estão no comando dos pequenos negócios

Mineiras vencedoras da etapa Estadual 
do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios
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Aeroporto Internacional de BH conclui 
primeira fase da reforma do Terminal de 
Passageiros 1 até o final deste ano
Obras nas áreas dos portões de embarque, assim como no canal de inspeção, 
têm previsão de entrega em dezembro

O Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte entra agora em uma nova 
etapa da reforma do Terminal de Pas-
sageiros 1. As obras da primeira fase 
da sala de embarque, que incluem o 
novo canal de inspeção e também os 
portões 3, 4, 5 e 6, estão avançadas 
e serão entregues em dezembro. Na 
mesma data, também será finalizada 
parte das intervenções que refletem 
no saguão. No caso, a área próxima à 

loja da Pandora e da Havaianas.    

Hoje, o aeroporto conta com 26 pon-
tes de embarque divididas entre os ter-
minais de passageiros 1 e 2. Dos portões 
1 ao 16, todos fazem parte do Terminal 
de Passageiros 1. Do 17 em diante, com-
põem o Terminal de Passageiros 2. Com 
uma infraestrutura moderna, ele foi 
concluído em 2016 e oferece conforto e 
comodidade aos passageiros.  

“A ideia da reforma é trazer toda 
a modernidade do Terminal de Passa-
geiros 2 também para o terminal mais 
antigo. Construído há mais de 30 anos 
e sem nenhuma reforma dessa mag-
nitude durante esses anos, o Terminal 
de Passageiros 1 tem arquitetura e es-
tética marcadas pelo concreto. Com o 
projeto de reforma e modernização, o 
intuito é compor harmonicamente as 
áreas existentes com novos materiais 
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e texturas”, explica o gestor de Desen-
volvimento Aeroportuário da BH Air-
port, Gustavo Anfra.    

O projeto de modernização do 
Terminal de Passageiros 1, assinado 
pelo escritório Fernandes Arquite-
tos Associados, prevê a ampliação 
das áreas comerciais, assim como a 
revisão dos fluxos e processos – que 
englobam raio-X, check-in, restituição 
de bagagens, salas e portões de em-
barque.

As intervenções no Terminal de 
Passageiros 1 demandarão investi-
mentos da ordem de R$ 100 milhões 
e vão contribuir para fortalecer o pa-
pel do aeroporto como hub, ou seja, 
um centro distribuidor de voos, com 
localização privilegiada e ampla co-
nexão com todo o país. Atualmente, 
cerca de 50 cidades estão ligadas ao 
terminal com voos diretos.

 
“Queremos sempre oferecer a 

melhor experiência aeroportuária 
aos nossos clientes. Com as obras 
atuais, o aeroporto entra em um novo 
patamar de excelência e passageiros, 
visitantes e toda a comunidade aero-
portuária passam a ter mais confor-
to e comodidade. Além disso, vamos 
ampliar nossas áreas comerciais em 
100%, o que reflete na diversidade do 
nosso mix comercial”, ressalta.

PROJETO ARQUITETÔNICO  
É DESTAQUE  

O conceito arquitetônico é um dos 
destaques da reforma, uma vez que 
visa transformar a antiga estrutura 
em uma nova ambiência que atenda 
as demandas atuais de movimenta-
ção, sem descaracterizar o projeto 
original, de autoria do arquiteto Mil-
ton Ramos. “A ideia desse novo con-
ceito é trazer para o terminal uma 
matriz conceitual com o lema ‘De Mi-
nas para o Mundo’. O intuito é que a 
arquitetura se caracterize como um 
meio potente de identificação e valo-
rização da história e da cultura minei-
ra”, explica Anfra.    

EXPANSÃO DAS OPERAÇÕES 
COMERCIAIS JÁ COMEÇOU 

As obras em andamento também 
englobam as novas operações comer-
ciais e contribuíram para a inaugura-
ção, no primeiro semestre deste ano, 
da Pizza Hut, do Rokkon, restaurante 
de culinária japonesa, e também do 
La Vinícola – os três no saguão do ae-
roporto. Com uma infraestrutura mo-
derna e um espaço de mesas amplo, 
as operações trazem mais conforto e 
tranquilidade a passageiros, visitan-
tes e comunidade aeroportuária.   

 
Além das diversas operações pro-

gramadas para inaugurar ao longo do 
ano, com o fim das obras da primeira 
fase, uma megastore da Dufry deve 
abrir as portas. A empresa estendeu 
seu atual contrato de Duty Free no 
Aeroporto Internacional de Belo Hori-
zonte até 2029. Além disso, um contra-
to de dez anos foi concedido permitin-
do que a Dufry continue a operar seu 
portfólio atual de quatro lojas Duty 
Paid, incluindo os conceitos Dufry Sho-
pping e Hudson, e também construir 
mais três novas lojas Duty Paid, uma 
das quais será uma loja walkthrough 
de 670 metros quadrados.    

SERVIÇOS A FAVOR  
DA EXPERIÊNCIA 

Diariamente, cerca de 30 mil pes-
soas circulam pelo Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte. De olho 
na experiência dos clientes, a sala de 
embarque conta com a presença de 
um carrinho elétrico que contribui 
para que as pessoas possam se des-
locar aos últimos portões. O serviço 
é gratuito.    

Além disso, passageiros e visitan-
tes conseguem fazer a reserva on-line 
do estacionamento. A plataforma está 
no ar, no site da BH Airport (venda-
sonline.bh-ariport.com.br), e as con-
dições promocionais correspondem 
a mais de 50% de desconto no valor 
da tarifa presencial, na permanência 
a partir de quatro diárias. Os clientes 
conseguem fazer a reserva e o paga-
mento antecipado pelo site.  

 
A BH Airport, concessionária do 

Aeroporto Internacional de Belo Ho-
rizonte, é uma Sociedade de Propósi-
to Específico (SPE) formada pelo Gru-
po CCR, uma das maiores companhias 
de concessão de infraestrutura da 
América Latina, e por Zurich Airport, 
operador do Aeroporto de Zurich, o 
principal hub aéreo da Suíça e consi-
derado um dos melhores aeroportos 
do mundo, além da Infraero, estatal 
com experiência de mais de 40 anos 
na gestão de aeroportos no Brasil, 
que tem 49% de participação. 
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Mesmo o setor de Tecnologia 
sendo um dos que mais cresce nas 
empresas, existem aí três problemas: 
o primeiro é a demanda por profis-
sionais qualificados, a qual aumenta 
diariamente. Para se ter uma ideia do 
déficit, um relatório da Associação 
Brasileira das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação aponta 
que a carência por profissionais dessa 
área pode chegar a 260 mil, até 2024. 
O segundo é que a Tecnologia, sozinha, 
não é capaz de fazer nada.  

E, por fim, com mais tecnologia 
e mais formas diferentes de usá-la, é 
claro que há necessidade de um ge-
renciamento eficiente e ainda muitas 
complicações em implantá-la. Diante 
dessas dores, Atila alerta que, antes 
de começar um processo de evolução 
na Transformação Digital da empresa, 
é necessário se atentar a três pontos: 

Observabilidade: consiste na ca-
pacidade de investigar e coletar métri-
cas de ambientes, de servidores ou de 
aplicações em produção, descentraliza-
do ou em nuvem, distinguindo e com-
preendendo todos os processos e emi-

tindo alertas para solucionar e resolver 
incidentes de desempenho. Destacam-
-se aqui as soluções AIOps e APM, que 
contam com um poderoso suporte da 
tecnologia de Machine Learning. 

Processos: por meio da digitaliza-
ção dos processos ou fluxos de trabalho, 
é possível analisar riscos, facilitar a ges-
tão, verificar os resultados e obter rela-
tórios em tempo real, com dados leais, o 
que coopera para considerações atuais e 
para tomadas de decisão certeiras, ten-
do uma visão 360º do negócio. 

Transformação Digital: para 
implementá-la de fato não basta só o 
profissional de TI comprar tecnolo-
gias e mantê-las funcionando. Além 
de um profundo entendimento sobre 
o negócio, é preciso fazer a conexão 
entre Pessoas, Processos, Negócios e 
Tecnologia a fim de garantir os me-
lhores benefícios possíveis.

Todos esses tópicos foram explo-
rados detalhadamente tanto por Atila 
quanto por Carlos Almeida, diretor de 
vendas na Service IT, no webinar gra-
tuito “Gestão da Eficiência ou do Caos”, 

que ocorreu no dia 13 de setembro. 
Por lá, ficou nítido que, para desen-
volver uma empresa devidamente ca-
pacitada na era digital, é prioridade o 
gerenciamento e o controle eficientes 
em toda a organização.  

Segundo eles, não há oportunida-
de de Transformação Digital se todos 
dentro da organização não sentirem 
as vantagens do desenvolvimento, da 
eficiência e da intangibilidade dos ser-
viços digitais. “Se não houver planeja-
mento, o que deveria trazer eficiência 
traz o caos. Simples assim. É como diz 
um ditado corporativo: na empresa, 
todo mundo vende, todo mundo aten-
de”, pontua Carlos Almeida. 

A Service IT é um dos principais 
provedores de Tecnologia do Brasil, 
com mais de 25 anos de atuação no 
mercado e expertise em diversos seto-
res e indústrias, tendo clientes empre-
sas como a Fundação Copel, Marabraz 
e Petz. Dessa forma, disponibiliza so-
luções tecnológicas alinhadas com as 
particularidades de cada cliente. 

Já a Run2biz é fabricante de tec-
nologias voltadas para a melhora na 
Gestão de Serviços, eficiência e Trans-
formação Digital. Sua plataforma, 
4Biz Service Management, tem mais 
de 10 milhões de usuários e clientes 
como J.Macêdo, TJRS, Copasa, Hospi-
tal da Criança de Brasília, Stefanini e 
a própria Service IT. 

Juntas, Run2biz e Service IT traba-
lham para gerar relações de extrema 
confiança, longo prazo e de alto valor 
agregado nas jornadas de Transfor-
mação Digital de seus clientes.

Para mais de 50% das empresas  
no mundo, sonho de transformação digital 
se torna pesadelo
Entre os fatores que fazem com que empreendedores se arrependam de implantar sistemas 
que prometem trazer celeridade, destaque para a grande quantidade de ofertas no 
mercado e poucas pessoas com capacidade para compreender o assunto

Atila Nicoletti Carlos 
Almeida, 
diretor de 
vendas na 
Service IT
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Perfil dos consumidores pós-pandemia
Estudo é tema de debate sobre o comportamento dos consumidores no Latam Retail 
Show, evento que aconteceu em São Paulo no mês de setembro

Em razão das mudanças impostas 
pela pandemia nos padrões de com-
portamento das pessoas, os hábitos 
de consumo sofreram mudanças 
drásticas nos últimos anos. Mas até 
onde essas transformações ditarão o 
futuro do consumo? Quanto de fato 
esse comportamento mudou? Essas 
são algumas das questões que a nova 
edição da pesquisa sobre o consumi-
dor do amanhã procurou responder 
durante o painel no primeiro dia do 
Latam Retail Show.

O estudo realizado em formato on-
line no mês de setembro foi divulgado 
em primeira mão no painel ‘Consumi-
dor do Amanhã no Admirável Mundo 
Novo’, com apresentação da sócia da 
Mosiclab, Karen Cavalcanti. O estudo 
da Mosaiclab analisou 3.620 casos, en-
tre homens e mulheres na faixa etária 
de 18 a mais de 51 anos e de todas as 
classes sociais de 14 países latinos, in-
cluindo México, Brasil e outros países 
sul-americanos e da América Central.

Entre os pontos mais relevantes 
da pesquisa, a executiva explica que 
o estudo olha para o comportamento 
ampliado do consumidor ano a ano, 
com mudanças profundas durante a 
pandemia: “Qual é o futuro do con-
sumo, será que hoje é mesmo mais 
racional? Eu diria que não, o con-
sumidor é mais reflexivo e leva em 
conta todas as mudanças presentes. 
Os padrões de comportamento estão 
mudando desde 2020 e se solidifica-
ram agora. O medo da pandemia caiu 
entre as maiores preocupações da so-
ciedade e não teremos uma volta ao 
normal”, afirma.

Segundo os dados da pesquisa, os 
consumidores estão mais exigentes 
e buscam cada vez mais por conve-
niência, serviços gratuitos, conforto 
e soluções mais rápidas, ampliando 
a conectividade e a imersão das mar-
cas. Outros números importantes dão 
conta do crescimento da preocupação 
das pessoas com o ambiente social, o 

desenvolvimento sustentável das mar-
cas e o papel da tecnologia. Para Ka-
ren Cavalcanti, as empresas precisam 
olhar para os novos padrões de com-
portamento para serem mais atrativas 
a esse novo consumidor. A executiva 
da Mosaiclab afirma que os impactos 
causados pelos problemas emocionais 
são influenciadores diretos nos negó-
cios e a preocupação com questões 
relacionadas ao ‘global wellness’ pre-
cisam ser ainda mais consideradas.  

A divulgação da pesquisa foi se-
guida do Painel ‘O Comportamento 
do Novo Consumidor’ com participa-
ção de importantes nomes do varejo e 
mediação do diretor-geral da Gouvêa 
Ecosystem, Marcos Gouvêa de Souza. 
A pesquisa feita pela empresa espe-
cializada em inteligência de mercado 
do Ecossistema Gouvêa faz parte do 
pacote de 8 novas pesquisas do se-
tor de varejo que serão apresentadas 
durante o evento, mostrando tendên-
cias de hábito e comportamento de 
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consumo em diferentes segmentos de 
mercado. A 7ª edição do evento mais 
importante de varejo e consumo B2B 
da América Latina acontece em São 
Paulo até o dia 15 de setembro, em 
formato figital.

PAINEL DISCUTE PADRÕES DE 
COMPORTAMENTO

O setor de roupas, calçados e aces-
sórios é a categoria com mais alto 
potencial de crescimento, segundo a 
pesquisa. Com 46 anos de atuação no 
Brasil, a C&A quer melhorar a experi-
ência digital de seus consumidores e 
vai investir mais em experiências de co-
nexões para trazer uma jornada online 
e offline mais completa, sem deixar de 
lado as características positivas da em-
presa, como afirma o CEO Paulo Corrêa: 
“Temos histórico, somos democráticos 
e acessíveis a todos, é só lembrar do Se-
bastian nos anos 90, nosso garoto-pro-
paganda era bailarino, negro e muito 
carismático. Acreditamos que a moda é 
uma plataforma de expressão e vamos 
investir em capacidades tecnológicas e 
inteligência dos dados porque ninguém 
vai querer comprar em uma loja que 
não houver conhecimento do consumo 
dele próprio. Estamos na infância dessa 
jornada tecnológica e estou empolgado 
com as possibilidades”. 

VIDA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Já o setor de alimentos sofreu com 
a pandemia. No entanto, os números 
mostram que a categoria figura entre 
as mais importantes no crescimento 
do consumo, sobretudo em relação a 
produtos funcionais e saudáveis. So-
bre esse perfil de consumo, a Nestlé 
investe cada vez mais em ações de 
sustentabilidade, reforçando o com-
promisso de acompanhar as transfor-
mações no comportamento de seus 
consumidores: “Por termos 99% de 
penetração nos lares do Brasil, te-
mos grande responsabilidade e não 
podemos decepcionar nossos consu-
midores. Nossas ações vão além da 
sustentabilidade para produção de 
alimentos mais nutritivos. Estamos 

preocupados com a saúde, o bem-
-estar e o envelhecimento de nossa 
população, queremos satisfazer cada 
vez mais suas necessidades”, afirma o 
CEO Marcelo Melchior.

MUDANÇAS DE HÁBITO 

As mudanças de hábito dos consu-
midores é o ponto-chave para a evolu-
ção das operações da BFFC, segundo o 
CEO Ricardo Bomeny. O executivo das 
marcas Bob´s, Yoggi, Pizza Hut e KFC 
considera que a pandemia foi bastante 
prejudicial aos negócios do grupo, mas 
o momento agora é de reversão: “Após 
esses anos, estamos todos com maior 
desejo de entretenimento e diversão. 
Temos um cenário difícil de desem-
prego e falta de investimentos, mas es-
tamos otimistas com os números atu-
ais e pensamos no futuro. O momento 
é de crescimento de alimentação fora 
de casa e precisamos investir nas ex-
periências de consumo para termos 
equilíbrio nos próximos anos”.

O CEO da Leroy Merlin Brasil, Ig-
nácio Sánchez Villares, também está 
otimista com o futuro. Para o executi-
vo, as empresas precisam de confian-
ça para ajudar a sociedade a se trans-
formar e isso passa pela formação dos 
profissionais: Desde 2008 que inves-
timos em ações inovadoras para cres-
cer. Talento não tem gênero, naciona-
lidade, idade e pensar em diversidade 

é agir de formas diferentes em todos 
os aspectos. É inteligente reconhecer 
excepcionalidades nas pessoas para 
inspirar a todos fazerem o mesmo. 
Vamos engajar mais as pessoas para 
desenvolver talepontos a longo pra-
zo, com vontade de se transformar e 
transformar o entorno, procurando 
pessoas inteligentes e dando autono-
mia a elas”, afirma. 

Nascido em 2015, o Latam Retail 
Show se tornou, neste período, o mais 
completo e relevante evento de varejo 
e consumo da América Latina. Foram 
mais de 850 horas de conteúdo, 1.200 
palestrantes e 50 mil visitantes nos 
últimos anos.

A Gouvêa Experience é a maior 
comunidade de debate, educação e 
inspiração do varejo na América La-
tina. Por meio dos seus eventos, a 
Gouvêa atrai e consolida as frentes de 
opinião de vanguarda sobre o varejo e 
o consumo no Brasil e no mundo.

 
A empresa faz parte da Gouvêa 

Ecosystem, holding composta por 21 
empresas dedicadas a apoiar e pro-
mover a evolução dos negócios em 
quatro verticais: Consultoria, Servi-
ços, Solução e Relacionamento. Mem-
bro do Ebeltoft Group - consórcio glo-
bal com 18 empresas de consultoria 
especializadas em varejo e consumo 
em 22 países.
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Triplica o número de empresas de TI 
abertas na última década
Relatório da Assespro-PR mostra panorama no país e no Paraná, com destaque 
para o aumento do número de empreendimentos

Na última década, o Brasil apre-
sentou uma taxa de 43% no cresci-
mento das empresas em atividade no 
ramo de Serviços em TI (Tecnologia da 
Informação). Atualmente são cerca de 
275 mil empresas de TI ativas no terri-
tório nacional (em maio de 2022).

É o que informa o Insights Report 
da Assespro-PR (Associação das Em-
presas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação) do mês de junho, rela-
tório que traz mensalmente informa-
ções sobre o panorama das empresas 
de tecnologia em território nacional.

Com base em dados da Receita Fe-
deral, a partir do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), o estudo mostra 
que, entre 2012 e 2021, foi triplicado o 
número de empresas criadas, saltando 
de 13,4 mil novas empresas criadas em 
2012 para 36,9 mil em 2022, enquanto 

o número de empresas que entraram 
em inatividade foi duas vezes menor se 
comparado os mesmos períodos.

São Paulo, centro tecnológico do 
país, foi o estado com maior número 
de empresas abertas, com 132 mil, 
seguido do Rio de Janeiro, com 26 mil, 
e Minas Gerais, com 20 mil.

O Paraná ficou em 4º lugar, com 
taxa de crescimento do estoque de 
empresas em atividade na casa dos 
61%, passando de 10,8 mil, em 2012, 
para 17,4 mil, em 2021. Dentre os 
dez principais municípios com maior 
quantidade de empresas em TI, quatro 
apresentaram um ritmo de criação de 
novas empresas acima da média do 
estado: Maringá (24%), Pato Branco 
(23%), Londrina (28%) e Cascavel 
(18%). Apenas Colombo apresentou 
uma redução (-2%) nas empresas em 

atividade, no referido período

Se levado em consideração a natu-
reza jurídica das empresas ativas, é a 
Limitada (LTDA), com 61% de partici-
pação, em âmbito nacional e 71% no 
Paraná, em 2022, seguida de Socieda-
de Anônima Aberta, com participaçao 
de 12% e 20%, respectivamente.

TEMPO DE VIDA MÉDIA 
DAS EMPRESAS E QUADROS 
SOCIETÁRIOS

Um dos pontos que mais chama a 
atenção no Insights Report de Junho 
da Assespro-PR é a estimativa de tem-
po que as empresas de TI ficam ativas, 
ou seja, com os CNPJs ativos. Esse nú-
mero é muito importante para enten-
der o cenário da tecnologia no país, 
pois mostra como está o desenvolvi-
mento e aquecimento de mercado.
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No Brasil, o tempo de vida média 
das empresas em atividade, no ramo 
de Serviços em TI, é de 5,6 anos. São 
Paulo, por ser a UF com maior quan-
tidade de empresas ativas (48% do 
total nacional) apresenta uma média 
igual à nacional, com o Rio Grande do 
Sul (5,9) e Rio de Janeiro (7,4) com 
médias superiores. O Rio de Janeiro 
inclusive ficou em 2 lugar no ranking 
com empresas mais longevas, atrás 
apenas do Acre (7,5). O Paraná figu-
rou entre as médias mais baixas neste 
quesito, com 4,7 anos como média. 

Em relação ao quadro societário, 
observa-se no período 2012-21 uma 
redução da participação das mulhe-
res no quadro das empresas de TI, 
que passou de 30% em 2012, para 
20% em 2021. 

Por faixa etária, observa-se a pre-
dominância recorrente de sócios en-
tre 41 e 50 anos de idade, ao longo 
do período 2012-22. Cabe destacar 
a crescente participação de sócios 
com idade até 30 anos, passando de 
3% do total, em 2012, para 33%, em 
2022, o que demonstra que na última 
década, especialmente com advento 
das startups e mudança de mindset 
quanto a pessoas empreenderem em 
tecnologia.

RESUMO

Empresas Abertas  
e Encerradas no Ramo  
de Serviços em TI

Atualmente, são 275 mil em-
presas ativas no Ramo de Serviços 
em TI, no Brasil. No Paraná, são 
18,3 mil.

Em 2021, 36,9 mil empresas 
foram abertas e 13,7 mil foram 
declaradas inativas no Brasil. No 
Paraná, 2,8 mil empresas abertas e 
0,8 mil inativas.

Tempo de vida média é 5,6 anos 
no Brasil, enquanto que no Paraná, 
4,8 anos.

As mulheres representavam 
30% do quadro societário das em-
presas, em 2012, e 20%, em 2021. 

Sócios, com idade até 30 anos, pas-
saram de 3% do total, em 2012, 
para 33%, em 2022.
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O Centro de Liderança 
Pública (CLP) divulgou no 
dia 13 de setembro último 
a 11ª edição do Ranking de 
Competitividade dos Esta-
dos, estudo realizado em 
parceria com a Tendências 
Consultoria e a Startup Se-
all, anualmente, a partir de 
dados oficiais. 

Na décima-primeira edi-
ção consecutiva do Ranking 
de Competitividade dos Es-
tados Municípios, a avaliação 
das 27 unidades federativas 
está baseada em 86 indica-
dores, distribuídos em dez 
pilares temáticos considera-
dos fundamentais para a pro-
moção da competitividade e 
melhoria da gestão pública 
dos estados brasileiros: In-
fraestrutura, Sustentabilida-
de Social, Segurança Pública, 
Educação, Solidez Fiscal, Efi-
ciência da Máquina Pública, 
Capital Humano, Sustentabi-
lidade Ambiental, Potencial 
de Mercado e Inovação.

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

Ranking de Competitividade dos 
Estados em 2022 revela Minas Gerais 
na 8ª posição nacional
Minas Gerais manteve o 8ª lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, 
apesar de ser a 3ª maior economia nacional
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De acordo com o Centro 
de Liderança Pública – CLP, 
“em um ambiente onde 
existe a competição saudá-
vel entre pessoas, equipes e 
organizações, é natural que 
ocorram maiores incenti-
vos para a excelência de re-
sultados, bem como para a 
inovação em instrumentos 
e métodos que possibilitem 
a superação de desafios. 

O setor privado é uma 
esfera social competitiva 
por natureza. Já o setor pú-
blico seria, para alguns, um 
ambiente não competitivo. 
Sob essa perspectiva, jus-
tamente por não ser regido 
por leis de mercado, o setor 
público deveria ser guiado 
por critérios como justiça 
e equidade, princípios que 
não são objetos-fins do se-
tor privado. Aliás, estaria aí 
justamente uma das prin-
cipais justificativas para 
a atuação estatal: sendo o 
mercado orientado muito 
mais para objetivos indi-
viduais, em detrimento de 
objetivos coletivos, ocorre-
riam as chamadas “falhas de 
mercado”, que seriam corri-

gidas pela ação do Estado. 

O Ranking de Competiti-
vidade dos Estados surge a 
partir de uma visão diferen-
te: a competição saudável 
no setor público, além de 
possível, é desejável. A com-
petição no setor público é 
um elemento complemen-
tar à promoção da justiça, 
equidade e desenvolvimen-
to econômico e social. 

O elemento competitivo 
é compatível com a ideia de 
uma república federativa 
como a brasileira. A com-
petição saudável faz com 
que Estados e Municípios 
busquem melhorar seus 
serviços públicos, atraindo 
empresas, trabalhadores 
e estudantes para ali vive-
rem e se desenvolverem 
social e economicamente. 

Como mostra a litera-
tura especializada, ao pos-
sibilitar uma comparação 
direta, entre as unidades 
da federação, de uma série 
de atributos econômicos e 
sociais que são comumente 
de difícil mensuração e ava-

liação, sistemas de ranking 
proporcionam aos cidadãos 
uma eficiente ferramenta 
de avaliação e cobrança de 
resultados dos gestores 
públicos. Desse modo, os 
rankings têm potencial para 

operar como um poderoso 
sistema de incentivo e de 
enforcement aos agentes 
públicos. Também funcio-
nam como um mecanismo 
de accountability e promo-
ção das melhores práticas 
na gestão pública. 

Em suma, sistemas de 
rankings possuem grande 
potencial para alavancar a 
eficácia e a eficiência das 
políticas públicas, fornecen-
do um mapeamento dos fa-
tores de competitividade e 
de fragilidade das políticas 
públicas em cada Estado.

O Ranking de Compe-
titividade dos Estados tem 
como objetivo principal al-
cançar um entendimento 
mais profundo e abrangente 
das 27 unidades da federa-
ção, trazendo para o público 
uma ferramenta simples e 
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objetiva para pautar a atu-
ação dos líderes públicos 
brasileiros na melhoria da 
competitividade e da gestão 
pública dos seus Estados.

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

Para definir a estrutura, 
composição e a metodolo-
gia de cálculo do Ranking 
de Competitividade dos Es-
tados, foi empreendido um 

amplo estudo da literatura 
acadêmica especializada, 
bem como da experiência 
nacional e internacional na 
confecção de rankings de 
competitividade. 

Como resultado final, fo-
ram selecionados os indica-
dores considerados funda-
mentais para a promoção da 
competitividade e melhoria 
da gestão pública dos Esta-
dos brasileiros, distribuídos 
em 10 pilares temáticos: In-
fraestrutura, Sustentabilida-
de Social, Segurança Pública, 
Educação, Solidez Fiscal, Efi-
ciência da Máquina Pública, 
Capital Humano, Sustentabi-
lidade Ambiental, Potencial 
de Mercado e Inovação”.

Os Estados mais bem 
posicionados no Ranking 

de Competitividade dos 
Estados de 2022 estão re-
portados na figura acima. 
Assim como nas demais 
edições, São Paulo segue na 
primeira colocação e Santa 
Catarina, na segunda. Nes-

ta edição, houve troca de 
posição entre os terceiro 
e quarto colocados, com o 
Paraná atingindo a 3ª co-
locação e o Distrito Federal 
recuando para a 4ª. 

Enquanto os Estados do 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
concentram-se na metade 
superior do Ranking, os do 
Norte e Nordeste ocupam 
as últimas posições. Nesta 
edição, a Paraíba tornou-se 
o representante do Nordes-
te mais bem colocado (12ª 
posição), ultrapassando o 
Ceará (13ª posição), e o es-
tado do Amazonas (16ª po-
sição) seguiu na liderança 
da região Norte. 

Os três últimos coloca-
dos do Ranking de Compe-
titividade dos Estados de 
2022 foram Amapá, Mara-
nhão e Piauí.

DESTAQUES DE 2022 

Nesta edição do Ranking 
de Competitividade dos Es-
tados, merecem destaque 
positivo Rio de Janeiro e Ro-
raima, por terem sido os que 
mais ganharam posições em 
relação à edição de 2021.
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O Rio de Janeiro ganhou 
6 posições no Ranking Ge-
ral, passando da 17ª para 
11ª colocação. O Estado 
subiu 9 posições no pilar 
de Eficiência da Máquina 
Pública, 6 posições no pilar 
de Segurança Pública, 3 po-
sições no de Solidez Fiscal, 
e 1 posição no de Sustenta-
bilidade Ambiental. 

No pilar de Eficiência da 
Máquina Pública, o RJ su-
biu 9 posições, passando da 
14ª para 5ª colocação, com 
melhoras relativas nos in-
dicadores de Qualidade da 
Informação Contábil e Fiscal 
(+11 posições), Eficiência do 
Judiciário (+7), Oferta de Ser-
viços Públicos Digitais (+6), e 
Equilíbrio de Gênero no Em-
prego Público Estadual (+5). 
No pilar de Segurança Públi-
ca, o Estado subiu 6 posições 
em relação à edição de 2021, 
passando da 26ª para 20ª co-
locação, com destaque para o 
desempenho no indicador de 
Presos sem Condenação (+7 
posições). No pilar de Solidez 
Fiscal, o Rio de Janeiro subiu 
3 posições, passando da últi-
ma para 24ª colocação, com 
melhora relativa nos indica-
dores de Resultado Primário 
(+19 posições), Poupança 
Corrente (+18), Gasto com 
Pessoal (+10) e Índice de Li-
quidez (+6). 

Já o estado de Rorai-
ma ganhou 5 posições no 
Ranking Geral, passando 
da última para a 22ª colo-
cação. O Estado subiu 13 
posições no pilar de Sus-
tentabilidade Ambiental, 7 
posições no pilar de Capital 
Humano, 4 posições no de 
Infraestrutura, 2 posições 
no de Inovação e 1 posição 
no de Eficiência da Máqui-
na Pública. 

No pilar de Sustenta-
bilidade Ambiental, RR su-
biu 13 posições, passando 
da 25ª para 12ª colocação, 
com melhoras relativas nos 
indicadores de Emissões de 
CO2 (+24 posições) e Des-
tinação do Lixo (+11). No 

pilar de Capital Humano, o 
Estado subiu 7 posições em 
relação à edição de 2021, 
passando da 10ª para 3ª co-
locação, com destaque para 
o desempenho no indicador 
de Custo de Mão de Obra 
(+4 posições). No pilar de 

Infraestrutura, Roraima su-
biu 4 posições, passando da 
23ª para 19ª colocação, com 
melhora relativa nos indica-
dores de Backhaul de Fibra 
Óptica (+12 posições), Custo 
da Energia Elétrica (+9) e 
Custo de Combustíveis (+3).
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O posicionamento de 
Minas Gerais melhorou em 
educação, infraestrutura, 
potencial de mercado e ca-
pital humano, mas piorou 
em sustentabilidade am-
biental, segurança pública 
e solidez fiscal

Minas Gerais tem, hoje, 
o terceiro maior Produto 
Interno Bruto (PIB) do país, 
atrás apenas de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Mas a coloca-
ção de Minas no Ranking de 
Competitividade dos Esta-
dos, publicado no dia 13 de 
setembro último, não reflete 
a mesma posição e, em 2022, 
o Estado permanece em oita-
vo lugar. Minas caiu do sexto 
para o oitavo em 2019, posi-
ção da qual só melhorou em 
2020, quando passou para o 
sétimo, porém retornou ao 

oitavo logo em seguida.

Em 2022, a divulgação 
do ranking ganhou maior 
relevância, pondera o es-
pecialista Lucas Cepeda, 
gerente de competitivida-
de do CLP: “A avaliação da 
qualidade da gestão públi-
ca ganha um significado 
ainda mais especial em 
um ano eleitoral, em que 
avaliamos as gestões que 
estão acabando agora. Não 
adianta olhar todos os indi-
cadores e achar que se con-
seguirá melhorar todos no 
curto e médio prazo. É pre-
ciso identificar os gargalos 
mais urgentes do Estado 
para serem focos de traba-
lho”, destacou. 

Na primeira colocação 
do ranking, como se repete 

desde 2016, continua São 
Paulo. O Rio de Janeiro é 
o único Estado do Sudeste 
que não está entre os dez 
mais competitivos, grupo 
que deixou em 2020 — 
atualmente, ele é o 11º e o 
Espírito Santo, o décimo. 

Minas, ao mesmo tem-
po em que evoluiu em al-
gumas frentes, regrediu em 
outras entre o ranking de 
2021 e o de 2022. O maior 
avanço foi relativamente 
ao Capital Humano, que 
inclui questões sobre mão 
de obra qualificada, por 
exemplo. Nesse fator, Minas 
escalou seis posições e che-
gou à 14ª posição. Também 
houve avanço em Potencial 
de Mercado, que mensu-
ra pontos como a taxa de 
crescimento econômico. 

Minas também está na 14ª 
posição nesse pilar, após 
escalar cinco posições. A 
Educação é um destaque, e 
Minas ocupa a segunda po-
sição nesse quesito, atrás 
somente de São Paulo. 

Cepeda ressalta a In-
fraestrutura, que teve um 
avanço de quatro posições, 
o que deixou o Estado em 
13º lugar. “Minas conseguiu 
ter melhora no indicador 
de Acessibilidade do Servi-
ço de Telecomunicações e 
ganhará um prêmio com o 
programa Minas Comunica 
II”, pontua. O projeto, ori-
ginado em 2014, forneceu 
à população de localidades 
rurais à internet por meio 
de telefonia móvel e, agora, 
recebeu o Prêmio Excelên-
cia em Competitividade, na 
categoria Boas Práticas. 

MINAS GERAIS
COLOCAÇÃO GERAL 
NO BRASIL – 2022*
8º LUGAR

*Manteve a posição 
em relação a 2021

Minas Gerais e o Ranking de 
Competitividade dos Estados: 8ª posição, 
a mesma do ano anterior
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Solidez Fiscal é o pior pilar de Minas, 
penúltimo Estado do ranking nesse quesito

Entre os dez pilares do 
Ranking de Competitivida-
de dos Estados, a Solidez 
Fiscal é o pior. Em meio aos 
debates sobre o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), 
Minas é o penúltimo Estado 
na listagem, à frente apenas 
do Rio Grande do Norte. Em 

uma escala de zero a cem, a 
pontuação de Minas nesse 
pilar é 6,03. Ele caiu duas 
posições em relação à lista 
de 2021. Entre os indicado-
res que compõem esse pilar, 
só no quesito de Sucesso do 
Planejamento Orçamentá-
rio o Estado caiu cinco po-

sições. “Minas vai mal em 
quatro dos nove indicado-
res de Solidez Fiscal. Ela é 
a base para todas as demais 
políticas”, avalia Cepeda.

De um ano para o ou-
tro, Minas caiu, ainda, três 
posições no pilar de Sus-

tentabilidade Ambiental e, 
agora, ocupa a oitava po-
sição. Também houve uma 
queda de três posições nos 
quesitos Segurança Públi-
ca e Sustentabilidade Am-
biental, em que ela ocupa o 
11º e o oitavo lugares, res-
pectivamente.

Posição de Minas em cada pilar 
do Ranking de Competitividades 
dos Estados

Minas é o sexto Estado em 
Ranking de Sustentabilidade

• Sustentabilidade Ambiental: 8º
• Capital Humano: 14º
• Educação: 2º
• Eficiência da Máquina Pública: 7º
• Infraestrutura: 13º
• Inovação: 6º
• Potencial de Mercado: 14º
• Solidez Fiscal: 26º
• Segurança Pública: 11º
• Sustentabilidade Social: 6º

O Centro de Liderança Pública (CLP) também cal-
cula o Ranking de Sustentabilidade dos Estados. Ele 
avalia os 17 objetivos do desenvolvimento sustentá-
vel e as 169 metas estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), além de critérios de ESG 
(governança ambiental, social e corporativa) valida-
dos pela União Europeia. Nesse ranking, Minas ocupa 
a sexta posição, com 64,7 de cem pontos. O primeiro 
colocado, São Paulo, alcançou pontuação de 99,7. 

Outro ranking organizado pelo CLP é o de Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabe-
lecidos pela ONU. Minas também aparece em sexto 
lugar nessa lista, com 68,3 pontos.
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Centro de Liderança Pública - CLP
Fundado em 2008, o 

Centro de Liderança Públi-
ca - CLP desenvolve líderes 
públicos empenhados em 
promover transformações 
sociais por meio da eficá-
cia da gestão e da melhoria 
da qualidade das políticas 
públicas. 

A necessidade de mais 
líderes no setor público é 
notável em todas as hierar-
quias. A difícil mobilidade 
do setor público, mergu-
lhado em burocracias, exi-
ge ações enérgicas que, 
por sua vez, só podem ser 
tomadas por verdadeiros 
líderes públicos. 

As marcas dessa cri-
se de liderança se fazem 

presentes na falta de uma 
agenda nacional de desen-
volvimento, em ciclos de 
paralisia decisória e nos 
projetos sem fim, que tanto 
marcam a política de infra-
estrutura nacional. 

A atuação contínua de 
líderes públicos é o passo 
inicial para destravar as 
agruras da gestão públi-
ca nacional. Pessoas com 
poder de tomar decisões e 
que consigam mobilizar a 
sociedade em prol de uma 
agenda positiva para o País. 

O Ranking de Competiti-
vidade dos Estados foi con-
cebido pelo CLP em 2011, 
com o desenvolvimento téc-
nico a cargo da Economist 

Intelligence Unit, com o in-
tuito de gerar diagnósticos 
e direcionamentos para a 
atuação dos líderes públi-
cos estaduais. Em 2015, em 
sua quarta edição, o traba-
lho passou a contar também 
com a contribuição técnica 
da Tendências Consultoria 
Integrada. A partir da edi-
ção de 2021, o Ranking pas-
sou a ser concebido apenas 
pela Tendências. 

Em sua concepção atual, 
o ranking possibilita identi-
ficar, dentro de cada um de 
seus 10 pilares temáticos, 
quais são os pontos fortes e 
fracos que influenciaram a 
classificação final do Estado 
em cada um dos indicado-
res contemplados. 

Aliado à vontade políti-
ca, o Ranking de Competiti-
vidade dos Estados é uma 
poderosa ferramenta para 
balizar as ações dos gover-
nos estaduais e apoiar a 
elaboração de políticas ba-
seadas em evidências. Com 
ele, o desafio da construção 
de um Estado com elevados 
padrões socioeconômicos 
se torna mais factível. 

A competitividade de 
um Estado está diretamente 
ligada à capacidade de ação 
dos seus líderes públicos. 
O ranking veio oferecer as 
bases para a construção do 
legado de competitividade 
para aqueles governos que 
assim desejam fazer.

Fonte: CLP/O Tempo e outros
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Vem aí o XXIV Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores Empresas 
de Minas Gerais – MercadoComum – 2022

O objetivo principal desta pre-
miação, que neste ano ocorre pela 
24ª vez consecutiva é de homenagear 
as empresas que mais se destacaram 
em Minas Gerais durante os anos de 
2021/2022, em função de suas ati-
vidades operacionais, desempenho 
econômico e resultados em geral.

Os agraciados da premiação fo-
ram definidos através de processo 
eminentemente técnico, que teve 
como sustentação e fundamentação, 
as informações e dados relativos ao 
estudo intitulado XXVI Ranking de 
Empresas Mineiras, o qual, será di-

vulgado em edição especial de Mer-
cadoComum, prevista para circular 
em dezembro próximo, juntamente 
com o registro da premiação e das 
empresas vencedoras. Este estudo 
intitulado XXVI Ranking de Empresas 
de Minas Gerais foi realizado, com 
exclusividade, pela equipe técnica da 
MinasPart – Desenvolvimento Em-
presarial e Econômico, Ltda.

O XXVI Ranking de Minas Gerais 
conterá as seguintes informações:

• As 500 Maiores Empresas de 
Minas por Ordem Alfabética; 

As 250 Maiores Empresas de 
Minas por Setor Econômico; 

• As 250 Maiores Empresas 
de Minas por Receita 
Operacional Líquida; 

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Lucro Líquido; 

• As 100 Maiores Empresas 
de Minas por Patrimônio 
Líquido; 

• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Ativos Totais;
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• As 100 Maiores Empresas  
de Minas por Crescimento  
de Receitas 

• As 50 Maiores Empresas  
de Minas por Prejuízo 

• As 50 Maiores Empresas  
de Minas em Ebitda 

• As 25 Maiores Empresas 
Holding e de Investimento  
de Minas

As empresas participantes deste 
XXVI Ranking de Empresas Minei-
ras possuem sede em Minas Gerais e 
tiveram os seus balanços publicados 
até o dia 31 de agosto último. Em al-
guns casos, os mesmos foram direta-
mente encaminhados à Redação de 
MERCADOCOMUM para avaliação e 
análise.

Cabe destacar que, para a rea-
lização deste XXVI Ranking foram 

analisados quase 2.000 balanços e 
demonstrações de lucros e perdas – 
sendo consideradas aptas e classifica-
das 548 empresas que apuraram uma 
Receita Operacional Líquida total de 
R$ 567,34 bilhões – o que correspon-
dente a cerca de 71% do PIB - Produto 
Interno Bruto de Minas Gerais do ano 
de 2021.

As variáveis mais relevantes que 
determinam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômico 
financeiro; lucratividade e crescimen-
to da receita operacional; governança 
corporativa; transparência e respeito 
ao consumidor.

As categorias a serem homenage-
adas neste “Oscar da Economia Mi-
neira de 2022” são:

• 50 MELHORES E MAIORES - 
EMPRESAS EXCELÊNCIA  
DE MINAS GERAIS 

• PERSONALIDADE 
EMPRESARIAL DO ANO (1) 

• TRADIÇÃO E  
PERPETUIDADE (10) 

• EMPRESA DESTAQUE DO  
ANO DE MINAS GERAIS (1)

A escolha do agraciado das Cate-
gorias Personalidade Empresarial 
do Ano de Minas Gerais e da Em-
presa Destaque do Ano é realizada 
por uma Comissão Especial, compos-
ta por todos os agraciados dos anos 
anteriores com o mesmo título; pe-
los membros do Conselho Editorial 
e Consultivo de MERCADOCOMUM; 
pelos presidentes das principais enti-
dades de classe empresarial do Esta-
do e por consulta, direta e seletiva, a 
leitores da publicação. Nestas catego-
rias, somente uma única pessoa física 
e uma empresa são homenageadas. A 
escolha dos vencedores de ambas ca-
tegorias será divulgada em breve.
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XXIII PRÊMIO MINAS
DESEMPENHO EMPRESARIAL
MELHORES E MAIORES MERCADOCOMUM 
2022

01 – PERSONALIDADE EMPRESARIAL  
DO ANO DE MINAS GERAIS:

03 – TRADIÇÃO E PERPETUIDADE:

04 – 50 MELHORES E MAIORES – EMPRESAS EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS:

02 – EMPRESA DESTAQUE  
DO ANO DE MINAS GERAIS:

(A SER DIVULGADA EM BREVE)

(POR SETOR DE ATIVIDADE)

(A SER DIVULGADA EM BREVE)

• SEBRAE MINAS – 50 ANOS
• TORA TRANSPORTES – 50 ANOS
• BDMG – 60 ANOS
• USIMINAS – 60 ANOS
• CEMIG- 70 ANOS

• HOSPITAL FELÍCIO ROCHO – 70 ANOS
• RÁDIO ITATIAIA – 70 ANOS
• DIÁRIO DO COMÉRCIO – 90 ANOS
• ARCELORMITTAL BRASIL – 100 ANOS
• CEDRO E CACHOEIRA – 150 ANOS

AGRONEGÓCIO
• Adubos REAL S.A.
• BEM BRASIL Alimentos S.A.
• CCPRMG - Coop. Central Prods. Rurais M. Gerais Ltda.
• COOXUPÉ – Coop. Reg. Caf. Guaxupé Ltda.
• Laticínios PORTO ALEGRE Ind. Com. S.A.
• SANTA JULIANA Bioenergia Ltda.
• SERRA BONITA Sementes S.A. 

COMÉRCIO 
• BAMAQ S.A. – Band. Máquinas e Equipamentos
• BRASIF S.A. – Exp. e Importação
• Drogaria ARAUJO S.A.
• MARTINS – Com. Serv. Distribuição S.A.
• SUPERMERCADOS BH Com. Alimentos S.A. 

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
• DIRECIONAL Engenharia S.A.
• PATRIMAR Engenharia S.A.
• SUPERMIX Concreto S.A.

• TELEMONT - Eng. Telecomunicações S.A. 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LASER
• FELUMA - Fundação Educacional Lucas Machado
• MINAS TÊNIS Clube 

FINANÇAS
• BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
• Sicoob Central CREDIMINAS – Coop. Central de Crédito 

de Minas Gerais Ltda.
• Sicoob CREDICOM - Coop. Econ. Créd. Médicos e Prof. 

Área de Saúde Ltda. 
 
INDÚSTRIA – DIVERSAS

• BEL MICRO Tecnologia S.A.
• CABELAUTO Condutores Elétricos S.A.
• CENIBRA – Celulose Nipo-Brasileira S.A.
• CCA-Cia. Cimento Campeão Alvorada
• ITATIAIA Móveis S.A.
• MAGNESITA Refratários S.A.
• VILMA – Domingos Costa Ind. Alimentícias S.A. 

Categorias a serem homenageadas neste “Oscar da Economia Mineira de 2022”:
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RELAÇÃO DOS AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO 
“PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS”:

•MINERAÇÃO
• ANGLO AMERICAN Minério de Ferro Brasil S.A.
• FERRO + MINERAÇÃO S.A.
• KINROSS Brasil Mineração S.A.
• Mineração USIMINAS S.A.
• NEXA Recursos Minerais S.A. 

SAÚDE
• Hospital MATER DEI S.A.
• Instituto HERMES PARDINI S.A.
• UNIMED-BH – Coop. Trabalho Médico Ltda. 

SIDERURGIA/METALURGIA 
• ARCELORMITTAL Brasil S.A.
• APERAM Inox América do Sul S.A.
• BELGO BEKAERT Arames Ltda.

• CBMM – Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração
• LIASA – Ligas de Alumínio S.A.
• MINASLIGAS S.A.
• RIMA Industrial S.A.
• USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de  

Minas Gerais S.A. 

SERVIÇOS BÁSICOS E OUTROS
• CEMIG – Cia. Energética de Minas Gerais
• COPASA – Cia. Saneamento de Minas Gerais
• GASMIG – Cia. de Gás de Minas Gerais 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA
• Expresso NEPOMUCENO S.A.
• PROSEGUR Brasil S.A.
• LOCALIZA Rent a Car S.A.

• 1998/1999 - José Alencar Gomes 
da Silva - Grupo Coteminas 

• 1999/2000 - Eduardo Borges de 
Andrade - Grupo Andrade Gutierrez

• 2000/2001 - Antônio José 
Polanczky - Grupo Belgo-Mineira 

• 2001/2002 - Djalma Bastos  
de Morais - CEMIG

• 2002/2003 - Salim Mattar -  
Grupo Localiza

• 2003/2004 - Alair Martins do 
Nascimento - Grupo Martins

• 2004/2005 - Robson Braga de 
Andrade - FIEMG - Grupo/Orteng

• 2005/2006 - Roger Agnelli –  
Grupo Vale do Rio Doce

• 2006/2007 - Rinaldo Campos 
Soares - Grupo Usiminas

• 2007/2008 - Cledorvino Belini - 
Grupo Fiat

• 2008/2009 – Modesto Carvalho  
de Araujo Neto – Drogaria Araujo S.A.

• 2009/2010 – J. Murillo Valle 
Mendes – Grupo Mendes Jr.

• 2010/2011 – Wilson Nélio  
Brumer – Grupo Usiminas

• 2011/2012 – Ricardo Valadares 
Gontijo – Direcional Engenharia S.A.

• 2012/2013 – Olavo Machado Jr. – 
FIEMG
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• 2013/2014 – Jacques Gontijo 
Álvares – CCPRMG-Itambé

• 2014/2015 – Rubens Menin – 
Grupo MRV Engenharia

• 2015/2016 – Tadeu Carneiro 
–CBMM - Cia. Brasileira de 
Metalurgia e Mineração

• 2016/2017 – Roberto Simões –
FAEMG

• 2017/2018 – Lindolfo Paoliello – 
ACMinas e Sergio Leite de Andrade 
– Grupo Usiminas 

• 2018/2019 – Roberto Santoro –
Grupo Hermes Pardini

• 2019/2020 – Samuel Flam – 
UNIMED-BH

• 2020/2021 – Eugênio  
Pacelli Mattar - Grupo  
Localiza S.A.

• 2021/2022 
A definir

“EMPRESAS DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS” ANTERIORES:

• 1998/1999 - FIAT Automóveis S.A.

• 1999/2000 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2000/2001 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2001/2002 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2002/2003 - CEMIG - Cia. 
Energética de Minas Gerais

• 2003/2004 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2004/2005 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2005/2006 - USIMINAS - Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2006/2007 - FIAT Automóveis S.A.

• 2007/2008 - FIAT Automóveis S.A.

• 2008/2009 – FIAT Automóveis S.A.

• 2009/2010 – FIAT Automóveis S.A.

• 2010/2011 – FIAT Automóveis S.A.

• 2011/2012 – CEMIG Distribuição S.A.

• 2012/2013 – FIAT Automóveis S.A.

• 2013/2014 – FIAT Automóveis S.A.

• 2014/2015 – CBMM – Cia. 
Brasileira de Metalurgia  

e Mineração

• 2015/2016 - DROGARIA ARAUJO S.A.

• 2016/2017 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

• 2017/2018 – USIMINAS – Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

• 2018/2019 - Instituto HERMES 
PARDINI S.A.

• 2019/2020 – UNIMED-BH – 
Cooperativa de Trabalho Médico

• 2020/2021 – LOCALIZA  
Rent a Car S.A.

• 2021/2022 – A definir

MERCADOCOMUM estará circu-
lando em dezembro com uma edição 
especial impressa e outra eletrônica 
trazendo matérias sobre os premia-
dos, as empresas/instituições e per-
sonalidades, destacando a relevân-
cia da premiação para a economia e 
o desenvolvimento de Minas Gerais. 
Cabe ainda ressaltar a importância 
da realização desse evento, que reú-
ne expressiva parcela formadora do 
PIB mineiro e obtém ampla reper-
cussão da mídia em geral. 

Nesta edição especial constará o 
descritivo do XXVI Ranking de Empre-
sas Mineiras, listando-se as “500 Maio-
res Empresas de Minas – 2022” – em 
ordem alfabética, por setor econômico, 
receita operacional líquida, resultado, 
patrimônio líquido e ativos totais.

No dia 21 de novembro – às 19 
horas e em local ainda a ser definido 
MERCADOCOMUM estará realizando 
a solenidade deste XXIV Prêmio Minas 

Desempenho Empresarial – Melhores 
e Maiores Empresas – 2022, com um 
Coquetel de Confraternização e a par-
ticipação de vários dirigentes das em-
presas vencedoras desta premiação 
e contará, ainda, com a presença de 
renomadas personalidades do mundo 
empresarial e formadores de opinião.

MERCADOCOMUM, ora em seu 
29º ano de circulação e em sua 309ª 
edição, é enviado mensalmente a um 

público constituído por 116 mil pes-
soas formadoras de opinião em todo o 
país, diretamente via Email e Linkedin, 
Whatsapp/Telegram, além de disponi-
bilizar, para acesso, o seu site www.
mercadocomum.com, juntamente com 
as suas edições anteriores. 

De acordo com estatísticas do 
Google a publicação MERCADOCO-
MUM teve, no mês de julho último, 
cerca 2,8 milhões de visualizações.
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O XXIV Prêmio Minas – Desempenho Empresarial 
– Melhores e Maiores Empresas – MERCADOCOMUM - 
2020/2022 conta com o apoio institucional da ACMINAS 
– Associação Comercial e Empresarial de Minas; ASSEMG 

– Associação dos Economistas de Minas Gerais; Fórum JK 
de Desenvolvimento Econômico; IBEF - Instituto Brasilei-
ro de Executivos de Finanças de Minas Gerais e Minas-
Part- Desenvolvimento Empresarial e Econômico Ltda.
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JK: As batalhas políticas devem ser ganhas 
dentro do mais completo respeito à lei*

“Achei oportuno dirigir-me à Na-
ção neste momento em que o corpo 
eleitoral irá indicar novo Governo 
para a República, em que irão ser es-
colhidos governadores estaduais e o 
povo do Estado da Guanabara elegerá 
os seus constituintes. Verificamos, com 
satisfação, que o ato democrático de 
renovação do poder político pela von-
tade expressa do povo se vai exercer 
dentro da paz, da ordem, sem cons-
trangimento de qualquer natureza.

Podemos, já agora, proclamar um 
grande avanço na consolidação do re-
gime democrático, afastados os perigos, 
destruídas e relegadas as tristes preten-
sões de perturbação do ritmo de vida do 
país a pretexto de corrigir erros da von-
tade popular. A Nação revela-se, nesta 
hora, decidida a colocar-se acima das 
paixões que ainda ontem procuravam 
não apenas tumultuar os pleitos, mas 
ainda usar a própria violência para in-
tervir em problemas por sua natureza 
circunscritos à decisão das urnas.

Por ocasião do pleito que me elegeu 
Presidente da República, já a Nação 

dera provas de maturidade política e 
de resistência moral reagindo e fazen-
do imperar a lei. Mas essa vitória da de-
mocracia contra a desordem insuflada 
pelo arbítrio e pela falta de firmeza, no 
refrear as ambições, foi obtida à custa 
de muitas lutas perigosas e de sacrifí-
cios ingentes. Pretensos líderes demo-
cráticos deixaram nessa ocasião cair a 
máscara. Sofremos pressões de toda or-
dem; verificaram-se as mais absurdas 
ingerências. Defendia-se, à luz do dia, 
a oportunidade do golpe. Diante do que 
parecia uma força eleitoral considerá-
vel, e só por ser força eleitoral, revela-
va-se a revolta incoercível dos que não 
se conformavam com o respeito à lei; 
partidos inventaram a estranha prer-
rogativa de decidir quais deveriam ser 
os candidatos de seus adversários. 

Mais do que uma campanha para 
obter votos dos meus patrícios e expor-
-lhes os meus pontos de vista sobre os 
problemas nacionais, tive de dedicar-
-me, de esforçar-me, de lutar ininter-
ruptamente para defender o meu di-
reito a ser candidato e a liberdade de 
meus correligionários em escolherem 

aquele que lhes parecia em condições 
de alcançar a Presidência da Repúbli-
ca. Não sou homem de queixas, nem 
de ressentimentos. Toda a Nação sabe 
que não esqueço jamais o bem que me 
fazem; e se tenho boa memória para 
as minhas obrigações e compromissos, 
rapidamente olvido os agravos recebi-
dos e mesmo o mal que me quiseram 
fazer, ou conseguiram fazer-me. Mas 
nesta hora não inventario; rememoro 
apenas a série de injustiças e de cila-
das com que procuraram derrubar um 
homem que se atrevia a defender a fa-
culdade de ser julgado pelo voto; evoco 
apenas os dias atormentados que su-
portei, para cumprir o dever de agra-
decer a Deus a mudança do quadro, 
mudança total, mudança completa.

Recolho os frutos de uma semeadu-
ra de paciência, de tolerância, de cons-
tante aspiração ao bem. Aqui, neste 
instante, falando ao povo de meu país, 
posso afirmar que Deus não permitiu 
que eu me vingasse de quem quer que 
fosse, mesmo dos meus mais acirrados 
desafetos; e que eu não pagasse com o 
mal o que de mal recebi. Não me acu-
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sa a consciência de nenhuma perse-
guição determinada por mim. Foi-me 
felizmente possível conter-me sempre. 
Nem um só dos meus adversários so-
freu a menor restrição no meu Gover-
no, e numerosos foram aqueles a que 
atendi, sem discriminar entre amigos 
e inimigos, cada vez que houve justiça 
a praticar.

Posso dizer tranquilamente que, 
tendo enfrentado as mais terríveis lu-
tas, tendo sido obrigado a fazer face 
a toda espécie de adversários, alguns 
duramente encarniçados contra mim, 
não consigo, voltado para a minha pró-
pria alma, considerá-los inimigos, nem 
descobrir alguém a quem houvesse de-
sejado o mal. Creio que essa disposição 
à concórdia, esse desapreço à vingança, 
essa compreensão às razões e desrazões 
alheias muito ajudaram a que chegás-
semos a esta hora — que sempre fora 
crucial nas eleições — com um ambien-
te desanuviado, sem ninguém sentir-se 
forçado a esconder ou dissimular as 
suas preferências políticas. Prometi, 
jurei a mim mesmo não poupar-me da 
canseira ou sacrifício para que o meu 
sucessor, fosse ele quem fosse, não atra-
vessasse as mesmas duras e mortifican-
tes horas que atravessei.

Considerei, desde o início de meu 
governo, de alta prioridade a meta polí-
tica ora alcançada: não haver pronun-
ciamentos militares; não tentarem in-
fluir forças econômicas ou políticas em 
decisões exclusivamente do âmbito da 
Justiça Eleitoral, constituída para deci-
dir, ela mesma, e tão somente ela, sobre 
o destino de candidaturas e o processo 
das eleições. Experimentei, um por um, 
quando candidato, os percalços que me 
esforcei por evitar se reproduzissem 
nas eleições subsequentes. 

Recorda-se a Nação de que grupos 
civis e militares se reuniam na preten-
são de decidirem que rumo devia o 
Brasil tomar. Felizmente eram apenas 
grupos, pois as forças de terra, mar e 
ar guardavam, apesar das exceções, a 
sua nobre e já tradicional fidelidade 
ao regime republicano e aos ideais de-

mocráticos. Disputam, agora, o poder 
tendências, inclinações impossíveis de 
harmonização; a despeito disso, entre-
tanto, pairam bem alto, intocáveis, a 
liberdade de eleger ou de ser eleito, e o 
direito, sem restrições, à manifestação 
da vida política.

A prerrogativa de o povo escolher e 
deliberar sem constrangimento, quem 
ousará pô-la sequer em discussão? Ne-
nhum membro das classes armadas 
julgou oportuno dirigir-se à comuni-
dade brasileira em nome de sua cor-
poração. Por entre as mais violentas 
explosões da propaganda eleitoral, a 
autoridade governamental manteve-
-se nas linhas de uma serenidade 
própria a quem deseja que a vida par-
tidária do país atinja o grau de conso-

lidação indispensável às responsabili-
dades do Brasil.

Resisti a todas as seduções; não 
aceitei qualquer espécie de sugestão 
que visasse a reformas constitucionais 
— mesmo as da mais aparente conve-
niência — que permitissem a reeleição 
do Presidente. Deixei bem a distância 
insinuações, sob qualquer pretexto, à 
prolongação de meu mandato. É que 
se impunha o mais estrito respeito à lei.

O Brasil espera que, de agora em 
diante, ninguém tenha procedimento 
diferente. As batalhas políticas devem 
ser ganhas dentro do mais completo 
respeito à lei. Ninguém mais ousará 
pensar que, entre nós, percurso do ca-
minho democrático deverá ser recome-
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çado sempre que for chegada a hora de 
o povo se manifestar. Ao contrário, é a 
continuidade a única via de um estado 
de plenitude e de equilíbrio do regime.

Sabemos das fragilidades naturais 
a um sistema ainda longamente sedi-
mentado e de tão rigorosa obediência 
à lei do número; sabemos que a melhor 
democracia exige um corpo eleitoral 
devidamente possuidor de conhecimen-
tos os mais completos; mas sabemos 
que democracia não é milagre, é antes 
obra de conquista progressiva.  Além 
disso, nosso povo é admiravelmente 
bem-dotado de sagacidade e inteligên-
cia, e nenhum outro o ultrapassa na ap-
tidão de discernir onde se encontram os 
seus verdadeiros interesses.

Em face da eleição que aí está, que-
ro mais uma vez dizer que, homem de 
partido e fiel aos meus amigos, tenho 
os meus candidatos: Marechal Henri-
que Duffles Teixeira Lott e o Sr. João 
Goulart. Acima de tudo, porém, está o 
meu dever de Chefe da Nação, e esse 
dever me obrigaria, se a hipótese se 
apresentasse – o que felizmente não 
ocorre de maneira alguma - a bater-
-me, até o extremo sacrifício, pela 
posse daquele cuja eleição fosse re-
conhecida e proclamada pela justiça 
competente.

Mas graças a Deus, que protege o 
Brasil e deseja que vivamos com dig-
nidade, só persistem, em atitudes an-
tidemocráticas, uns poucos marginais. 
As forças armadas, exemplarmente 
silenciosas, afastadas e imunizadas de 
febre partidária, cumprem e cumpri-
rão o dever de assegurar a liberdade 
dentro da ordem. Já nos conduzimos 
como um país para o qual o regime de 
garantias plenas deixou de ser uma ex-
periência. A tenra planta se vai trans-
formando em árvore de raízes forte-
mente fincadas na terra. 

Os que sempre desejaram que che-
gássemos a este resultado certamente 
se julgam felizes; os que falharam à 
fé democrática, quando sentiram que 
seus adversários de ontem é que sai-

riam vitoriosos, se a lei fosse mantida, 
que não se lembram mais de agora 
em diante, de perfilar princípios para 
uso particularmente egoísta. Temos 
de tolerar as nossas deficiências e de 
encontrar remédios para elas dentro 
dos quadros legais. A era dos golpes, 
dos arbítrios, das violências, da deso-
bediência à lei encerrou-se em defini-
tivo. Dou graças a Deus por ter podido 
contribuir para libertar o Brasil das 
turbulências e retirar esta nação da 
zona de insegurança para onde peri-
gosamente a dirigiam.

Que o povo vote como quiser, tran-
quilo, sereno, mas que vote bem, que 
vote conscientemente. Que as pugnas 
partidárias, com as suas consequên-
cias eleitorais, se desenvolvam sem 
excessos de destruição, mas que sejam 
um atestado do nosso desenvolvimento 
político. A luta contra a estagnação e a 
miséria será tanto maior, quanto mais 
amadurecidos e politicamente adultos 
formos todos nós.

A campanha pela nossa libertação 
econômica total depende da política, 
porque ela é, em essência, uma política.

O Brasil tem sede e necessidade 
vital de entendimento entre os seus 
filhos. Que a vida partidária floresça 
cada vez mais; que os grupos que re-
presentam as tendências e inclinações 
na opinião pública continuem cada 
vez mais nítidos e firmes nos seus 
postulados, nas suas convicções, sus-
tentando o jogo das instituições; mas 
que se evite, a todo o transe, o ódio que 
apodrece as almas, quando impoten-
te, e tudo incendeia e destrói quando 
encontra ocasião de manifestar-se e 
expandir-se.

Precisamos ter, acima das pai-
xões e dos impulsos partidários, uma 
unidade de pensamento no que toca 
à posição internacional de nosso país 
e no que se refere à urgência de con-
vergirmos todos os esforços nacionais 
para crescermos, avançarmos, liber-
tarmos os nossos patrícios de uma mi-
séria, dolorosa para os que padecem, e 

humilhante para todo o país. Paz para 
o trabalho, paz para a marcha em di-
reção a um grande destino, paz demo-
crática, paz viva feita de convicção, de 
bens próprios e ideais, de disposição de 
lutar pela sua vitória é o que devemos 
alcançar. Paz viril, prova do triunfo so-
bre a desordem e os transbordamentos 
irrefreáveis.

Sinto-me, meus patrícios, inteira-
mente tranquilo para esta exortação a 
um bom convívio entre os brasileiros.

Em todos os momentos de meu 
governo usei esta mesma linguagem. 
Mesmo na hora em que poderia falar 
de outra maneira, em que me instiga-
vam os adversários da ordem e da lei a 
perder a paciência, mesmo então não 
pensei nem agi de maneira que não 
conduzisse à paz, ao entendimento e à 
solidariedade entre os que têm os in-
teresses ligados ao interesse do forta-
lecimento e da prosperidade do Brasil. 
Essa boa convivência não me benefi-
ciará mais como homem de governo; 
como brasileiro, porém, desejo-a de 
maneira ardente. 

A hora que o mundo atravessa 
é, sem dúvida, perigosa demais para 
que nos dilaceremos, para que não 
estabeleçamos, em nossas divergên-
cias, as fronteiras dos interesses deste 
país, que já é um grande país, mercê 
de Deus confiado a um povo que sabe 
velar para preservá-lo com decisão, 
coragem e amor.”

Texto do discurso proferido 
pelo Presidente Juscelino 

Kubitschek, no Rio de Janeiro 
e 30 de setembro de 1960 

e transmitido pela rede 
radiodifusora e televisora da Voz 

do Brasil, às vésperas do pleito 
eleitor à sua sucessão, sobre o 

processo democrático brasileiro. 
Extraído da Coletânea de 3 livros 
intitulada “Juscelino Kubitschek: 

Profeta do Desenvolvimento – 
Exemplos e Lições ao Brasil do 

Século XXI, de autoria de Carlos 
Alberto Teixeira de Oliveira.
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Os soldados da esquina
Jornalista e 
diretor-geral  
da revista Viver

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

“Muita calma nesta hora” era 
uma expressão muito usada 
pelos políticos mineiros nos 
anos 1980, quando caminha-
vam as articulações para dar 
um final ao regime militar bra-
sileiro e eleger, no Colégio Elei-
toral, Tancredo Neves (foto) 
presidente da República. 

A frase acabou virando título 
de um filme nacional que, por 
sinal, não tem qualquer co-
notação política. Mas o filme 
nada tem a ver com o tema 
deste artigo. Uso a frase em 
seu sentido original para ad-
vertir aos políticos da neces-
sidade de moderarem seus 
discursos. De não insuflarem 
seus seguidores, levando-os à 
prática de uma violência des-
cabida e fora de controle. 

Uso aqui um ensinamento de 
um grande mineiro que dedi-
cou sua vida à política e ao di-
reito. Pedro Aleixo, então vice-
-presidente de Costa e Silva, se 
colocou contra a edição do AI-5, 
advertindo ao presidente que 
num estado de exceção, o peri-
go não está no comportamento 
do presidente ou de seus auxi-
liares mais próximos, mas sim 
no soldado da esquina, que se 
sente autorizado a praticar toda 
sorte de violência. 

Foi o que se viu no país nos 
anos seguintes, é o que es-
tamos assistindo agora, com 
os discursos exacerbados 
contra adversários e institui-
ções públicas. Para respeitar 

a história, é preciso ressaltar 
que este não é um comporta-
mento novo de seguidores de 
líderes (?) mais exaltados. 

Já vivemos situação parecidas 
em períodos recentes ou pou-
co mais remotos. Estamos a 
poucos dias das eleições e a 
tensão vem aumentado. Na 
recente ida de Bolsonaro a 
Londres para os funerais da 
Rainha Elizabeth, onde gru-
pos de apoiadores do presi-
dente confrontaram grupos 
que protestavam pacifica-
mente contra ele, foi neces-
sária a intervenção da polícia 
inglesa. Esta beligerância de 
“soldados da esquina” que se 
sentem autorizados a praticar 
a violência contra adversá-
rios que considera inimigos, 

já colocou milhões de brasi-
leiros em situação de alerta. 
Tanto que 9% dos eleitores, 
segundo pesquisas eleitorais, 
já admitem a abstenção para 
evitar a violência prevista 
para o dia da votação. 

Um quadro assustador, que 
deveria servir de alerta aos 
que em nome e uma vitória 
eleitoral, atiçam os violentos. 
Aí, me lembro de outra máxi-
ma da política mineira: não 
se governa com os exaltados. 
Eles servem apenas para ven-
cer as eleições. E então, quem 
os usou como estratégica 
eleitoral, precisará de usar a 
força e a violência do Estado 
para contê-los. Sãos os “sol-
dados da esquina” que se sen-
tirão donos do poder.
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Nossa viagem sem destino

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

ROBERTO BRANT

As eleições de outubro, vistas de 
agora, parecem um jogo de vida 
e morte para todos nós, mas no 
fundo não passam de uma pura 
luta pelo poder. Todos sabemos, 
ou deveríamos saber, que o po-
der político entre nós é reserva 
de grupos e interesses muito 
restritos e passa muito longe 
de quase toda a população. 
Essa luta, portanto, não é a luta 
de quase nenhum de nós, pois 
nada do que sonhamos ou de-
sejamos está propriamente em 
jogo. Vamos às urnas, até por 
uma absurda obrigação legal, 
que não deveria existir numa 
sociedade civilizada e livre, sem 
uma verdadeira esperança de 
vencer, apenas com o propósito 
de perder o menos possível.

Faço parte de uma geração que 
sonhou muito alto com o Brasil, 
pois nascemos e nos tornamos 
adultos num tempo em que 
nosso país se desenvolvia rapi-
damente na economia, na cul-
tura e nos esportes. Éramos um 
povo que começava a se afirmar 
e a cultivar a autoestima. Nossa 
ilusão foi logo interrompida. A 
primeira coisa que perdemos 
foi a liberdade, e a perdemos 
tão completamente que lá pelos 
idos dos anos 70 grande parte 
dos brasileiros chegou a perder 
a vontade de ser livre e apoiou 
sem constrangimentos o regi-
me dos generais.

O regime militar, como quase 
todos os sistemas de governan-
ça autoritária, teve êxitos no seu 
início ao executar sem oposição 
reformas modernizadoras há 
muito necessárias. Terminou, 
no entanto, em fracasso e caiu 

sozinho, deixando como legado 
um país em crise e ameaçado 
de colapso, com inflação sem 
controle, baixo crescimento e 
próximo ao calote de sua dívida 
com o mundo.

Ainda convalescendo dos efei-
tos da ditadura no caráter e 
nos sonhos de todos nós, nos 
reunimos para votar uma nova 
Constituição democrática. Ela 
foi escrita basicamente com os 
olhos no passado e foi gene-
rosa nas promessas, mas nela 
veio embutido um pacto social 
perverso, no qual os prêmios 
efetivos ficaram com as altas 
burocracias do Estado e alguns 
interesses organizados, restan-
do às grandes maiorias apenas 
as belas proclamações, quase 
sempre irrealizáveis, com a no-
tável exceção do Sistema Único 
de Saúde, um claro avanço civi-
lizatório.

O pior defeito da Constituição 
foi ter cristalizado uma ordem 
política velha e desconectada 
das grandes mudanças sociais 
que vinham ocorrendo no país 
desde os anos 50. Instituições 
políticas são padrões que se es-
tabelecem em resposta às ne-
cessidades de um determinado 
período histórico. De 1950 até 
1980 a sociedade e a economia 
brasileira mudaram comple-
tamente e o sistema político 
existente não era capaz de li-
dar com a emergência de no-
vos atores, de novas relações 
sociais e as grandes mudan-
ças tecnológicas, mas mesmo 
assim o Constituinte de 1988 
optou por não mudar nada 
no funcionamento das insti-

tuições políticas. Os políticos, 
como ostras, se agarravam aos 
troncos carcomidos da velha 
ordem para conservarem para 
sempre o seu poder. Esta é a 
ordem que ainda nos governa.

Muitos governos se sucederam, 
mas o país permaneceu basi-
camente estagnado, a pobreza 
e a desigualdade continuaram 
muito altas, o Estado tornou-
-se impotente para buscar o 
crescimento e para corrigir as 
desigualdades e a agenda políti-
ca virou apenas um palco para 
conflitos sobre trivialidades, 
preconceitos e delírios ideoló-
gicos, nada de importante ou 
de construtivo. Mais do que um 
problema de homens, o proble-
ma brasileiro é uma questão 
das instituições. Sem que elas 
mudem, nada mudará de fato 
na vida das pessoas. 

No horizonte de qualquer so-
ciedade civilizada duas metas 
estão acima de qualquer coisa: 
a liberdade democrática e o 
progresso econômico para as 
grandes maiorias. Toda eleição 
deveria ser um debate sobre os 
caminhos para aqueles desti-
nos. Não é o que estamos vendo.

A idade madura nos ensina que 
não podemos ter muita certeza 
sobre nada e que é preciso ter 
muita humildade diante das 
questões da história. No entan-
to, não tenho receio de dizer 
que estamos diante de uma das 
eleições mais vazias de nossa 
história e que no mês de outu-
bro não estaremos escolhendo 
nada, apenas embarcando para 
uma viagem sem destino.
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As eleições estão chegando 
e, com elas, o sentimento de 
fortalecimento da democracia 
brasileira se aflora. Há con-
vicção de que, quaisquer que 
sejam os resultados das urnas, 
a democracia será não apenas 
respeitada, mas também forta-
lecida. E, como “Minas acorda 
cedo”, saímos na frente na de-
fesa da consolidação das insti-
tuições. 

Em setembro de 2022, 
comemoramos 01 ano do “Se-
gundo Manifesto dos Mineiros 
ao Povo Brasileiro”, publicado 
pela Associação Comercial e 
Empresarial de Minas - ACMi-
nas. O documento, assinado 
por mais de duas centenas de 
empresários, propõe a defesa 
da democracia e uma revolução 
de ideias, uma busca por refor-
mas de conteúdo que mudem, 
de fato, a realidade do Brasil e 
dos brasileiros.

A inspiração para esse se-
gundo manifesto surgiu a par-
tir do Primeiro Manifesto, de 
1943, quando mineiros ilustres 
se uniram contra a ditadura de 
Getúlio Vargas, protagonizan-
do um movimento nacional 
de retomada da democracia. 
Após o período de incertezas 
e instabilidade nacional, insta-
lado nas proximidades do Dia 
da Independência do Brasil no 

ano passado, com frequentes 
manifestações antidemocráti-
cas, surgiu-se a necessidade de 
organizar ações em defesa do 
Estado Democrático de Direito 
e das instituições brasileiras.   

A democracia brasileira 
precisa ser rotineiramente re-
visitada, rediscutida e recons-
truída. Porém, é evidente que 
trata-se de um propósito ine-
gociável, sob todos os prismas 
analisados. E esse manifesto 
pela democracia teve função 
relevante na construção desse 
cenário de restabelecimento 
da confiança nas instituições e 
na certeza do respeito à demo-
cracia, seja qual for o resultado 
das urnas em outubro. 

O Estado Brasileiro urge 
por mudanças estruturais. 
Uma verdadeira reforma no 
continente. E tais reformas 
só serão possíveis com a par-
ticipação atuante do empre-
sariado mineiro e brasileiro. 
É fundamental a mudança no 
sistema político-eleitoral bra-
sileiro. O país necessita, de 
forma urgente, de uma reforma 
educacional, pois somente pela 
educação podemos construir 
um futuro melhor para todos. 
As reformas do sistema tribu-
tário e de segurança também 
já pedem passagem. Uma re-
forma orçamentária, em que o 

Estado passe a caber dentro do 
orçamento brasileiro, já se tor-
nou imprescindível. 

As reformas estruturantes 
que o país tanto pede só ocor-
rerão com o protagonismo do 
empresariado brasileiro. Sabe-
-se que, para o ambiente de 
negócio se manter saudável e 
próspero, a consolidação da 
democracia é valor inegociável. 
A essência da atividade empre-
sarial está na interação entre 
as partes envolvidas. A segu-
rança jurídica precisa existir e 
ser respeitada para alavancar o 
cenário empreendedor. 

A ACMinas e os mineiros 
se orgulham do “Segundo Ma-
nifesto dos Mineiros ao Povo 
Brasileiro”, instrumento sole-
ne de agregação nacional, que 
atuou (e ainda atua) de forma 
ativa na defesa da democracia 
brasileira. As mudanças estru-
turais trazidas no documento, 
não restam dúvidas, contribui-
rão para fortalecer o respeito e 
a tolerância entre as pessoas. E 
também para a construção de 
um ambiente positivo em bus-
ca de um Brasil melhor para os 
brasileiros e brasileiras. O país 
reclama por um grande pacto 
nacional. Essa é nossa principal 
tarefa para a pós-eleição. Con-
tamos com a ajuda de todos os 
brasileiros nessa jornada.

 JOSÉ ANCHIETA DA SILVA

Advogado e presidente 
da ACMinas

As eleições e o Manifesto que ajudou 
a consolidar nossa democracia
ACMINAS transfere sua sede para a região Centro-Savassi 
e adequa o sistema de trabalho aos novos tempos
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Banco deve indenizar vítima de 
estelionato e outras fraudes
Leis e teses jurídicas que asseguram esse direito

Os bancos e os cartões de crédito 
são os alvos preferidos dos golpistas. 
Em pesquisa divulgada pela Serasa 
Experian, das 331,2 mil fraudes apli-
cadas no Brasil, em maio deste ano, 
53,3% delas utilizaram indevidamen-
te identidade para abertura de contas 
e emissão de cartões sem autorização 
do titular. Quando isso acontece, as 
instituições financeiras são respon-
sáveis por devolver o dinheiro para a 
vítima?

O professor universitário e advo-
gado Fabricio Posocco, do escritório 
Posocco & Advogados Associados, 
lembra que, no entendimento do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), sim. 
“A tese firmada na Súmula 479 do STJ 
é de que as instituições financeiras 
respondem objetivamente pelos da-
nos gerados por fraude ou utilização 
de documentos falsos”.

ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO 
FRAUDULENTA DE CONTA 
BANCÁRIA

O advogado especialista em direi-
to do consumidor explica que as ope-
rações fraudulentas, como obtenção 
de empréstimos e abertura de contas 
mediante o uso de identificação falsa 
devem ser canceladas pelo banco. “O 
que foi cobrado indevidamente deve 
ser devolvido ao consumidor, uma 
vez que ele não responde pelos preju-
ízos aos quais não é responsável, con-
forme o artigo 393 do Código Civil.”

GOLPE E SEQUESTRO DO PIX

Desde o lançamento do Pix, em 
novembro de 2020, até o último mês 
de julho foram confirmadas mais de 
R$ 933 milhões em transações. In-

felizmente, nem todas são legítimas. 
Nos Tribunais de todo o país há víti-
mas de falha na prestação do serviço, 
como transferências não autoriza-
das realizadas por furto de celular, 
sequestro-relâmpago e coação para 
cadastro de chave do Pix.

“Os juízes vêm condenando os 
bancos a indenizar os clientes. As de-
cisões, em sua grande maioria, apon-
tam que as instituições financeiras 
precisam investir em segurança em 
suas agências, postos de atendimento 
e, principalmente, nas áreas de inter-
net banking e nos aplicativos digitais. 
Para os magistrados, cabe ao banco 
checar a regularidade das transações, 
bem como avaliar todo o perfil do 
cliente para bloquear as que forem 
suspeitas, sob pena de estar confi-
gurada a responsabilidade civil das 
instituições financeiras”, cita Posocco.
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FRAUDES NAS OPERAÇÕES  
DE CARTÃO DE CRÉDITO

O vazamento de dados sensíveis, 
como o que ocorreu em dezembro 
do ano passado no Banco Central, 
pode servir aos estelionatários que 
aplicam os golpes da falsa central de 
atendimento e do falso motoboy, por 
exemplo. Na época foram expostos os 
nomes de usuário, CPF, banco, núme-
ro de agência e número da conta de 
cerca de 160 mil pessoas.

“O golpista entra em contato com 
a vítima pelo telefone se passando 
por um falso funcionário do banco 
ou de uma empresa que ela tem rela-
cionamento. Ele diz que foi feita uma 
compra com o cartão ou que o mesmo 
foi clonado. Em seguida, pede a con-
firmação das informações pessoais e 
bancárias, que ele já tem. A tática leva 
o consumidor a acreditar que está fa-
lando com o banco. Mais tarde, a ví-
tima percebe que tomou um prejuízo 
financeiro”, conta o advogado.

Posocco reforça que as empresas 
têm o dever de proteger os dados pes-
soais e senhas dos clientes contra va-
zamentos, em concordância com a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). “Na falha desse tratamento, 
como dita o artigo 42 da LGPD, o con-
trolador ou o operador que causar 

a outrem dano patrimonial, moral, 
individual ou coletivo é obrigado a 
repará-lo”.

E se o vazamento de dados não foi 
originado pela instituição financeira a 
qual a vítima é cliente? O especialista 
explica que o banco responde por não 
identificar transferências repetidas, 
em curto intervalo de tempo e fora do 
montante habitual. “Toda instituição 
financeira conhece o perfil do clien-
te. Por isso, em transações atípicas o 
banco deve fazer o bloqueio preven-
tivo para verificar a autenticidade e 
colher a confirmação do cliente”.

MENSAGENS MALICIOSAS

Em 2021, os ataques feitos pelo 
celular chegaram a 70,61% e já re-
presentam a maioria dos golpes que 
atingem o comércio eletrônico bra-
sileiro, revela a empresa antifraude 
Konduto.

O golpista desenvolve site e per-
fil de rede social falsos para leilão e 
venda de produtos, clona WhatsApp, 
envia SMS com link enganoso, cria bo-
leto adulterado e pede atualização de 
aplicativos de programas sociais e de 
benefícios do cidadão, como o Caixa 
Tem. Tudo isso chega à vítima atra-
vés do smartphone. O problema é que 
eles nunca entregam as mercadorias 

pagas e ainda podem roubar informa-
ções pessoais e financeiras.

“Quando a conta na rede social 
é hackeada por estelionatário, para 
vender produtos inexistentes e pedir 
dinheiro aos contatos, a plataforma 
também pode responder por danos 
morais à vítima”, alerta Posocco.

O QUE FAZER PARA  
RECUPERAR O DINHEIRO

O advogado Fabricio Posocco 
orienta que a Súmula 297 do STJ e o 
artigo 3, parágrafo 2, do Código de De-
fesa do Consumidor estabelecem que 
o banco é um fornecedor de serviço 
e tem responsabilidade em relação a 
qualquer risco inerente à sua ativida-
de. Em outras palavras, qualquer pre-
juízo inesperado para o consumidor 
deve ser ressarcido pelo banco.

“A vítima deve entrar em contato 
com a instituição financeira para in-
formar a fraude e contestar os valo-
res. Também deve registar o boletim 
de ocorrência (B.O.) na delegacia de 
polícia física ou virtual. No site da 
Secretaria de Defesa Social do seu 
Estado, a vítima encontra o link para 
a Delegacia Eletrônica”, recomenda o 
especialista.

Para minimizar ainda mais os da-
nos, em caso de furto de celular, a ví-
tima deve avisar também a operadora 
de telefonia para que faça o bloqueio 
do aparelho através do IMEI. Depois, 
por outro smartphone, deve trocar to-
das as senhas de e-mails, redes sociais 
e demais aplicativos que estavam no 
aparelho levado pelo criminoso.

“A legislação vigente e as teses 
fixadas pelos tribunais superiores 
garantem que, se o dinheiro não for 
devolvido pela instituição financeira, 
é possível recorrer aos órgãos de de-
fesa do consumidor, como o Procon, 
ou ao Poder Judiciário para reparação 
do dano”, finaliza Fabricio Posocco, 
do escritório Posocco & Advogados 
Associados.
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Trânsito: Brasil registra cerca de 
30 infrações por hora pelo uso de 
celular ao volante
Uso do aparelho de telefone é responsável por 57% dos acidentes 
entre os motoristas menores de 40 anos

A rotina apertada e a dependên-
cia do celular para os compromis-
sos do cotidiano fazem com que os 
motoristas se arrisquem no trânsito 
e, mesmo sabendo dos perigos, me-
xam no celular enquanto dirigem. 
Resultado: quase 30 infrações de 
trânsito por hora em todo o País, se-
gundo levantamento da Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet). A entidade mostra pro-
blema maior que multas. O uso do 
aparelho de telefone é responsável 
por, em média, até 57% dos aciden-
tes entre os motoristas que têm en-
tre 20 e 39 anos.

“Recentemente o Maio Amarelo 
trouxe à tona toda essa preocupação. 
Mas, é importante dizer que o trân-
sito envolve vidas e sobre elas preci-
samos falar e estar atentos o tempo 
todo”, assinala o responsável pela 
plataforma Estar Digital, Adriano Kr-
zyuy. A plataforma, presente em seis 
cidades do Paraná, pode ser acessa-
da no celular, via app. “Mas nem por 
isso precisa ser observada enquanto 
o motorista dirige. Longe disso! Ofe-
recemos um sistema para dar mobi-
lidade ao trânsito, contribuindo para 
a oferta de vagas nas regiões centrais 
onde as vagas são escassas e extrema-
mente importantes”.

Adriano comenta que ainda é co-
mum encontrar motoristas desaten-
tos, que insistem em falar ao telefone 
ou utilizar aplicativos de envio de 
mensagem instantânea, até mesmo 
navegar em redes sociais, enquanto 
digerem. “Essa falta de atenção co-
loca em risco a integridade dele e de 
todos. No trânsito, todos estamos en-
volvidos”, pontua.

Organizar o trânsito, como propõe 
a plataforma Estar Digital, uma solução 
para o estacionamento rotativo público 
com fiscalização das vagas, vai ao en-
contro da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana. A Lei n° 12.587/12, que 
trata sobre o assunto, é fruto de uma 
das maiores preocupações da atualida-
de: o número cada vez maior de veícu-
los automotores de uso individual e os 
problemas relacionados à mobilidade 
urbana. “Nesta lista, podemos citar os 
acidentes de trânsito”, afirma Adriano.

Embora nos últimos 20 anos o nú-
mero de vítimas de trânsito no Brasil 
venha caindo, ele é alto o suficiente 
para deixar o País de fora, por exem-
plo, da meta proposta pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de cortar pela 
metade este tipo de fatalidade. Cento e 
quarenta e oito anos após o primeiro 
acidente de carro no mundo, quando a 
cientista irlandesa Mary Ward perdeu 
a vida quando passeava com a família, 
num carro a vapor, ainda é notícia no 
mundo a fatalidade causada pela ir-

responsabilidade atrás do volante. “O 
Brasil ocupa o quinto lugar no ranking 
mundial de mortes no trânsito. É muito 
grave”, comenta Adriano, citando dados 
deste ano do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA).

Focada na mobilidade do trânsito, 
a Estar Digital também está compro-
metida com a sociedade e com a segu-
rança. Assim, faz parte de seu trabalho 
a promoção de ações de conscientiza-
ção sobre o tema, bem como debater 
temas que levem à reflexão dos moto-
ristas e demais usuários do trânsito.

De modo prático, a plataforma 
está focada em facilidade e permite, 
através de app próprio, que o usuá-
rio compre créditos pelo seu celular 
ou ponto de venda e utilize o estacio-
namento rotativo, além de permitir a 
consulta de histórico, irregularidades 
e pendências do seu veículo. Com 
uma interface simples e intuitiva, oti-
miza seu tempo e coletiviza o uso das 
vagas em vias públicas da cidade.
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Médicos brasileiros: Pesquisa revela 
que 18% pensam em deixar seu 
trabalho atual como médico
Médicos brasileiros ganham em média R$ 41.400 com trabalho informal

Segundo pesquisa publicada pelo 
Medscape, principal fonte de notícias 
e informações clínicas para profissio-
nais de saúde, 32% dos médicos bra-
sileiros iniciaram atividade paralela 
devido ao fechamento de clínicas e 
demissões relacionadas à pandemia 
de covid-19. Foram ouvidos 1.820 
médicos e residentes de mais de 40 
especialidades, que estão atualmente 
no Brasil.

O objetivo da pesquisa foi inda-
gar sobre as atividades que realizam, 
além do trabalho médico para au-
mentar a renda e se estavam pensan-
do em mudar sua atividade principal 
para uma carreira não clínica. No to-
tal, 31% dos brasileiros afirmaram 
que tinham algum trabalho extra in-
formal, dos quais 34% relacionados 
com a medicina e 27% não clínicos.

“A motivação para se dedicar a 
uma atividade paralela variou bas-

tante entre os médicos. Mas ‘ganhar 
um dinheiro extra’ foi citado por 53% 
dos entrevistados, seguido por ‘co-
meçar a construir uma segunda car-
reira para quando me aposentar da 
medicina’, além de 10% dos médicos 
terem como objetivo “aprimorar suas 
habilidades na área da saúde”, disse 
Leoleli Schwartz, editora sênior do 
Medscape.

Poucos médicos, independen-
temente da idade, do gênero ou da 
nacionalidade, indicaram diversão 
como o motivo para manter um tra-
balho extra. Ao estimarem o quanto 
ganharam com o trabalho informal ao 
longo de 2021, os médicos brasileiros 
indicaram uma média de R$ 41.400.  
No recorte por gênero, a média anual 
de remuneração extra das mulheres 
foi menor do que a dos homens: R$ 
44.560 contra R$ 35.968. E na com-
paração por faixa etária, o grupo com 
mais de 45 anos levou vantagem, com 
um ganho médio de R$ 45.296 por 
ano contra R$ 33.886 para o grupo 
com menos de 45 anos.

A carreira de medicina é puxada 
e especialmente depois do início da 
pandemia, as coisas não pareceram 
ter ficado mais fáceis, pelo contrá-
rio. Diante disso, é natural que al-
guns profissionais repensem as suas 
escolhas de carreira. Na pesquisa, 
18% dos médicos responderam que 
consideram “abandonar a medicina 
para seguir uma carreira não clínica”. 
Quando perguntados sobre se a pan-
demia de covid-19 os fez buscar um 
trabalho extra informal, 68% dos res-
pondentes disseram que não. Quem já 
se dedicava ao trabalho extra há mais 

de dois anos foi solicitado a compar-
tilhar o quanto costumava ganhar 
com a atividade antes da pandemia 
de covid-19. Os médicos brasileiros 
informaram que ganhavam R$41.100 
por ano.

Do total de participantes, 78% 
disseram que precisaram “aprender 
coisas novas para poder realizar ou 
ter sucesso no trabalho extra infor-
mal”, e sobre os métodos de aprendi-
zado, 67% recorreram a cursos/tu-
toriais (presenciais ou on-line), 60% 
buscaram conhecimento por meio de 
leituras, 41% preferiram conversar 
com outras pessoas, 10% frequen-
taram uma escola (ensino formal) e 
11% utilizaram outros recursos.

O Medscape realizou um relató-
rio baseado em uma pesquisa com 
base em uma pesquisa com 1.820 
médicos brasileiros.  O período de 
recrutamento para a realização des-
ta pesquisa foi de 25 de fevereiro a 
31 de maio de 2022. É a principal 
fonte de notícias e recursos clínicos 
para profissionais de saúde, ofere-
cendo a especialistas, médicos da 
atenção primária e outros profissio-
nais da área informações médicas e 
ferramentas educacionais robustas 
e integradas. O Medscape Education 
(medscape.org) é o principal destino 
para o desenvolvimento profissional 
contínuo, composto por mais de 30 
destinos especializados que ofere-
cem milhares de cursos gratuitos de 
educação médica continuada (CME) 
e educação continuada (CE) e outros 
programas educacionais para médi-
cos, enfermeiros e demais profissio-
nais de saúde.
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A rota do rio Elba
Suba na bicicleta e parta em uma 

jornada com o majestoso rio Elba 
como seu guia. Siga em direção aos 
vales das majestosas e místicas mon-
tanhas de Krkonoše, continuando 
pelas vastas planícies, passando por 
cidades medievais, por formações 
rochosas únicas e lugares envoltos 
em mitos e lendas. Na Rota do Elba, 
você desfrutará de belas paisagens, 
história e arquitetura, pedalando 
da Alemanha à República Tcheca 
ou vice-versa. Uma experiência de 
ciclismo inesquecível começa aqui, 

nas montanhas Krkonoše, berço do 
rio Elba.

A Rota do Elba começa na Alema-
nha, onde é conhecida como Elbera-
dweg. Quando dizemos que é muito 
conhecido, queremos dizer mesmo 
que é muito conhecido, pois é uma 
das ciclovias mais populares de todo 
o país e fora das suas fronteiras. Na 
República Tcheca, este caminho tor-
nou-se muito popular entre as famí-
lias com crianças. Seguir o perfil de 
elevação do rio não é muito difícil: 

isso o torna tão apreciado por aque-
les que preferem longas distâncias e 
também iniciantes.

De sua nascente até sua foz no 
Mar do Norte, a rota do Elba mede 
mais de mil quilômetros (620 milhas) 
sendo que na República Tcheca qua-
se 400 km (250 milhas). Faz parte da 
rede europeia de ciclovias ou EuroVe-
lo. Está dividida em seções interes-
santes, com as quais se pode escolher 
se deseja fazer na íntegra ou apenas 
em algumas partes. 
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Aeroporto Internacional de BH prevê 
retomada de 89% da movimentação 
pré-pandemia
Cerca de 820 mil passageiros devem passar pelo aeroporto; um crescimento 
de 28% na comparação com setembro do ano passado

A movimentação de passageiros 
e de aeronaves segue em evolução no 
Aeroporto Internacional de Belo Ho-
rizonte, com o avanço da cobertura 
vacinal e a redução dos números de 
casos e mortes por Covid. O controle 
da crise sanitária reflete positivamen-
te nos voos deste mês, impulsionando 

uma retomada de 89% em relação ao 
mesmo período pré-pandemia (se-
tembro de 2019) e um crescimento de 
28% no comparativo com setembro 
de 2021. A previsão é de que 820 mil 
passageiros circulem pelo terminal 
neste mês, com expectativa de cerca 
de 7,1 mil operações de aeronaves.  

A alta performance em pontuali-
dade continua sendo um diferencial 
para evidenciar o terminal mineiro 
como o segundo hub de conexões 
mais pontual das Américas e o 2º do 
mundo, na categoria aeroportos de 
média escala, de acordo com a análise 
do OTP Report publicado pela Cirium. 

Com investimento de R$ 500 milhões, Hyundai inaugura em SP sua primeira fábrica de motores na América Latina
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A conectividade ganha novo impulso 
com o lançamento da rota para Im-
peratriz (MA), pela Azul Linhas Aére-
as, que estreia no dia 6 de setembro, 
com três partidas semanais, sempre 
às 22h45, com retorno às 5h10, além 
do aumento da frequência de voos da 
Copa Airlines para cinco vezes por se-
mana para o Panamá.  

“O feriado de 7 de setembro cai 
em uma quarta-feira e não terá im-
pacto relevante na oferta de voos”, 
afirma o diretor de Operações e In-
fraestrutura da BH Airport, Herlichy 
Bastos. “Analisando o período de 6 
a 12 de setembro, estimamos a mo-
vimentação de aproximadamente 
33.028 passageiros para o dia de pico 
(12), com previsão para operar em 
torno de 285 pousos e decolagens na 
segunda-feira pós feriado”, assinala 
Herlichy Bastos, reforçando que os 
números ainda podem sofrer altera-
ções, em função do possível ajuste da 
malha aérea pelas companhias.    

Além das rotas internacionais 
(Lisboa/Portugal e Panamá), o Aero-
porto Internacional de BH se conecta 
a 40 destinos domésticos em setem-
bro, entre voos extras e regulares 
Belém (PA), Barreiras (BA), Brasília 
(DF), Cabo Frio (RJ), Campinas (SP), 
Carajás (PA), Comandatuba (BA), 
Congonhas (SP), Cuiabá (MT), Curiti-
ba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza 
(CE), Foz do Iguaçu (PR), Guanambi 
(BA), Guarulhos (SP), Governador 
Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus 
(BA), Imperatriz (MA), Ipatinga (MG), 
Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), 
Jundiaí (SP), Maceió (AL), Marabá 
(PA), Montes Claros (MG), Natal (RN), 
Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), 
Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Sal-
vador (BA), Santos Dumont (RJ), São 
Luís (MA), Uberaba (MG), Uberlândia 
(MG), Vitória (ES) e Vitória da Con-
quista (BA).  

SEGURANÇA E SAÚDE  

O uso de máscara de proteção 
facial deixou de ser obrigatório no 

saguão do aeroporto, na sala de em-
barque e nas aeronaves, mas o setor 
de aviação segue todas as orienta-
ções das autoridades de saúde e da 
Agência de Aviação Civil (Anac) para 
que os visitantes, a comunidade aero-
portuária e os passageiros se sintam 
seguros para voar e circular no ter-
minal. O aeroporto disponibiliza dis-
pensers de álcool em gel e mantém os 
procedimentos de limpeza e de desin-
fecção dos espaços públicos. 

É sempre importante lembrar 
que chegar com antecedência ace-
lera o processo de check-in e ins-
peção de segurança, garantindo a 
tranquilidade no embarque. A BH 
Airport recomenda que os passagei-
ros tenham atenção redobrada aos 
horários de embarque e cheguem ao 
aeroporto com antecedência míni-
ma de duas horas, para viagens do-
mésticas, e três horas, para viagens 
internacionais.   

A concessionária também orienta 
o passageiro a verificar os requisitos 
de viagem antes de sair de casa, cer-
tificando a documentação pessoal, 
especialmente para acompanhantes 
menores de idade. Todos embarcam 

com documento oficial válido com 
foto (RG ou passaporte, por exemplo). 
As crianças menores de 12 anos po-
dem usar documento válido com foto 
ou certidão de nascimento (original 
ou cópia autenticada).  

Certificar a documentação para o 
momento do check-in também é fun-
damental. Ele pode ser feito no balcão 
da empresa, pela internet, por aplica-
tivos de dispositivos móveis ou totens 
de autoatendimento no aeroporto. 
Reforçando que a última oportunida-
de para solicitar a correção do nome é 
antes da emissão do comprovante de 
check-in.

A BH Airport, concessionária do 
Aeroporto Internacional de Belo Ho-
rizonte, é uma Sociedade de Propó-
sito Específico (SPE) formada pelo 
Grupo CCR, uma das maiores com-
panhias de concessão de infraestru-
tura da América Latina, e por Zurich 
Airport, operador do Aeroporto de 
Zurich, o principal hub aéreo da Su-
íça e considerado um dos melhores 
aeroportos do mundo, além da Infra-
ero, estatal com experiência de mais 
de 40 anos na gestão de aeroportos 
no Brasil.  
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Engenheiro Agrônomo, 
pesquisador da 
Embrapa Soja e 
membro do Conselho 
Agro Sustentável

Como alimentar o mundo 
nas próximas décadas?

DÉCIO LUIZ GAZZONI

Aumentar a área apresenta 
limitações intransponíveis. 
Hoje são cultivados 1,8 bilhão 
de hectares no mundo. Até 
haveria mais para cultivar. 
Mas a sociedade global não 
vai permitir pois, em termos 
globais, já avançamos além 
da capacidade de suporte do 
planeta. O Brasil, que cultiva 
apenas 7,6% de seu território 
(contra 55% dos europeus 
ou mais de 60% da Índia), 
também terá que pôr o pé no 
freio. Concedo que poderão 
ser incorporados uns 200 
Mha, pouco mais, em todo o 
mundo. Et c’est fini!
 
MENOS PERDAS E 
DESPERDÍCIOS

Estudos apontam para per-
das e desperdícios superio-
res a 30%, da semeadura à 
mesa. Precisamos cortar este 
número pela metade ou mais. 
Diminuição de perdas signifi-
ca melhorar muito o manejo 
dos solos, das culturas, das 
colheitas e do pós-colheita. 
Não perder mais solo por ero-
são pois, junto com o solo, lá 
se vão a matéria orgânica e os 
nutrientes.

Também não serão admis-
síveis perdas por secas ou 
inundações. Já dispomos de 
muita tecnologia para mitigar 

as secas, especialmente com 
o uso do plantio direto e com 
a melhoria do perfil do solo, 
de maneira que fique mais 
poroso, arejado, absorvendo 
e retendo mais água. A palha-
da na superfície evita a eva-
poração desnecessária. 

Dispomos de irrigação para 
as regiões mais vulneráveis 
e, brevemente, também te-
remos variedades tolerantes 
à seca, com produtividade 
adequada. Para completar, 
não podemos ter perdas na 
colheita. Quem fez tudo cer-
to até a undécima hora, não 
pode perder parte da sua 
safra na hora de retirá-la do 
campo. Assim como não pode 
perder na armazenagem ou 
no transporte.

Os desperdícios também 
ocorrem ao longo da cadeia 
de valor. É uma decorrência 
de certificações excessiva-
mente severas, consumidores 
que não aceitam uma única 
pinta na fruta ou furo na al-
face, armazenagem de frio 
inapropriada, baixo tempo 
de prateleira e, não menos 
importante, o desperdício no 
preparo e no consumo dos 
alimentos, aquela sobra de 
comida que vai para o lixo. 
Tudo isso terá que ser com-
batido e minimizado.

 PRODUTIVIDADE, O GRAN-
DE SEGREDO

Para a maioria das culturas já 
se dispõe de tecnologia para 
mais do que dobrar a produ-
tividade atual. Não se espe-
ra uma revolução, mas um 
processo gradativo. Mesmo 
considerando as limitações 
ambientais, é factível aumen-
tar a produtividade em, no 
mínimo, 1% ao ano. Em 30 
anos produziremos um terço 
a mais, na mesma área. A con-
ta começa a fechar!

Mas, a pesquisa agronômi-
ca está longe de esgotar as 
possibilidades. Além das 
tecnologias já disponíveis, 
ainda há muito para avançar. 
Analisemos, especificamente, 
o caso da melhoria do po-
tencial genético dos cultivos, 
com abordagens não tradi-
cionais, que tanto podem 
vir por engenharia genética 
clássica quanto pelas novas 
ferramentas, como a edição 
gênica.

Vamos a um exemplo. Lem-
bremo-nos que as plantas 
usam a luz visível para obter 
energia e realizar a fotossín-
tese. A luz visível situa-se 
entre os comprimentos de 
onda de 400 e 700 nm, em-
bora existam picos de radia-

Resposta: Pode ser por aumento de área, diminuição das perdas e 
desperdícios e aumento da produtividade. E vamos conseguir
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ção fotossinteticamente ativa 
dentro deste espectro. Quem 
gosta de mergulhar já obser-
vou que, no fundo dos rios, 
onde a luz visível quase não 
chega, existem vegetais que 
se desenvolvem muito bem, 
efetuando fotossíntese. Tal e 
qual o fazem seus similares 
que recebem diretamente a 
radiação solar. 

Aí os cientistas se questiona-
ram: e se fosse possível am-
pliar a faixa de aproveitamen-
to da radiação, melhorando a 
fotossíntese em condições de 
luminosidade adversa tam-
bém nos cultivos?
 
FOTOSSÍNTESE NA SOMBRA

O questionamento levou aos 
estudos da equipe do profes-
sor Dennis Nürnberg, mos-
trando que as cianobactérias 
efetuam fotossíntese utilizan-
do radiação infravermelha, 
com comprimento de onda 
que inicia no final do espec-
tro da luz visível (700 nm) es-
tendendo-se até 3 mm. Quan-
do a luz visível é muito fraca, 
entra em ação a “clorofila f”, 
presente nas cianobactérias, 
e que possui a capacidade de 
absorver a radiação nesta fai-
xa de comprimento de onda. 
A quem se interessar, o artigo 
se encontra em http://bitly.
ws/uiZ4.

Para vislumbrar o efeito prá-
tico do estudo, imagine uma 
planta de soja, que pode ter 
dez nós no caule, com uma 
folha trifoliolada presente em 

cada nó. Quando a planta é 
nova, com cerca de cinco nós, 
todas as folhas estão direta-
mente expostas à luz visível, 
em condições de absorver a ra-
diação, por meio dos tipos con-
vencionais de clorofila a e b. 

Até aí, tudo bem. Entretan-
to, quando a planta atinge 
determinada altura – os tais 
dez nós - as folhas superio-
res sombreiam as inferiores. 
Dessa forma, a contribuição 
das folhas sombreadas para 
a formação de reservas de 
fotossintatos – que forma-
rão o futuro grão de soja – é 
reduzida, podendo até ser 
negativa, ou seja, a folha for-
nece menos reservas do que 
necessita para sobreviver. As-
sim, quando as folhas não são 
mais úteis à planta, acabam 
por fenecer e desprender-se 
da mesma.

Ocorre que a radiação infra-
vermelha, ao contrário da 
luz visível, possui capacidade 
de penetrar no interior da 
massa de folhas das plantas 
de um cultivo, porém não é 
aproveitada para fotossínte-
se, por estar fora da faixa de 
absorção dos tipos de cloro-
fila atualmente encontrados 
nas plantas superiores- os ti-
pos a e b. Mas, e se os cientis-
tas inserirem no genoma das 
plantas cultivadas os genes 
responsáveis pela síntese de 
clorofila f? 

Então, abre-se uma nova 
perspectiva de aumentar a 
contribuição fotossintética 

das folhas que deixam de re-
ceber a luz visível, mas rece-
bem a radiação infraverme-
lha. Essa possibilidade parece 
futurística, porém lembremo-
-nos da velocidade com que a 
Ciência avança no século XXI. 
E não é a única, uma vez que 
os cientistas já identificaram 
diversos caminhos que po-
dem aumentar a eficiência fo-
tossintética das plantas, logo, 
a produtividade dos cultivos. 
Por essas razões tenho con-
fiança que, a depender da Ci-
ência e dos agricultores, não 
faltará alimento em 2050. E 
será por incremento da pro-
dutividade.

O Brasil reúne as principais 
vantagens comparativas para 
ser o grande protagonista 
do mercado internacional de 
produtos agrícolas, nas próxi-
mas décadas. Para tanto, pre-
cisa transformar suas vanta-
gens comparativas em efetiva 
competitividade.

Uma vantagem competitiva é 
dispor de tecnologia agrícola 
própria, de última geração, 
desenvolvida aqui, em nosso 
país. Para tanto, necessita-
mos investir de forma inten-
sa e continuada nos talentos 
científicos que existem em 
nossos institutos e universi-
dades, para que desenvolvam 
inovações que garantam nos-
sa competitividade no mer-
cado agrícola mundial. Antes 
que outro país o faça e nós 
deixemos escorregar a opor-
tunidade entre nossos dedos.
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As responsabilidades éticas 
não-delegáveis do advogado

Advogado, 
ambientalista 
e escritor 

JAYME VITA ROSO

A Illinois Bar Journal (vol. 110, 
nº 7, de julho de 2022, p. 44-
5) nos presenteia, no mês de 
julho, com o excelente artigo 
“Sim, é por sua conta” (Yep, It’s 
on you), de Charles Northrup 
(que integra o Conselho Geral 
da ISBA) que versa sobre as 
responsabilidades éticas do 
advogado, explícitas e implíci-
tas, e que não lhe são propria-
mente delegadas.

Em Illinois, a instituição Illinois 
Rules of Professional Conduct 
(IRCP) é responsável pela ma-
nutenção deontológica dos de-
veres e responsabilidades do 
advogado.

Ainda que de modo não explí-
cito (o que contaria com a boa 
fé e senso de comunitarismo 
por parte dos advogados), as 
regras da IRCP não são plenas, 
isto é, sua linguagem, não raro, 
faz uso de termos como “o ad-
vogado deve” ou “o advogado 
não deve”. Assim, o ônus da 
compliance fica, ao menos em 
parte, ao encargo do indivíduo 
na prática de seu ofício.

Todavia, algumas regras aca-
bam – dada a complexidade 
do tema – por escapar pela 
tangente, adentrando a área 
nebulosa do direito e da moral: 
como aclarar quais seriam as 
responsabilidades do advogado 
sem permitir que, no exercício 
de sua função, se perca a ética 
para com a coesão social?

Logo, retomo Northrup, que 

arremata: “um advogado não 
pode se esquivar da respon-
sabilidade ética apoiando-se 
em outros. O item 8.4 da IRCP 
alerta que é má conduta profis-
sional um advogado violar as 
regras através do ato de outro” 
(p. 44). Ou seja, algumas ati-
vidades profissionais não são 
delegáveis: “Esta Regra não 
proíbe o advogado de empre-
gar paraprofissionais e delegar 
funções a eles, mas ele deve 
supervisionar o trabalho dele-
gado e ser o responsável total 
pelo trabalho” (idibem). 

O enfoque destas regras supra-
citadas pode ser sintetizado do 
seguinte modo: um advogado 
não pode driblar suas obriga-
ções profissionais, em respeito 
a um cliente, simplesmente 
pelo ato de delegar trabalho 
a terceiros. Afinal, é digno de 
nota, um advogado não pode 
delegar responsabilidades éti-
cas a terceiros.

Uma situação, em especial, me-
rece atenção: é comum e, não 
raro, acontece, que uma res-
ponsabilidade ética não-dele-
gável nos passa despercebida: a 
necessidade de reportar outro 
advogado. 

Segundo a IRCP, um advogado 
teria, em tese, o dever de relatar 
outro advogado se, no caso, este 
for tiver cometido falta grave 
em matéria profissional. 

Não importa se a suspeita do 
advogado, no instante do rela-

to, provar-se equivocada, mas 
seu dever em deletar a possível 
prática nefasta de um colega de 
profissão deve prevalecer sem-
pre. Em uma audaciosa senten-
ça, a Suprema Corte de Illinois, 
segundo consta em Skolnick v. 
Altheimer & Gray (191 Ill. 2d 
214, 229 (2000)), subscreveu: 
“o dever de relatar não pode ser 
abandonado mesmo se o advo-
gado relatado por inocentado”.
Aliás, espantosamente e, mu-
nido de coragem e boa-fé, a 
Suprema Corte de Illinois ain-
da assevera que “um advogado 
deve relatar-se a si mesmo, se 
tiver cometido algum ato im-
próprio ou criminoso” e que, 
este auto delatar-se é, natural-
mente, uma das mais impor-
tantes responsabilidades éticas 
não-delegáveis. Como pode-se 
ver em Administrator’s motion 
to aprove and confirm allowed 
(M.R. 24910, de 22 de novem-
bro de 2011): “um advogado foi 
sancionado por falhar em rela-
tar a si mesmo, sob o ISCR 761”.

Por fim, saliento: a matéria é 
de grande complexidade: não 
apenas existem códigos deon-
tológicos e regras de boa con-
duta profissional em nossas 
nobres atividades profissio-
nais. É imprescindível que o 
profissional do direito, atuan-
te e cônscio de suas responsa-
bilidade, também alargue sua 
visão: abranja, dentro de seu 
escopo social, as obrigações 
que não são delegáveis ou im-
putáveis, mas que nos rondam 
e exultam também.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Descubra quem você é para então 
transformar o mundo ao seu redor

Engenheiro de 
produção, com MBA 
em Engenharia de 
Custos, gestor de 
projetos da Mineração 
Rio do Norte, a 
maior mineradora 
de bauxita do país, e 
autor do livro (Auto)
liderança Antifrágil, 
publicado pela 
Editora Gente.

VICTOR DE ALMEIDA MOREIRA

A transferência de culpa ao 
coletivo é uma armadilha 
cada vez mais eminente e que 
pode arruinar times, empre-
sas e famílias. Em minha pró-
pria vida fui percebendo que, 
diante de um mundo cada vez 
mais caótico e volátil, era fá-
cil me tornar um especialista 
em identificar problemas, em 
reclamar e criticar a “socieda-
de”, a “equipe”, a “empresa” e 
até a “família”.

Mas, repare nas palavras des-
tacadas entre aspas. Vê algo 
em comum entre elas? To-
das se referem a um coletivo! 
Com isso, é possível entender 
com clareza como cada um 
de nós se posiciona acima da 
“coletividade”, o que nos leva 
a assumir cada vez menos 
responsabilidades, uma vez 
que tendemos a terceirizá-las 
para um “todo” que suposta-
mente não nos representa.

A validação estatística dessa 
percepção é muito bem colo-
cada pelo economista, profes-
sor e autor Eduardo Giannetti, 
que cita estudos nos quais 
uma amostra de brasileiros foi 
submetida à algumas pergun-
tas sobre o indivíduo e o cole-
tivo. Por exemplo, perguntou-
-se para um grupo de pessoas 
“você se considera racista?”, 
de modo que 98% respon-
deu “não”. Para essa mesma 
amostra de pessoas, então, 
fez-se uma segunda pergunta: 

“o brasileiro é racista?” a que 
80% respondeu “sim”.

Esse tipo de contradição nas 
respostas mostra que indi-
vidualmente as pessoas não 
se reconhecem nas deficiên-
cias que veem no mundo ao 
redor delas. Ainda que todas 
elas juntas, sejam exatamen-
te o que acontece no mun-
do. Como escreveu o filósofo 
francês La Rochefoucauld: 
cada um de nós descobre nos 
outros as mesmas falhas que 
os outros descobrem em nós. 
E este é o caminho de entrada 
pelo qual começamos a per-
der as rédeas de nossas vidas 
e deixarmos de lado o prota-
gonismo de nossas carreiras.

A solução é retomar a ênfase 
na responsabilidade indivi-
dual, afastando-se da culpa 
do coletivo. Afinal, não se 
muda um conjunto senão 
modificando as peças que o 
compõe.

Logo, qualquer evolução, pro-
jeto ou batalha, não há outro 
ponto de partida senão o pró-
prio indivíduo. E é para estru-
turar estas bases de enten-
dimento que a metodologia 
da Autoliderança Antifrágil 
foi criada. Ela propõe expan-
dir a consciência individual, 
trazendo cada pessoa para 
dentro de si mesma antes 
que se projetem ao mundo, 
entregando ferramentas, mé-

todos e o passo-a-passo para 
reestruturarem-se, reorgani-
zarem-se e reposicionarem-
-se, alcançando, o desenvol-
vimento de si e do ambiente 
que as circundam.

Os 5 pilares fundamentais 
da metodologia são: (1) Au-
toconsciência, que ensina a 
ter clareza de quais são suas 
forças, seus potenciais, além 
de como ter controle sobre 
as circunstâncias; (2) Au-
torreflexão, para descobrir 
sua função no mundo e de-
terminar os valores guias da 
jornada; (3) Autorresponsa-
bilidade, para te dar as bases 
e ferramentas na construção 
de compromissos, empenho 
e senso de dever; (4) Autoig-
nição, que propõe programar 
a mente para se entregar, agir 
e viver sua melhor versão; e 
(5) Autorregulação, estrutu-
rando a forma de monitorar e 
controlar não apenas as suas 
escolhas, mas também as 
consequências delas, ajustan-
do a rota quando necessário.

Assumir a responsabilidade 
e ser a referência de si mes-
mo, fortalecer indivíduos 
para evoluir coletivos. Algo 
que Mahatma Gandhi des-
crevia como “seja a mudança 
que você quer ver no mun-
do”. Autoliderança Antifrágil 
é sobre isso!
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Desafios fiscais e tributários nas 
organizações – como superar?

Sócia e especialista 
contábil/fiscal do 
Grupo Skill, empresa 
especializada na 
prestação de serviços 
para as áreas de 
contabilidade, 
tecnologia, gestão de 
pessoas e financeiro

Desde 1979, o Grupo 
Skill tem a missão 
de fornecer aos seus 
clientes o mais alto 
nível de excelência 
na prestação de 
serviços. Com ética, 
profissionalismo e 
precisão, a empresa 
planeja e desenvolve 
soluções para gerar 
o valor que as 
empresas precisam. 
Seus escritórios, 
localizados em São 
Paulo e Goiânia, 
são preparados 
para dar todo o 
suporte necessário 
para a equipe de 
profissionais que 
atua em todas as 
regiões do Brasil.

VIVIANE TOFFOLI

Não é novidade que a legis-
lação brasileira está entre as 
mais complexas do mundo.  
Por sua vez, esse fato é refle-
tido diretamente nas áreas 
fiscal e tributária das empre-
sas, trazendo o constante de-
safio, para líderes e gestores, 
de se manterem atualizados 
sobre as regras e exigências 
que são inseridas diariamen-
te no sistema legislativo.

De acordo com dados do Ins-
tituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT), 
desde a Constituição Federal 
de 1988, cerca de 440 mil 
normas tributárias foram 
criadas no país. Dessa for-
ma, as empresas precisam 
se adaptar e adequar seus 
processos e sistemas para 
conseguirem cumprir o que 
a legislação determina, e a 
gestão das áreas fiscal e tri-
butária tem como principal 
desafio lidar com as altera-
ções e modificações nas leis.

No entanto, qual o melhor 
caminho para isso? Por se 
tratar de tarefas burocráti-
cas e de alto nível de comple-
xidade, contar com o apoio 

de ferramentas tecnológicas 
e sistemas de gestão faz a di-
ferença nesse processo. Po-
rém, cabe enfatizar que esses 
recursos por si só não agem 
sozinhos no cumprimento 
das exigências fiscais e, por 
isso, é crucial ter intrínsecas, 
na política organizacional, 
ações que conduzam essa 
jornada.

Deste modo, o primeiro pas-
so é conhecer bem o negócio 
da empresa para identificar 
as normas e exigências apli-
cáveis. Em seguida, investir 
em melhores práticas pro-
cessuais, a fim de definir 
as atividades e os prazos a 
serem cumpridos. Por sua 
vez, o sucesso das operações 
dependerá da equipe, a qual 
precisará ser capacitada e 
orientada para executar as 
tarefas.

Entretanto, é importan-
te deixar claro que adotar 
ferramentas para uma me-
lhor gestão tributária não 
é fundamental apenas para 
evitar problemas fiscais e 
tributários, mas também 
para garantir um verdadeiro 

compliance para a empresa. 
Isso porque, ao ter todas as 
práticas implementadas no 
modelo de gestão, é possível 
ter um controle maior sobre 
as atividades, minimizando 
erros, falhas e até possíveis 
fraudes, além de possibilitar 
um aumento na produtivida-
de e, por consequência, na 
lucratividade da empresa.

Portanto, considerando o en-
volvimento das áreas fiscal e 
tributária em toda a corpo-
ração, investir em melhores 
práticas processuais acar-
retará um efeito cascata de 
melhorias quanto ao maior 
controle de informações, re-
dução de erros, melhoria de 
análises, otimização de tem-
po e melhor aproveitamen-
to da equipe. E, se tratando 
dos desafios que envolvem a 
gestão de tais setores, contar 
com o apoio dos recursos, 
alinhados à adoção de prá-
ticas gerencias em acordo 
com a legislação, acarretará 
resultados muito mais pro-
missores para o desenvolvi-
mento da corporação.
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Nova lei de registros públicos 
desburocratiza Justiça e traz 
economiaAdvogada associada 

do Escritório 
Machiavelli, Bonfá 
e Totino (MBT), pós 
graduada em Direito 
Civil e Processual Civil 
pela Faculdade Legale 
Educacional.

NITIELE GENELHU

O ano de 2022 trouxe uma no-
vidade jurídica que desburo-
cratiza a aplicação da lei e faci-
lita o acesso à justiça. Trata-se 
da Lei 14.382/2022 de re-
gistros gerais, que instituiu o 
Sistema Eletrônico dos Regis-
tros Públicos (SERP). Entre as 
inovações trazidas pela norma 
que simplificou diversos trâ-
mites legais e prevê economia 
de custos com serviços nota-
riais, destaca-se as mudanças 
positivas no ramo imobiliário 
e também para o gozo de di-
reitos personalíssimos.

Na questão imobiliária, a sig-
nificativa simplificação dos 
trâmites administrativos, im-
plica em maior celeridade e 
desburocratização do regis-
tro de imóveis, comercializa-
ção e incorporações. O me-
morial de incorporação, por 
exemplo, teve seus documen-
tos obrigatórios alterados e o 
processo facilitado, tornando 
possível a incorporação de 
casas geminadas sem que elas 
tenham uma área comum.

Há ainda novidades relacio-
nadas ao direito registral, as 
quais revelam um movimento 
de desjudicialização do re-
gistro civil, permitindo que 
o cidadão possa, de manei-
ra simplificada em cartório, 

alterar seu primeiro nome 
(prenome) de forma imotiva-
da, a qualquer tempo, após a 
maioridade, dispensando in-
tervenção judicial, desde que 
não prejudique os apelidos 
de família, ou seja, a porção 
do nome relacionada com a 
sua ascendência.

Nesse viés, destacam-se ain-
da alterações que implicam 
diretamente o íntimo da vida 
civil do cidadão, como a pos-
sibilidade da celebração de 
casamento por sistema de 
videoconferência em meio 
eletrônico, ressalvando-se 
que esta tenha sido uma so-
licitação dos nubentes e que 
seja possível verificar a livre 
manifestação da vontade dos 
contraentes.

A lei também trouxe inova-
ções para o instituto da união 
estável, possibilitando que os 
conviventes requeiram a in-
clusão do sobrenome de seus 
respectivos companheiros 
a qualquer tempo, podendo 
alterá-los nas mesmas hipó-
teses previstas para as pesso-
as casadas, desde que a união 
esteja devidamente registra-
da no registro civil de pessoas 
naturais.

A nova norma traz impactos 

positivos para os cidadãos, 
uma vez que reflete maior 
mobilidade, especialmente 
promovidas pelos procedi-
mentos digitais. A aplicação 
da tecnologia contribui dire-
tamente para o melhor an-
damento do Direito. Isso está 
evidente no SERP, responsá-
vel por conectar todas as ba-
ses de dados dos cartórios em 
âmbito nacional, viabilizando 
o registro e o intercâmbio de 
informações.

A tecnologia proporciona 
maior publicidade e segu-
rança ao uso dos bens dados 
como garantias em operações 
de crédito, haja vista que per-
mite o registro e a consulta de 
gravames e de indisponibili-
dades incidentes sobre esses 
bens, objetos de instrumentos 
contratuais registrados em to-
das as serventias do país.

É fato que o sistema contri-
buirá para padronização de 
procedimentos e para a redu-
ção de prazos dos atos de re-
gistro. Isso porque é possível 
a recepção e o envio de docu-
mentos e de títulos em forma-
to eletrônico, remotamente, 
dispensando a necessidade 
de comparecimento pessoal.
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O pensamento vivo 
de Gorbachev

Jornalista

CESAR VANUCCI

Ditos lapidares. Retratam, de 
forma esplêndida a fecundida-
de de idéias e o perfil humanis-
ta de Mikhail Gorbachev. Expli-
cam a postura destemida do 
Nobel da Paz 90 ao promover a 
Perestroika e a Glasnost.

Aqui estão:

“Uma sociedade nunca deve se 
tornar como um lago de água 
estagnada, sem movimento.” 
/ “Se não eu, quem? Se não 
agora, quando?” / “Às vezes 
é difícil aceitar, admitir seus 
próprios erros, mas você tem 
que fazer isso. Eu era culpado 
de excesso de confiança e arro-
gância, e fui punido por isso.” / 
“O mundo não aceitará ditadu-
ra ou dominação.” / “É melhor 
discutir coisas, argumentar e 
se envolver em controvérsias 
do que fazer planos traiçoeiros 
de destruição mútua.” / ‘Se o 
que você fez ontem ainda pa-
rece ótimo. Você não fez muito 
hoje.”  / “O início das reformas 
na União Soviética só foi pos-
sível de cima, mas somente de 
cima/ “Sem a Perestroika, a 
“guerra fria” simplesmente não 
teria terminado. Mas o mundo 
não poderia continuar a se de-
senvolver como antes, com a 
ameaça de uma guerra nuclear 
sempre presente.”

“A democracia é o ar saudável e 
limpo sem o qual uma organiza-
ção pública não pode viver ple-
namente .”/ “Acredito que o pro-

blema do meio ambiente será o 
primeiro item da agenda do 
século XXI é um problema que 
não pode ser adiado.”/ “Cresci 
em uma família de camponeses 
e foi lá que vi como, por exem-
plo, nossos campos de trigo 
sofreram com tempestades de 
areia, erosão da água e do ven-
to; eu vi o efeito disso na vida, 
na vida humana”./ “Não desisti-
mos de nossas convicções, nos-
sa filosofia ou nossas tradições, 
e não pedimos a ninguém que 
desista das deles”./ “Os Estados 
Unidos devem ser o dono da 
democracia, não o publicitário 
da sociedade de consumo.”/ “O 
mercado não é uma invenção 
do capitalismo. Ele existe há 
séculos. É uma invenção da ci-
vilização.”/ “Eu estava ansioso 
para chegar à posição mais po-
derosa porque pensei que po-
deria resolver problemas que 
só o líder pode resolver. Mas 
quando cheguei lá, percebi que 
precisávamos de uma mudança 
revolucionária”.

“Acho que precisamos de mais 
jovens; temos que escolher jo-
vens para o governo. Devemos 
dar-lhes uma chance, na mídia, 
na política, na democracia. ”/ 
“Cada país deve realizar suas 
próprias reformas, deve de-
senvolver seu próprio modelo, 
levando em consideração a 
experiência de outros países, 
sejam vizinhos próximos ou 
distantes”./ “Como será o sé-
culo 21 dependerá de como 

aprenderemos as lições do 
século 20 e evitaremos repe-
tir seus piores erros”. / “A vida 
castiga quem chega tarde.” / “O 
muro de Berlim foi um sinal de 
contradições no mundo e tor-
nou-se um sinal de mudanças 
radicais no mundo que afeta-
ram a maior parte da humani-
dade. Mas o caminho para sua 
abolição foi longo e doloroso.” 
/ “Coragem não é sinônimo de 
temeridade.”

“O principal é que cada indiví-
duo tenha o direito de optar, o 
direito de se organizar como 
quiser e de expressar suas 
opiniões.”/ “A economia deve 
fortalecer, e não contrariar, os 
vínculos entre os povos.”/ “Res-
sentimento é a última coisa que 
um político deve sentir.”/ “Se 
negligenciarmos a ecologia, 
todos os nossos esforços para 
criar um mundo mais justo 
estarão fadados ao fracasso.”/ 
“Estamos no rumo da demo-
cracia e na minha visão nós 
andamos a metade do caminho, 
na melhor das hipóteses. Preci-
samos seguir até o fim do cami-
nho.”/  “O maior desafio tanto 
no nosso século quanto nos 
próximos é salvar o planeta da 
destruição. Isso vai exigir uma 
mudança nos próprios funda-
mentos da civilização moderna 
– o relacionamento dos seres 
humanos com a natureza.”/ “Às 
vezes, quando você está cara a 
cara com alguém, não consegue 
ver o rosto dela.”

“O que precisamos é star peace, não star wars. - (Mikhail Gorbachev)

cantonius1@yahoo.com.br
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Estagflação x gestão: o 
que fazer para não perder 
espaço no mercado?Graduado em 

administração 
de empresas pela 
FACAMP com 
pós-graduação 
em finanças 
corporativas pela 
FIA. É diretor da 
Hand, empresa de 
Campinas (SP), que 
atua na gestão de 
empresas e fusões  
e aquisições

CAIO NAVARRO

A estagflação – situação simul-
tânea de estagnação econômi-
ca ou até mesmo recessão e 
altas taxas de inflação – che-
ga para dificultar ainda mais 
a vida dos empresários e das 
empresas. Investir no Brasil 
não é para amadores, e todos 
nós já sabemos. Entretanto, os 
fatores econômicos mundiais 
só contribuem para deixar o 
ambiente de negócios ainda 
mais complexo e desafiador.

Em um ambiente pressiona-
do pelos aumentos de preços 
das cadeias de suprimentos 
globais, muitas empresas têm 
visto suas margens serem 
espremidas, principalmente 
pela impossibilidade de re-
passarem todos os aumentos 
de preços sofridos pelos for-
necedores para os seus clien-
tes. Além disso, temos a alta 
da taxa de juros no mundo 
todo, tornando o capital mais 
caro e escasso.

Em meio ao caos, evidencia-
-se a necessidade de as em-
presas buscarem o aumento 
da eficiência, profissionaliza-
ção da gestão e melhoria da 
produtividade para sobrevi-
verem e prosperarem no ce-
nário adverso. O empresário 
precisa se reinventar a cada 
dia. Não tem como manter o 
status quo esperando os mes-
mos ganhos que eram possí-

veis no passado.

Não temos como gerir a em-
presa da mesma forma e es-
perar os resultados de um 
momento completamente 
diferente do atual. Não existe 
a opção de não mudar e não 
crescer. Muitas vezes, a pro-
dutividade exige escala, que 
demanda, inevitavelmente, 
crescimento. Esse cresci-
mento aumenta a dificuldade 
do negócio, que requer uma 
transformação na forma de 
gestão da empresa. O quanto 
antes aceitarmos isso, melhor.

A resistência à mudança é 
algo que precisa ser mais 
bem trabalhado. Empresas 
multinacionais sofrem para 
mudar por conta de seus pro-
cessos, sistemas e sua pró-
pria burocracia. Companhias 
médias deveriam se destacar 
por serem menores, mais 
ágeis e flexíveis. Entretanto, 
nem sempre isso é verdade. 
Muitas vezes, caímos no erro 
de que o tamanho atual é su-
ficiente, que a empresa está 
saudável e rentável e não pre-
cisa mudar. É nesse momento 
que uma silenciosa decadên-
cia pode estar ocorrendo.

Em todos os setores, teremos 
sempre alguma empresa se 
aprimorando, e a competição 
do mercado fará com que ou-

tras deixem de existir ou per-
cam posição, inclusive amea-
çando sua existência.

Quando falamos em transfor-
mação da gestão, não é algo 
de outro planeta. Trata-se de 
utilizar ferramentas e meto-
dologias para melhor gerir o 
negócio, planejar e executar 
um plano estratégico estru-
turado. Elevar o nível de exi-
gência, utilizar benchmarks 
de mercado e propor mode-
los de remunerações variá-
veis contribuem para as pes-
soas saírem de suas zonas de 
conforto.

Porém, a existência de inú-
meras áreas de conhecimen-
to faz com que o desafio seja 
ainda maior. Ninguém é ca-
paz de saber profundamente 
todos os assuntos e particula-
ridades de uma organização. 
Com o crescimento, o desafio 
aumenta exponencialmente, 
e o empresário pode sentir-se 
perdido ou desestimulado a 
crescer, aumentando a sedu-
ção do dito status quo.

Em suma, não podemos nos 
apegar ao passado e esque-
cer de construir o nosso 
próprio futuro, com as con-
dições e perspectivas reais 
que temos hoje, independen-
temente de serem o que gos-
taríamos ou não.
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Contribuição Social das férias 
pode gerar dívidas de R$ 100 bi 
para empresas

ALANE STEPHANIE MUNIZ

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) se prepara para julgar a 
modulação dos efeitos da deci-
são proferida sobre o Recurso 
Extraordinário nº 1.072.485, 
que estabeleceu a incidência 
de contribuição social sobre 
o valor pago a título de terço 
constitucional de férias ao em-
pregado. 

Caso a suprema corte não 
module os efeitos da decisão, 
estima-se que as empresas 
terão que pagar de R$ 80 a R$ 
100 bilhões de contribuições 
sociais passadas. 

Não se pretende com este 
artigo discutir a correção da 
decisão do Tribunal em re-
lação à natureza jurídica do 
terço constitucional de férias 
– se indenizatória ou sala-
rial.  Até porque já houve o 
entendimento de que diante 
da habitualidade e do caráter 
complementar da parcela, o 
terço constitucional integra a 
remuneração do empregado 
para todos os fins legais. 

A discussão que se propõe é 
relacionada à necessidade de 
o Supremo modular os efeitos 

da decisão, para que ela pro-
duza efeitos para o futuro, sob 
pena de se criar um cenário 
de insegurança jurídica inde-
sejável para os empregadores 
do país. 

É importante destacar que a 
questão relativa à natureza 
jurídica do terço constitucio-
nal de férias sempre foi con-
trovertida nos tribunais e a 
doutrina, sendo certo que a 
falta de recolhimento das con-
tribuições sociais sobre esta 
parcela por parte das empre-
sas não decorreu de ato dolo-
so, mas, sim, de interpretação 
jurídica dos artigos 7º, XVII, 
195, I e, 201, §11º, todos da 
Constituição da República e 
28, §9º, da Lei 8.212/91 as-
sim como do entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, 
exarado em 2014, que fixou a 
seguinte tese em sede de jul-
gamento de casos repetitivos:

“a importância paga a títu-
lo de terço constitucional de 
férias possui natureza inde-
nizatória/compensatória, e 
não constitui ganho habitual 
do empregado, razão pela 
qual sobre ela não é possível 

a incidência de contribuição 
previdenciária (a cargo da 
empresa)”. 

Por essa razão, permitir que 
cobranças pretéritas sejam 
cobradas neste momento cau-
sa grande insegurança jurí-
dica, já que os empregadores 
possuíam respaldo do próprio 
Poder Judiciário para o não 
recolhimento da contribuição 
social sobre o valor pago a tí-
tulo de terço constitucional de 
férias.

Além dos fundamentos ju-
rídicos que autorizavam os 
empregadores ao não recolhi-
mento da contribuição sobre 
essa verba trabalhista, tam-
bém há de ser considerado o 
significativo impacto econô-
mico da cobrança retroativa 
dos últimos cinco anos, ainda 
mais havendo o período pan-
dêmico que reduziu signifi-
cativamente a receita opera-
cional de diversos setores da 
economia, chamando, assim, 
o fundamento do excepcional 
interesse social que permite 
a modulação de efeitos, nos 
termos do artigo 27 da Lei 
9.868/99.
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Inverno das startups: os 
investimentos vão, a reputação fica

Sócio e head de PR da 
MOTIM. Com mais de 
10 anos de mercado, 
já trabalhou na 
reputação de grandes 
marcas como Samsung 
e Citroën no Brasil e 
na América Latina. 
Hoje é responsável 
por criar estratégias 
de reputação para 
empresas de inovação 
e tecnologia que estão 
revolucionando o 
mercado, como NotCo, 
Glorify e Freeletics.

LUÍS DE MAGALHÃES

Embora o momento seja in-
discutivelmente desafiador, 
existe uma luz no fim do túnel 
para startups. Na verdade, al-
gumas luzes. Todo o barulho 
causado pelas recentes demis-
sões das empresas de tecnolo-
gia pode ter escondido a força 
de um dos maiores ativos de 
uma marca: a reputação.

Estamos no exato instante em 
que a percepção de uma boa 
governança corporativa pode 
comprovar ou não a robustez 
das empresas. Mais do que um 
produto inovador, a seriedade 
com que os negócios estão sen-
do conduzidos por seus funda-
dores e executivos é o que vai 
impactar na velocidade da re-
cuperação dessas marcas.

Isso porque os momentos de-
safiadores passam, o mercado 
volta a se estabilizar e, conse-
quentemente, os investimen-
tos voltam. E, nesse retorno, 
quem tiver a reputação mais 
consistente sairá na frente.

A lógica é a mesma para um 
cenário pré-crise. Em um mo-
mento em que uma startup 
busca captação de recursos, 
seja em fase pre-seeding, se-
eding ou Série A, promover 
uma imagem de solidez ins-
titucional é indispensável. Se 
antes nenhum fundo de ven-

ture capital ou private equity 
aportaria financeiramente 
uma marca que não fosse vis-
ta, no novo cenário as empre-
sas precisarão ir além: serem 
vistas de forma positiva.

Vale lembrar que nem toda 
empresa que está demitindo 
queimou caixa de maneira 
irresponsável e nem todos 
os executivos não souberam 
gerir seus negócios. Embora 
isso tenha acontecido, algu-
mas das demissões estão sen-
do feitas de maneira preven-
tiva, visando manter o caixa 
sob controle. 

Demitir pessoas nunca é o 
caminho ideal, mas, em al-
guns momentos, esse ajuste 
de rota pode ajudar a man-
ter a operação e, certamente, 
evita o desligamento futuro 
de toda a equipe por insol-
vência. Esse entendimento, 
por mais óbvio que possa pa-

recer, muitas vezes não é re-
direcionado da maneira ade-
quada dentro das empresas, 
o que implica diretamente na 
reputação da marca.

De todo jeito, a tendência é 
que o sarrafo dos investido-
res esteja cada vez mais alto. 
Quando a turbulência passar 
e essas startups precisarem 
captar mais investimentos, 
entre as muitas coisas que 
os fundos de capital de risco 
vão olhar estará, indiscutivel-
mente, a reputação.

A máxima de que momen-
tos desafiadores criam pes-
soas fortes nunca foi tão 
verdadeira. E, dentro desta 
filosofia, quem tiver usado a 
reputação para conquistar a 
confiança de seus stakehol-
ders sustentará uma lideran-
ça de mercado que vai além 
dos números e estará intrín-
seca à marca.
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Sócias do Tognetti 
Advocacia

E quando meu 
sócio falecer?

MURIEL WAKSMAN E SILVANIA TOGNETTI

Com alguns anos de prática 
no Direito Empresarial, na-
turalmente, todo advogado 
possui histórias e causos 
para se lembrar. Uma ques-
tão que surge frequentemen-
te nos diversos anos de práti-
ca jurídica acabou surgindo, 
recentemente, até mesmo, 
dentro da família: e se o 
meu sócio (em uma socieda-
de limitada principalmente 
quando são 2 sócios pessoas 
físicas) falece, como se dará a 
continuidade da sociedade?
 
Para responder, precisamos 
passar por dois pontos: (1) 
se há a possibilidade de uma 
empresa continuar existindo 
apenas com um sócio, e (2) o 
que ocorre com os sucesso-
res do sócio falecido.
 
Quanto ao primeiro ponto, 
vale lembrar que diversas 
iniciativas, como a Lei de Li-
berdade Econômica (Lei nº 
13.874, de 2019), tiveram 
como o objetivo justamente 
simplificar esta questão na 
vida do empresário – com 
a criação da possibilidade 
de sociedades empresárias 
limitadas unipessoais (an-
teriormente, considerada 
como causa de dissolução 
social), também excluindo 
a existência da tão debatida 
empresa individual de res-
ponsabilidade limitada (EI-
RELI) – parágrafo primeiro 
do art. 1.052 e revogação do 
inciso IV do art. 1.033 e do 

art. 980-A do Código Civil, 
respectivamente.
 
Naturalmente, antes das al-
terações do Código Civil, em 
teoria, uma sociedade de 2 
sócios seria dissolvida caso 
um deles viesse a falecer e 
não restabelecesse a sua plu-
ralidade dentro de 180 (cen-
to e oitenta) dias. Todavia a 
teoria nem sempre funcio-
nou na prática.
 
Portanto, com o advento da 
Lei de Liberdade Econômica, 
passamos a ter uma certeza 
ainda maior de que a socie-
dade com um sócio pode e 
deve existir. Todavia, o que 
determina a legislação quan-
to aos sucessores do sócio 
falecido?
 
Neste segundo ponto, o legis-
lador não facilitou, em nada, 
a vida do empresário porque 
não há definição do que de-
verá ser feito em hipótese de 
morte. Fica, portanto, facul-
tado aos sócios determina-
rem no contrato social da so-
ciedade qual será a regra de 
sucessão em caso de morte.
 
Caso escrito no contrato so-
cial, a sucessão deverá ocor-
rer naturalmente: os herdei-
ros do sócio falecido poderão 
deter as quotas na empresa, 
tornando-se novos sócios do 
sócio preexistente. Todavia, 
um dos principais princípios 
que, justamente, diferencia 

uma sociedade limitada é o 
affectio societatis – reforço 
do elemento subjetivo que 
envolve a relação entre os 
sócios. É, basicamente, a 
vontade de participar pesso-
almente de uma empresa – é 
a ligação íntima estabelecida 
entre os sócios, o interesse 
comum em fazer uma socie-
dade com aquela pessoa jurí-
dica ou física.
 
Desta forma, faria sentido 
abrirmos a possibilidade de 
eventuais herdeiros de um 
sócio falecido entrarem em 
uma sociedade, sendo que 
o sócio preexistente muitas 
vezes sequer conhece referi-
dos herdeiros ou, até mesmo, 
não possui interesse em ser 
sócio deles? Logicamente, o 
sócio preexistente poderia 
entrar na justiça para que os 
herdeiros saíssem da socie-
dade, mediante recebimento 
de haveres referentes à par-
ticipação social do de cujus. 
O problema é obter qualquer 
decisão célere atualmente. 
 
É de suma importância que 
os sócios determinem o que 
deverá ocorrer em caso de 
morte, declaração de inca-
pacidade ou falência, no caso 
de sócio pessoa jurídica, de 
qualquer um dos sócios e 
definir no contrato como a 
sociedade será mantida em 
caso de advento de alguma 
tragédia, evita-se uma dis-
cussão desgastante com os 
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eventuais herdeiros ou su-
cessores no que diz respeito 
ao que fazer com as quotas 
do sócio falecido, incapaz ou 
falido.
 
Portanto, quanto a este se-
gundo ponto, encontramos 
uma “brecha” no direito su-
cessório, o qual determina 
que os bens de alguém que 
vem a falecer não podem 
ficar sem titular – quando 
da morte, ocorre a imedia-
ta transferência da herança 
de todo o patrimônio do de 
cujos para seus sucessores, 

enquanto a transferência 
formal e definitiva dos bens 
tramita (judicial ou extraju-
dicialmente). A justificativa 
legal para este entendimento 
é o Art. 1.784 do Código Civil 
Brasileiro: “aberta a suces-
são, a herança transmite-se, 
desde logo, aos herdeiros le-
gítimos e testamentários.”
 
Desta forma, caso os sócios 
predeterminem que o sócio 
remanescente dará continui-
dade à sociedade em caso de 
morte, declaração de inca-
pacidade ou falência de um 

deles, qualquer questiona-
mento realizado por estes 
não terá cabimento, pois 
a vontade dos sócios ficou 
claramente determinada de 
antemão.
 
Por isso, alertamos clientes 
e familiares: façam o plane-
jamento sucessório de seu 
patrimônio pessoal/social. 
Com isso, muitas brechas e 
lacunas (muitas vezes, le-
gais) serão preenchidas, 
evitando futuras dores de 
cabeça.
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Café especial: Cup of Excellence 2022 define 
amostras classificadas para fase nacional
De 15 regiões produtoras que enviaram cafés para o concurso, 
11 permanecem na disputa, com 150 amostras

O Cup of Excellence 2022, princi-
pal concurso de qualidade do mundo 
para café, realizado no Brasil pela As-
sociação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA) e a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimen-
tos (ApexBrasil), através do projeto 
setorial “Brazil. The Coffee Nation”, 
em parceria com a Alliance for Coffee 
Excellence (ACE), acaba de conhecer 
as 150 amostras, que obtiveram nota 
igual ou superior a 86 pontos (escala 
de 0 a 100 da competição), destaca-
ram-se entre as cerca de 600 inscritas 

e disputarão o título de melhor grão 
especial produzido no país nesta safra.

 
“Sabemos que a colheita deste 

ano teve impactos na questão de vo-
lume, mas, em qualidade, observa-
mos algo sensacional nos cafés que 
recebemos, tanto que ampliamos 
de 100 para 150 lotes classificados 
para a Fase Nacional e, ainda assim, 
outras amostras, também com nota 
superior a 86 pontos, ficaram de fora 
por questão de décimos na avalia-
ção”, destaca Vinicius Estrela, diretor 

executivo da BSCA.

De um total de 15 regiões pro-
dutoras que enviaram cafés para o 
concurso, 11 permanecem na dispu-
ta, com a lista sendo encabeçada pela 
Denominação de Origem Região do 
Cerrado Mineiro, que teve 39 lotes de 
cafés classificados, ou representativi-
dade de 26% do total.

Na sequência, vêm a Denomina-
ção de Origem Mantiqueira de Minas, 
com 29 amostras (19,3%); Chapada 



G A S T R O N O M I A 8 7EDIÇÃO 309 OUTUBRO 2022
MERCADOCOMUM

Diamantina (BA), com 24 (16%); Sul 
de Minas, com 18 (12%); Indicação 
de Procedência Matas de Minas, com 
13 amostras (8,7%); Indicação de 
Procedência Alta Mogiana (SP), De-
nominação de Origem Montanhas 
do Espírito Santo e Região Vulcânica 
(MG e SP), com seis amostras cada 
(4%); Chapada de Minas, com qua-
tro (2,7%); Indicação de Procedência 
Campo das Vertentes, com três (2%); 
e Indicação de Procedência Região de 
Pinhal, com dois lotes (1,3%). 

Esses cafés serão avaliados pelo 
júri nacional, de 17 a 21 de outubro, 
quanto a tipo, cor, aspecto, umidade, 
defeitos e qualidade de bebida. As 
amostras que voltarem a obter 86 
pontos ou mais, observando o limite 
das 40 melhores, serão classificadas 
para a fase internacional da compe-
tição, quando juízes do exterior de-
finirão, entre 25 e 28 de outubro, os 
30 campeões do Cup of Excellence 
2022, que serão aqueles cafés que 
alcançarem nota igual ou superior a 
87 pontos e poderão ser comerciali-
zados em disputado leilão interna-
cional, via internet. A cerimônia de 
anúncio e premiação ocorrerá no dia 
29 do mesmo mês.

O concurso também possuirá os 
"national winners", que serão aqueles 
cafés, classificados para a fase inter-
nacional, que obtiveram nota igual ou 
superior a 86 pontos até o 30º coloca-
do, que encerra a lista dos campeões. 
Esses vencedores nacionais serão dis-
ponibilizados para venda, por até 20 
dias, em plataforma on-line da ACE, 
com suporte da BSCA.

As cotações iniciais de venda para 
esses cafés serão de US$ 5,50 por 
libra-peso (*R$ 3.720 por saca de 60 
kg) para os campeões e de US$ 4,50 
por libra-peso (*R$ 3.044 por saca) 
para os vencedores nacionais.

CUP OF EXCELLENCE

Criado no Brasil, em 1999, o Cup 
of Excellence é o principal concurso 

de qualidade para cafés especiais do 
mundo e integra as ações do projeto 
setorial "Brazil. The Coffee Nation", 
desenvolvido em parceria por BSCA 
e ApexBrasil. Atualmente, por meio 
de cooperação entre a Associação e 
a ACE, a competição é realizada em 
diversos países, ampliando a procu-
ra pelos melhores grãos colhidos em 
cada safra para que sejam comerciali-
zados através de leilão internacional. 
Os preços alcançados nesses pregões 
vão muito além do mercado conven-
cional. Em 2017, por exemplo, o cam-
peão da competição brasileira alcan-
çou o maior valor pago por uma saca 
de café no país: R$ 55,5 mil.

 
PRÓXIMAS ETAPAS

• 17 a 21/10/2022 
Fase Nacional 

• 22/10/2022 
Resultado da Fase Nacional 

• 25/10 a 28/10/2022 
Fase Internacional 

• 29/10/2022 
Resultado da Fase 
Internacional e premiação  
aos vencedores 

• 25/11 a 09/12/2022 
Venda dos Vencedores 
Nacionais 

• 1º/12/2022 
Leilão dos campeões  
do Cup of Excellence 

• 1º/02/2023 
Pagamento aos campeões  
do Cup of Excellence 

• 09/02/2023 
Pagamento aos produtores 
Vencedores Nacionais

 BRAZIL. THE COFFEE NATION

O Cup of Excellence 2022 integra 
as ações do projeto setorial "Brazil. The 
Coffee Nation", desenvolvido pela BSCA 
e pela ApexBrasil com foco na promo-
ção comercial do produto nacional no 
mercado externo. O objetivo é reforçar 
a imagem dos grãos brasileiros em todo 
o mundo e posicionar o país como for-
necedor de alta qualidade, com utiliza-
ção de tecnologia de ponta decorrente 
de pesquisas realizadas.

 
O projeto atual tem como merca-

dos-alvo: i) África do Sul, Austrália, 
China, Coreia do Sul, Emirados Ára-
bes Unidos, Espanha, Estados Uni-
dos, França, Japão, Malásia, Polônia, 
Rússia e Taiwan para os cafés crus 
especiais; e ii) Canadá, Chile, China e 
Estados Unidos para os produtos da 
indústria de torrefação e moagem.

 O projeto visa, ainda, expor os 
processos exclusivos de certificação e 
rastreabilidade adotados na produção 
nacional de cafés especiais, eviden-
ciando sua responsabilidade socio-
ambiental e incorporando vantagem 
competitiva aos produtos brasileiros.

* Dólar comercial cotado a R$ 5,114, conforme 
fechamento de 21 de setembro de 2022
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illycaffè inaugura no Brasil a segunda 
filial da Università del Caffè
A nova sede é dedicada à formação de profissionais da hospitalidade 
e consumidores. Desde 2000, a Università atua no país com simpósios 
e cursos direcionados aos produtores de café

A illycaffè, líder global no segmen-
to de café de alta qualidade, inaugu-
rou no dia 21 de setembro último, em 
São Paulo, a segunda filial brasileira 
da Università del Caffè, polo de trans-
missão de conhecimento que desde 
1999 visa promover e difundir a cul-
tura do café de qualidade em todo o 
mundo. A nova filial oferecerá cursos 
tanto para profissionais da hospitali-
dade como para consumidores finais, 
juntando-se à unidade aberta em 
2000, dedicada à formação de cafei-
cultores, e que, associada ao Prêmio 
Ernesto Illy de Qualidade Sustentável 
do Café para “Espresso” desde 1991, 
foi a precursora da melhora da qua-
lidade sustentável do café brasileiro. 

 
Baristas, profissionais da restau-

ração e o público em geral poderão 
acompanhar cursos que melhor se 
adequem às suas necessidades e in-
teresses. Envoltos na atmosfera e na 
rica história da empresa, os parti-
cipantes poderão aprender sobre o 
fascinante mundo do café e do blend 
único illy, da planta à xícara passan-
do pela fase de industrialização, além 
de entender os processos que envol-
vem os sentidos na apreciação dos 
aromas em divertidas experiências 
sensoriais; aulas práticas ensinarão 
também as melhores técnicas para a 
preparação de um “espresso” perfei-
to, além de muitas outras bebidas à 
base de café. Cursos de especializa-
ção e aperfeiçoamento, dedicados aos 
profissionais da hospitalidade e ofe-
recidos em um ambiente estruturado 

com equipamentos para todos os sis-
temas de preparação do café, assim 
como treinamentos específicos para 
clientes e parceiros, visarão garantir 
o perfeito resultado na xícara ao pú-
blico de locais que oferecem produtos 
da marca a seus clientes, asseverando 
seu sucesso. 

 
"Com a inauguração desta segun-

da sede Brasileira da Università del 
Caffè queremos fortalecer nossa pre-
sença no Brasil também no mundo da 
hospitalidade, potencializando a pre-
paração dos envolvidos na transfor-
mação do produto — explica Moreno 
Faina, Diretor da Università del Caffè 
- O Brasil sempre foi estratégico para 
illy, foi o país que deu origem à Uni-
versità del Caffè para os produtores, 
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iniciando a expansão de um modelo 
de treinamento que hoje é replicado 
em diferentes países do mundo". 

 
Promover o compartilhamento de 

conhecimento é o principal objetivo 
da Università del Caffè, que até hoje 
já treinou mais de 320 mil pessoas 
graças à expertise dos 80 docentes 
certificados que atuam nas 26 outras 
sedes da Universidade.  Através da 
abertura da segunda filial do Brasil, a 
illy continua trazendo para o mundo a 
cultura do café de qualidade sustentá-
vel, apoiando todos os operadores da 
cadeia de suprimentos em seu cami-
nho de aprendizagem.

 
UNIVERSITÀ 
DEL CAFFÈ

PENSA

Avenida Professor Luciano 
Gualberto, 908 
Cidade Universitária 
São Paulo

UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ
ILLYCAFFÈ SUD AMÉRICA
Rua Oscar Freire, 720
1º andar
São Paulo
 
A illycaff é uma empresa familiar 

italiana, fundada em Trieste em 1933 
e empenhada em oferecer o melhor 
café do mundo. Produz um blend úni-
co, 100% Arábica, feito com 9 das me-
lhores seleções de Arábica do mundo, 
e tem um compromisso constante com 
a inovação. Com a criação do "Prêmio 
Ernesto Illy de Qualidade Sustentável 
do Café para Espresso" no Brasil em 
1991 e do "Ernesto Illy International 

Coffee Award" em 2017, reiterou o 
seu compromisso com os produtores 
de café, aos quais paga um preço pre-
mium pela melhor qualidade. Desde 
2013, a empresa, que está presen-
te em 140 países de todo o mundo, 
tem figurado regularmente na lista 
das Empresas Mais Éticas do Mundo. 
Depois de adotar o estatuto de So-
cietà Benefit em 2019, em 2021 a illy 
tornou-se a primeira empresa de café 
italiana a obter a certificação interna-
cional B Corp, em reconhecimento ao 
seu compromisso de respeitar os mais 
elevados padrões de desempenho am-
biental e social. Em 2021, a empresa 
empregava 1305 pessoas e registrou 
receitas consolidadas de cerca de € 
500 milhões. Em 2021, a Rhône Capi-
tal tornou-se acionista minoritária da 
illycaffè para ajudar a empresa no seu 
crescimento internacional.
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O Queijo Minas Artesanal (QMA) 
foi reconhecido como patrimônio 
imaterial do país e chega ao segundo 
semestre de 2022 ainda mais forte 
para representar a gastronomia e a 
identidade cultural mineira. 

Nos últimos 18 meses, mais três 
regiões foram reconhecidas oficial-
mente pelo governo do Estado como 
produtoras de QMA - Diamantina, 
Serras do Ibitipoca e Entre Serras da 
Piedade ao Caraça. Isto quer dizer 
que a inclusão das novas regiões con-
solida o movimento de organização 
e profissionalização dos produtores. 
Símbolo de Minas Gerais, com suas 
histórias e sabores diferenciados em 
cada terrois, os queijos artesanais 
ainda têm um enorme potencial de 
crescimento.

Essa expansão é uma das novida-
des que foram apresentadas no Fes-
tival do Queijo Artesanal de Minas, 
que voltou a ser presencial após dois 
anos de pandemia, tendo sido realiza-
do nos dias 23, 24 e 25 de setembro, 
no Parque da Gameleira. Na primeira 
edição do festival, em 2017, o Estado 
tinha sete regiões produtoras de QMA 
caracterizadas. Agora são 10, a maio-
ria delas representadas com estandes 
no encontro.

Essas regiões (Araxá, Campo das 
Vertentes, Canastra, Cerrado, Dia-
mantina, Entre Serras da Piedade ao 
Caraça, Serra do Salitre, Serro, Serras 
da Ibitipoca e Triângulo Mineiro) pro-
duzem o mesmo tipo de queijo, com 
a mesma receita e têm o seu "saber 
fazer" característico. Entretanto, cada 
origem dá ao queijo uma identidade 
própria, de acordo com as caracterís-
ticas humanas, culturais e naturais 
do local onde é fabricado. Todos são 

produzidos a partir de leite de vaca 
cru, com leite procedente da mesma 
propriedade onde fica a queijaria.

Recentemente, o Instituto Minei-
ro de Agropecuária (IMA) elaborou 
mais dois regulamentos técnicos des-
tinados a outros dois tipos de queijo 
feitos a partir de leite cru: para a cida-
de de Alagoa, no Sul de Minas, e para 
a região de Mantiqueira de Minas. E já 
existem outras regiões reconhecidas 
como origens produtoras do queijo 
artesanal no Estado, como a Serra 
Geral; o cabacinha; e o Vale do Suaçuí, 
onde é produzido o queijo de mesmo 
nome. Portanto, o Estado tem hoje 
15 regiões reconhecidas - 10 para o 
Queijo Minas Artesanal e cinco para 
os demais.

Ricardo Boscaro, analista da Uni-
dade de Agronegócio do Sebrae Minas, 
considera essa oficialização funda-
mental para o crescimento da ativi-
dade. “É essencial para ampliação de 

mercado. Antes tínhamos só um tipo 
de queijo, o QMA e sete regiões pro-
dutoras oficiais. O reconhecimento de 
outras regiões é uma sinalização de 
que em breve podemos ter novos tipos 
de queijo atestados com seus regula-
mentos”, afirma Boscaro. Afinal, acres-
centa o analista, a tradição mineira no 
setor vai muito além do QMA.

Com a caracterização e a habili-
tação sanitária, o produtor poderá 
comercializar seu queijo em todo o 
território nacional com o Selo Arte. 
Minas Gerais é o Estado que possui o 
maior número de queijarias com este 
selo, segundo o IMA.

De acordo com a Emater, respon-
sável por apoiar o produtor e fazer 
estudos técnicos para a análise do 
IMA, o modo de fazer do QMA resistiu 
ao tempo. Isso contribuiu para que se 
preservassem produtos com carac-
terísticas próprias e de imenso valor 
cultural e econômico.

Minas Gerais ganha novas regiões 
reconhecidas como produtoras  
de queijos artesanais
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Moça®, da Nestlé®, está no Museu 
Mais Doce do Mundo em São Paulo
Pela segunda vez na exposição, a marca apresenta um espaço interativo e instagramável 
que retrata as principais sobremesas preparadas com Leite Moça® 

O Museu Mais Doce do Mundo ga-
nha uma nova edição após o sucesso 
dos eventos no Brasil em 2019 que 
somaram mais de 100 mil visitantes 
em São Paulo e Rio de Janeiro. Neste 
ano, o Shopping Vila Olímpia, localiza-
do em São Paulo, recebe a exposição 
até 30 de outubro com o patrocínio de 
Moça®, que conta com um espaço ex-
clusivo e interativo, onde os visitantes 
poderão registrar doces momentos, 
conhecer a novidade Moça® Sorvete 
e ainda comer um brigadeiro na saída. 

Ao entrar pela lata tão icônica da 
marca, os visitantes podem se divertir 
em um espaço com as principais so-
bremesas preparadas com o Leite con-
densado Moça® passando pelo livro de 
receitas, brigadeiro gigante e registrar 
um momento literalmente sentados no 
pudim. A Moça em versão humanizada, 
camponesa de Leite Moça® que ganhou 
vida nas últimas semanas, também esta-
rá presente no evento e o público pode-
rá conhecê-la pessoalmente e tirar uma 
foto com ela. As degustações de Moça® 
Sorvete e brigadeiros feitos com Leite 
Moça® estarão disponíveis no espaço 
as sextas, sábados e domingos. 

“Preparamos uma experiência 
doce, sensorial e cheia de surpresas 
dentro do Museu Mais Doce do Mun-
do. Moça® já faz parte da história do 
doce no Brasil e contribuiu para a 
criação de receitas como brigadeiro, 
pudim, entre outros, e nosso objetivo 
é continuar proporcionando experi-
ências felizes através da sobremesa, 
para pessoas de todas as idades”, con-
ta Natália Goivinho, Gerente de ma-
rketing consumidor da Moça®. 

No total, o Museu Mais Doce do 

Mundo conta com 14 salas temáticas, 
com diversas ativações digitaisna cida-
de de São Paulo até o dia 30 de outubro.

 
Presente no Brasil desde 1921, e 

a cada segundo são vendidas cerca de 
sete unidades de produtos Moça® que, 
além de leite condensado, atua em ou-
tras categorias como: profissional, so-
bremesas lácteas, chocolates, biscoitos, 
cereais matinais, bebidas, cafés e sorve-
tes. A marca vive um momento especial 
com expansão de portfólio, apostando 
em inovações que atendam as diferen-
tes necessidades dos consumidores.

A Nestlé tem mais de 100 anos de 
atuação no Brasil e segue renovando 
seu compromisso com a sociedade, 

como força mobilizadora que contribui 
para levar nutrição e bem-estar para bi-
lhões de pessoas, criar um ambiente de 
inclusão e oportunidade para milhares 
de brasileiros e ser o produtor de ali-
mentos mais sustentável do país. A em-
presa emprega mais de 30 mil pessoas 
no Brasil e tem 20 unidades industriais 
localizadas nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goi-
ás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 
e Espírito Santo, além de três centros 
de distribuição e mais de 50 brokers 
(responsáveis por vendas, promoções, 
merchandising, armazenamento e dis-
tribuição). Comprometida com boas 
práticas que vão do campo à mesa do 
consumidor, a companhia conta com 
milhares de produtores fornecedores 
participando de programas de quali-
dade nas cadeias de cacau, café, leite e 
vegetais, que garantem uma produção 
sustentável e que traz modernidade ao 
campo, inclusive na cadeia orgânica. 
Além disso, mantém iniciativas nas fá-
bricas como minimizar a utilização de 
água e energia e reduzir as emissões de 
gás de efeito estufa, ações de reflores-
tamento e inovações contínuas em em-
balagens cada vez mais sustentáveis. A 
Nestlé Brasil está presente em 99% dos 
lares brasileiros, segundo pesquisa rea-
lizada pela Kantar Worldpane.




