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Eleição de Lula: 
O desafio será 
reunificar e conciliar 
os brasileiros para a 
expansão da economia 
e a transformação do 
País em uma Nação 
Desenvolvida, Justa  
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Dia 28 de novembro, a solenidade 
do 24º Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e Maiores 
Empresas – MercadoComum – 2022

Brasil precisa urgentemente 
desarmar a armadilha que 

o condena ao raquitismo 
econômico e à mediocridade do 

desempenho de sua economia 
que já ocorre há várias décadas

ESPECIAL





S U M Á R I OE X P E D I E N T E

5 30

44

57

90

69

84

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS 
NOVEMBRO DE 2022
ANO XXIX - EDIÇÃO 310

Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios

Presidente/Editor Geral
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

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

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

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

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

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

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

A Economia com Todas 
as Letras e Números

Mundo
Empresarial

Eleições 2022,  
a vitória de Lula

Debate 
Econômico

Especial XXIV Prêmio 
Minas – Desempenho 
Empresarial – 
MercadoComum – 2022

Variedades

Foto capa: Shutterstock





A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 5EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Inadimplência alcança 6,3 milhões 
de empresas brasileiras
28,9% das dívidas negativadas foram contraídas 
com fornecedores e parceiros 

O Indicador de Inadimplência das 
Empresas da Serasa Experian revelou 
que 6,3 milhões de empresas estavam 
com o nome no vermelho em setem-
bro. O montante de dívidas negativa-

das atingiu 44,6 milhões, totalizando o 
valor de R$ 105,2 bilhões somente no 
mês de referência. A análise também 
revelou que a maior parte dos débitos 
foram contraídos dentro da categoria 

“Outros”, que engloba fornecedores e 
parceiros. Confira os números com-
pletos nos gráficos a seguir:

Para o economista da Serasa Ex-
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perian, Luiz Rabi, mesmo que algumas 
variáveis econômicas demonstrem me-
lhora, como a queda da inflação, para 
reverter o quadro de inadimplência é 
preciso de mais tempo. “A diminuição 
da inadimplência depende de uma 
melhora contínua e prolongada. Esta-
mos começando a ver um cenário mais 
estabilizado agora, mas é necessária 
uma tendência positiva consolidada 
para que esse índice de fato comece a 
regredir”. Rabi também explica que a 
inadimplência é um indicativo em ca-
deia. “Quando os consumidores conse-
guirem limpar seus nomes, vão quitar 
suas dívidas com as empresas. Essas, 
por sua vez, com um melhor fluxo de 
caixa, poderão honrar os compromis-
sos financeiros com parceiros e forne-
cedores e, dessa forma, a inadimplência 
da pessoa jurídica tende a diminuir”.

Outro recorte do índice mostrou 
que a representatividade dentre os ne-
gócios negativados é maior no setor de 
Serviços (53,3%). Em sequência estão: 
Comércio (37,7%), Indústria (7,8%), 
Setor Primário (0,8%) e Outros (0,4%).

Na Avaliação por Unidade Federa-
tiva, o estado de São Paulo hospedou a 
maior fatia dos negócios com o nome 
no vermelho. Outras regiões que tive-
ram destaque foram Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Paraná. Veja no gráfico 
abaixo as informações na íntegra:

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
SÃO MAIORIA DENTRE AS 
INADIMPLENTES 

Em setembro, o Indicador de 
Inadimplência das Empresas da Se-
rasa Experian também revelou que 
5,6 milhões de negócios de micro e 
pequeno porte estavam negativados. 
Um aumento de 5,0% na comparação 
ano a ano. O setor de Serviços teve a 
maior participação, de 52,2%, segui-
do pelo Comércio, com 39,4%. Em se-
quência estavam as Indústrias (7,9%) 
e Demais (0,5%). De acordo com o vi-
ce-presidente de Pequenas e Médias 
Empresas da Serasa Experian, Cleber 
Genero, “as empresas menores ten-

dem a demorar mais tempo para se 
reerguer, mesmo com a economia es-
tável, por isso é importante planejar 
uma organização financeira e buscar 

soluções práticas que auxiliem a co-
brança assertiva de clientes e a rene-
gociação de dívidas com parceiros e 
fornecedores”.
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Desemprego recua pelo 16º mês seguido, 
mas taxa voltará a subir em 2023
O cenário do mercado de trabalho em face dos dados positivos da economia

Pelo 16º mês seguido, a taxa de 
desemprego registrou queda, passan-
do de 8,9% para 8,7% no trimestre 
encerrado em setembro. “Esse resul-
tado veio em linha com a nossa proje-
ção e a do mercado, mas não significa 
que o mercado de trabalho vai seguir 
essa toada de recuperação à frente”, 
diz o economista-chefe do C6 Bank, 
Felipe Salles.

Segundo ele, a queda do desem-
prego é reflexo dos dados positivos de 
atividade econômica registrados nos 

trimestres anteriores, pois o mercado 
de trabalho costuma sentir o impacto 
da economia com alguma defasagem 
de tempo. “É por isso que ainda ve-
mos dados positivos, apesar da ativi-
dade já sinalizar desaceleração”, afir-
ma o economista. 

Felipe acredita que esse quadro 
deve mudar de figura a partir do ano 
que vem, quando o mercado de tra-
balho começa a sentir os efeitos defa-
sados da desaceleração da economia 
global e dos juros altos. “Nossa ex-

pectativa é que a taxa de desemprego 
volte a subir moderadamente, termi-
nando 2023 em 9,2%. Pelas nossas 
estimativas, a taxa encerra 2022 em 
8,1%”.

Para o economista, a taxa de de-
semprego no nível atual já não indica 
folga considerável no mercado de tra-
balho. “Isto significa que a inflação de 
serviços, setor intensivo em mão de 
obra e que já sofre com os impactos 
da inércia inflacionária, deve desace-
lerar a passos lentos à frente”.
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Comércio Exterior brasileiro: 2023 
será um ano desafiador 
Em 2021, Brasil ocupou o 25º lugar como exportador mundial, somando US$ 281 bilhões 
exportados (1,3% do comércio de exportações)

Estamos vivendo um momento 
muito delicado e incerto no contexto 
internacional, com efeitos da Covid 
19 e principalmente pela Guerra da 
Ucrânia. As perspectivas são incertas 
e os rumos cada vez mais difíceis de 
se analisar. No Brasil são inúmeros 
os desafios internos e externos, apre-
sentando vulnerabilidades e opor-
tunidades para 2023. Foi assim que 
sintetizou o cenário do comércio ex-
terior no Brasil, o diretor-presidente 
do Instituto de Relações Internacio-
nais e Comércio Exterior (IRICE), o 
embaixador Rubens Barbosa. 

Em 2021, o Brasil ocupou o 25º 
lugar como exportador no mundo, 
com o montante de US$ 281 bilhões 
exportados, o que corresponde a 
1,3% do comércio de exportações. Na 
outra mão, o País foi o 27º maior im-
portador, com 1% do total das impor-
tações, correspondentes a US$ 235 
bilhões. Considerando que o Brasil é 
um país continental, os números são 
considerados pequenos. 

Na análise de Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficienza, empresa espe-
cializada na assessoria do comércio 
exterior, existem inúmeros desafios 
que precisam ser enfrentados inter-
nos e externos. “Quando falamos do 
comércio exterior, o Brasil poderia 
ter apresentado um resultado mais 
efetivo se não fossem as greves inter-
nas, principalmente quando tratamos 
da paralisação dos auditores fiscais”, 
explica.

A meta de fazer o Brasil subir no 
ranking confronta com os inúmeros 
desafios internos e externos. A pers-
pectiva da FIESP (Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo) para 

o comércio exterior brasileiro no pró-
ximo ano é entender o efeito “preço” 
que afetou tanto as exportações como 
as importações. A instituição ainda 
mostra uma perspectiva para a eco-
nomia mundial nos próximos dois, 
três anos, não promissora. 

O novo governo brasileiro vai 
coincidir com um cenário interna-
cional bastante desaquecido, mesmo 
que internamente os números sejam 
otimistas e crescentes. Além disso, 
também estão postos outros desafios: 
como o refino e o fortalecimento da 
indústria nacional.

“Por mais que o cenário apresente 
incertezas, partirá do próximo gover-
no a análise de todo o processo logís-
tico e de comércio entre os países no 
próximo ano. Lembrando que confli-
tos como a Guerra da Ucrânia, além 
da relação com a Rússia e China, são 
peças chaves para a próxima gestão”, 
declara.

Três em cada cinco empresas que 
exportam ou importam foram alta-
mente afetadas pelas condições do 
mercado marítimo internacional nos 
últimos meses. Ao todo, 83% das ex-
portadoras e 71% das importadoras 
precisaram suspender ou postergar 
algum embarque.

Dentre as empresas que tiveram 
de suspender ou postergar o trans-
porte de produtos, muitas não con-
seguiram cumprir contratos com 
clientes. Isso ocorreu para 90% em 
exportações e 80% em importações, 
devido às dificuldades ocasionadas 
por problemas na logística mundial, 
segundo dados da CNI (Confederação 
Nacional das Indústrias). 

Dentre os desafios a serem enfren-
tados em 2023, a elevação dos fretes é 
o que exige um olhar mais atencioso. O 
custo elevado foi o principal problema 
enfrentado pelas empresas, segundo a 
pesquisa, com 92% das exportadoras 
impactadas. O percentual sobe para 
95% entre as importadoras. 

Outro ponto importante é o adia-
mento e a suspensão de embarques. 
Entre as importadoras, 73% recorre-
ram às medidas, enquanto nas exporta-
doras esse percentual sobe para 81%.

Das exportadoras que precisaram 
suspender ou postergar, 90% relata-
ram descumprimento dos contratos, 
91% mencionaram alteração da mo-
dalidade de embarque e 94% regis-
taram cobrança adicional sobre o uso 
do contêiner.

E ainda terá que lidar com a me-
lhora do relacionamento com os mer-
cados mais importantes, como os Es-
tados Unidos, Canadá, Europa e China. 

“O Brasil poderá enfrentar os seus 
desafios por meio da ampliação das 
relações e do comércio, aproveitando 
o valor dos produtos no comércio ex-
terior e expandindo a oferta de pro-
dutos para outros países”, completa 
Pizzamiglio.

 A Efficienza é uma empresa 
fundada em 1996 com o intuito de 
prestar serviços de assessoria em co-
mércio internacional. A empresa se 
destaca como solução integral na área 
de despacho aduaneiro, logística in-
ternacional e assessoria em comércio 
internacional. A empresa é detentora 
de 4% do market share de Drawback 
e isenção no Brasil.



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 9EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Selic mantida em 
13,75% ao ano 

Em reunião de política monetá-
ria realizada no dia 26 de outubro, 
o Copom manteve a sua taxa básica 
de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. 
A decisão veio em linha com a expec-
tativa predominante nos mercados. 
Diferentemente da reunião anterior, 
desta vez a decisão foi unânime. 

O comunicado da decisão mos-
trou que a avaliação do Copom sobre 
as conjunturas internacional e do-
méstica pouco se alterou. A autori-
dade avalia que o "ambiente externo 
mantém-se adverso e volátil", embora 
note um aumento no aperto das con-
dições financeiras e ressalte a preocu-
pação com "a maior sensibilidade dos 
mercados a fundamentos fiscais, in-
clusive em países avançados", numa 
clara alusão à repercussão negativa 
do mini-pacote fiscal britânico, no-
tando que "ambos os desenvolvimen-
tos inspiram maior atenção para paí-
ses emergentes". A autoridade notou, 
ainda, um "ritmo mais moderado de 
crescimento" doméstico; e que a "in-
flação ao consumidor (...) continua 
elevada", com a queda recente sendo 
"concentrada nos itens voláteis e afe-
tados por medidas tributárias". 

As projeções oficiais de inflação 
sofreram alguns ajustes. A projeção 
para a alta do IPCA em 2022, no ce-
nário de referência, permaneceu em 
5,8%. A projeção para 2023, no en-
tanto, avançou de 4,6% para 4,8%. 
Já para 2024, a projeção elevou-se de 
2,8% para 2,9%. O Copom reiterou 
que continua a dar "ênfase" em suas 
decisões ao horizonte inflacionário 
de 18 meses à frente, passando a in-
formar sua projeção para a inflação 
acumulada em 12 meses até o se-
gundo trimestre de 2024 - que está 
em 3,2%, não muito distante, por-
tanto, do centro das metas para 2023 

(3,25%) e 2024 (3%), que já passam 
a ter pesos equivalentes nas decisões 
de política monetária. 

Em relação ao balanço de riscos, 
o Copom manteve o balanço apre-
sentado em sua reunião anterior. No 
trecho prospectivo do comunicado, 
o Copom reforçou seu comprometi-
mento de que "irá perseverar até que 
se consolide não apenas o processo 
de desinflação como também a anco-
ragem das expectativas em torno de 
suas metas". Para tanto, a autoridade 
afirmou que "se manterá vigilante, 
avaliando se a estratégia de manuten-
ção da taxa básica de juros por perí-
odo suficientemente prolongado será 
capaz de assegurar a convergência da 
inflação". 

A fim de reforçar esta mensagem, 

o Copom continuou a enfatizar "que 
os passos futuros da política monetá-
ria poderão ser ajustados e não hesi-
tará em retomar o ciclo de ajuste caso 
o processo de desinflação não trans-
corra como esperado". 

A LCA Consultores Econômicos 
espera a manutenção da taxa nas pró-
ximas reuniões. Avalia que este pe-
ríodo "suficientemente prolongado" 
se estenderá até meados do ano que 
vem - quando a Selic deverá começar 
a ser cautelosamente reduzida. Mas 
o timing da flexibilização da política 
monetária doméstica dependerá de 
diversas condicionantes externas e 
internas, em particular do grau de 
sucesso do próximo governo em res-
gatar a confiança dos agentes na con-
dução da política econômica e no ree-
quilíbrio das contas públicas.



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS1 0 EDIÇÃO 310NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Os debates em torno da elei-
ção presidencial, a deflação 
de 0,29% em setembro pelo 
terceiro mês consecutivo, a 
perspectiva de inflação men-
sal baixa em seguida, a ma-
nutenção da taxa Selic em 
13,75% ao ano e o impacto 
da guerra da Ucrânia na eco-
nomia mundial dominam as 
atenções do mercado finan-
ceiro neste final de ano.

Torna-se mais acentuado, 
principalmente no mercado 
acionário, a busca por pro-
teção diante de um cenário 
caracterizado por maiores in-
certezas até a a nomeação da 
equipe econômica e as princi-
pais diretrizes da nova gestão 
presidencial.

Nos debates que precederam 
a eleição, os dois candidatos 
à presidência não se compro-
meteram com programas eco-
nômicos. E muito menos so-
bre a adoção de medidas para 
equilibrar as finanças públi-
cas, após os gastos extraordi-
nários do governo Bolsonaro 
para cooptar eleitores.

VALE E PETROBRÁS

No mercado acionário, os inves-
tidores nacionais e estrangeiros 
anteciparam desde o final de 
setembro este comportamen-
to mais cauteloso. Aumentou a 
procura por ações de grande li-
quidez e que oferecerem maior 
proteção em qualquer cenário 
como as da mineradora Vale e 
da Petrobrás.

 Cresceu também a procura 
por ações de bancos, setor 
sempre favorecido pelos ju-
ros elevadíssimos praticados 
no País. O índice Bovespa os-
cilou muito e ficou acima dos 
110 mil pontos na segunda 
quinzena de outubro.

Para obter resultados na bolsa, 
é preciso acompanhar o mer-
cado diariamente, e nem sem-
pre acreditar nas projeções 
mais otimistas dos analistas. 
Muitos deles procuram sinais a 
todo o momento para projetar 
resultados mais favoráveis ao 
mercado acionário.

A guerra na Ucrânia, ao in-
terferir nos preços dos com-
bustíveis, e o ritmo de cresci-
mento da China que baliza os 
preços das commodities são 
alguns dos fatores que inter-
ferem nos resultados das em-
presas de capital aberto com 
maiores volumes de negócios 
na B3, a bolsa paulista. As 
oscilações da Bolsa de Nova 
York e outras grandes bolsas 
mundiais também interferem 
no mercado interno.

BOA RENTABILIDADE

Juros básicos bem acima da in-
flação oferecem ganho real ex-
pressivo na renda fixa para os 
investidores nacionais, e princi-
palmente para os estrangeiros.

A taxa Selic deve encerrar 2022 
no patamar de 13,5% ao ano, 
bem acima da inflação oficial 
pelo IPCA projetada para de-

zembro em 5,62% pelo boletim 
Focus do Banco Central relativo 
ao final da segunda quinzena 
de outubro. O juro real brasilei-
ro na faixa de 8% é o maior do 
mundo. É calculado deduzindo-
-se da taxa Selic a inflação proje-
tada pelos 12 meses seguintes.

Os Certificados de Depósitos 
Bancários-CDBs emitidos pe-
los bancos, cujas taxas seguem 
os percentuais dos Certificados 
de Depósitos Interbancários-
-CDI’s estão entre as melhores 
opções na renda fixa.

As taxas dos CD’s acompa-
nham a Selic, que pode cair 
para 11,25% no próximo ano, 
quando a inflação oficial deve 
ficar próxima dos 5%, tam-
bém conforme a projeção do 
boletim Focus. Caso este ce-
nário se verifique, os CDBs 
de longo prazo (acima de 2 
anos) com as taxas prefixadas 
atuais são os mais atrativos.

Outras opções de renda fixa 
como fundos de investimentos 
financeiros e títulos do Tesou-
ro Direto são outras opções de 
renda fixa também muito atra-
entes neste cenário.

As cadernetas de poupança 
também se beneficiaram com 
a inflação de 7,17% relativa 
aos doze meses anteriores a 
setembro passado. Esse tipo 
de investimento mais popu-
lar oferece líquidos 6,17% 
ao ano mais a variação TR ou 
7,19% ao ano, superando um 
pouco a inflação.

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Maior busca por proteção



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 1 1EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Existem diversos desafios que a 
economia brasileira precisa su-
perar atualmente, e o principal 
deles é a desigualdade da distri-
buição de renda. Mas também 
há os pontos de cargas tribu-
tárias, a realização de uma re-
forma tributária bem debatida, 
inflação, alta dos combustíveis e 
o respeito ao teto de gastos.

Em ano eleitoral, esse cenário 
deu uma amenizada. A infla-
ção vem sendo controlada, com 
a redução de impostos, por 
exemplo. O ICMS menor ajudou 
nos últimos meses com a redu-
ção dos valores de energia elé-
trica e de combustíveis. Alguns 
itens da cesta básica ainda pe-
sam para o consumidor, o que 
também é um desafio, já que 
afeta milhões de brasileiros.

O problema é que o clima de 
campanha deve mudar no ano 
que vem e, assim, esses pontos 
serão grandes desafios para 
2023, até porque muitas das 
medidas adotadas em 2022 
não estão garantidas, como a 
redução de impostos vigentes. 
Além disso, as políticas públi-
cas são incertas, já que os pla-
nos de governo dos principais 
candidatos são bem diferentes.
Podemos ter um cenário de 
mais programas sociais e incen-
tivos, como podemos continuar 
em um Brasil em que a priva-
tização seja o caminho, assim 
como a redução de impostos. 
A população está dividida e só 
após as eleições essas expecta-
tivas serão traçadas e definidas 
de maneira mais clara.

Em um contexto incerto, é pre-

ciso ter alguns cuidados para 
resistir à crise, e existem três 
lados desse cenário: o do em-
preendedor, o do cidadão e o 
do governo.

O lado do empreendedor é 
sempre buscar inovação, já 
que isso impacta diretamente 
a gestão de negócios, podendo 
gerar aumento de receita e de 
produtividade, reduzir custos, 
criar uma diferenciação no 
mercado e promover uma me-
lhor experiência para o cliente.

Já para o cidadão, é preciso 
buscar novas fontes de receita 
para garantir uma futura de-
manda existente e, assim, cons-
truir uma qualidade de vida na 
aposentadoria. Existem itens 
que chamam a atenção no ano 
de 2022. A oferta de crédito 
pelos bancos diminuiu, houve 
aumento da antecipação dos 
recebíveis, e o cidadão, de uma 
forma geral, após a reforma 
da previdência, está buscan-
do previdências privadas. No 
último ano, a procura por elas 
aumentou em 11,02% segundo 
a FenaPrevi.

Do lado governamental a saída 
é buscar melhorar a eficiência 
da gestão, combatendo a cor-
rupção, que é muito presente 
no país. Além disso, definir e 
cumprir as metas dos progra-
mas de governo apresentados 
é essencial.

Essas são algumas estratégias 
que podem ajudar a contornar 
a situação atual, observando o 
cenário interno do Brasil. Po-
rém, devemos ter em mente 

que os parâmetros externos 
também influenciam nossa 
vivência, como a inesperada 
Guerra na Ucrânia. Ela afetou, 
por exemplo, a compra de 
fertilizantes, atingindo toda 
uma cadeia econômica. Esses 
pontos podem influenciar di-
retamente a economia brasi-
leira. Porém, estando atento a 
essas dicas, é possível driblar 
a situação atual e atingir uma 
melhoria.

O mundo está mudando cada 
vez mais rápido, por isso é ne-
cessário que empreendedores 
se ressignifiquem, analisando 
de maneira constante o cenário 
em que estão inseridos. Assim, 
a partir do estudo da conjun-
tura, são definidas estratégias 
economicamente viáveis.

Claro que existem algumas 
práticas processuais que são 
importantes para as empresas, 
como: melhoria da produtivi-
dade do time, diversificação de 
formas de atendimento (com a 
pandemia, a procura por diver-
sos tipos de atendimento em 
domicílio cresceu, por exem-
plo), investimento em plata-
formas digitais, para compra, 
venda e/ou atendimento.

O ponto favorável aqui é que 
o Brasil é um país resiliente. 
É importante destacar que al-
guns setores sobreviveram ou 
até mesmo foram impulsiona-
dos pelo cenário dos últimos 
anos. Mesmo em meio às cri-
ses, é importante seguir atento 
às oportunidades e sempre va-
lorizar o potencial e a vocação 
empreendedora do brasileiro.
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Com a proximidade das eleições 
gerais, o debate sobre uma agenda 
econômica necessária para estimular 
o desenvolvimento do Brasil ganha 
força. Seja qual for o governo a partir 
de 1º de janeiro de 2023, há um longo 
caminho a ser percorrido para o país 
retomar o trilho do crescimento sus-
tentado, na opinião de José Maurício 
Caldeira, sócio e membro do Conselho 
de Administração da Asperbras.

Para o executivo, é imprescindível 
retomar as discussões em torno das 
reformas estruturais, como a Admi-
nistrativa, para adequar à máquina 
pública ao tamanho do Estado, e a 
Tributária, que é a mais urgente. Há 
necessidade de simplificação, barate-
amento e desburocratização na forma 
de se cobrar impostos, dando raciona-
lidade ao sistema e melhorando o am-
biente de negócios no país. Para tanto, 
Caldeira ele defende que o caminho 
é a adoção, em nível nacional, de um 
Imposto sobre Valor Agregado (IVA), 
amplo e isonômico, como existe em 
vários países. “A produção, as exporta-
ções e os investimentos não podem ser 
onerados e deve existir mecanismos 
efetivos de recuperação de créditos”.

 
Outro ponto relevante é a política 

industrial. Os recentes choques exter-
nos, como a pandemia da Covid-19 e a 
guerra na Ucrânia, mostraram como a 
indústria é um setor estratégico. Com 
muito da produção concentrada na Ásia, 
as cadeias de suprimento se romperam, 
o que afetou o abastecimento de vários 
insumos globalmente. Com isso, até os 
países desenvolvidos estão reavaliando 
a opção de manter a produção tão dis-
tante do seu mercado consumidor. Tal 
cenário pode ser uma oportunidade 
para o Brasil, fazendo a indústria o mo-
tor da retomada econômica e avançar 
na reindustrialização. Nos últimos anos, 
a indústria de transformação perdeu 
protagonismo, passando de 20% de 

participação no PIB, nos anos 1980, para 
11,23% em 2021, mesmo patamar dos 
anos 1950.

 
“O Brasil precisa atrair investi-

mentos de empresas estrangeiras na 
fronteira tecnológica e acelerar a tran-
sição para a Indústria 4.0, reduzindo 
custos de financiamento para todo o 
setor industrial e melhorando o acesso 
ao crédito para o investimento produ-
tivo”, complementa o executivo.

A sustentabilidade deve ser outro 
fundamento de uma política indus-
trial moderna, tendo como pilares os 
princípios ESG (meio ambiente, social 
e governança). O grupo Asperbras já 
trabalha com a premissa de a sustenta-
bilidade é essencial para uma produção 
eficiente, fomentando o equilíbrio en-
tre o processo fabril e o meio ambiente.  

 
Para Caldeira, é necessário, ainda, 

aumentar a produtividade da economia 
brasileira. Na indústria, a produtividade 
da mão de obra, por exemplo, foi redu-
zida à metade entre 2007 e 2019. Nos 
anos 1980, um trabalhador brasileiro 
produzia o dobro de um da Coreia do 
Sul. Agora, produz 50% do que um 
sul-coreano. Para o Brasil avançar nis-
so, o Grupo Asperbras defende que é 
fundamental investir em educação de 

qualidade e qualificação profissional. 
Além disso, reforça a necessidade de 
implementação de arcabouço fiscal que 
considere a sustentabilidade da dívida 
pública e a importância do investimento 
público como pontos fundamentais para 
o crescimento econômico. Para tanto, 
pontua que se deve avaliar os elemen-
tos de rigidez orçamentária e revisar os 
regimes tributários especiais existentes, 
além de adotar instrumentos de avalia-
ções periódicas do gasto público.

 
Por fim, José Maurício Caldeira con-

sidera fundamental retomar os inves-
timentos em infraestrutura, que estão 
muito aquém das necessidades atuais 
do Brasil. O chamado estoque de infra-
estrutura, que são todos os portos, aero-
portos, rodovias, hidrelétricas, ferrovias, 
entre outros, do país está hoje em cerca 
de 36% do PIB. Em 1980, representava 
56% do PIB, percentual semelhante ao 
de países membros da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). “Para retomar o pata-
mar anterior, o Brasil precisaria investir 
4,3% do PIB ao ano em infraestrutura, 
pelos próximos dez anos. Porém, não 
tem alcançado sequer 2% ao ano. Este 
é um ponto que impacta diretamente 
a indústria, pois sem infraestrutura de 
qualidade não é possível desenvolver o 
segmento”, finaliza.

Agenda desenvolvimentista 
deve pautar novo governo



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 1 3EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Safra agrícola brasileira é revista 
ligeiramente para cima e Conab divulga sua 
primeira estimativa para a safra 2022/23 

Após a baixa de agosto, o Levan-
tamento Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) do IBGE aumentou 
levemente sua estimativa de produ-
ção para 2022, agora de 261,6 para 
261,8 milhões de toneladas. Dessa 
forma, segue o quadro de alternância 
entre revisões para cima e para baixo, 
com a estimativa oscilando entre 261 
e 263 milhões, quadro que se visua-
liza desde abril. Se confirmado, esse 
montante representará o recorde da 
série histórica, e estará 3,3% (ou 8,4 
milhões de toneladas) acima da safra 
de 2021. Por outro lado, em relação 

à estimativa divulgada em janeiro, 
a maior de 2022 até o momento, há 
baixa de 3,6%. 

A previsão para cultivo de milho 
foi revisada para baixo pelo quarto 
mês consecutivo, agora -0,3% m/m 
(ou -0,3 milhão de toneladas), conse-
quência de estabilidade na previsão 
para a 2ª safra, mas baixa de 1,8% na 
previsão para a 1ª; mesmo assim, se 
confirmado o cultivo de 109,5 milhões 
de toneladas, haverá recorde para essa 
cultura. A soja, por sua vez, teve nova 
revisão altista, agora de 0,6% (ou 0,6 

milhão de toneladas); apesar da alta, 
esse valor ainda está 11,9% abaixo da 
safra do ano anterior. 

Já a Conab divulgou o primeiro 
Levantamento de Grãos do ano-safra 
de 2022/23. A estimativa é de recorde 
com cultivo de 312,4 milhões de to-
neladas, o qual, se confirmado, repre-
sentará um crescimento de 15,3% (ou 
41,5 milhões de toneladas) em relação 
a 2021/22. Diferentemente da Conab, 
o IBGE utiliza o ano calendário para fa-
zer as suas estimativas de safra.

Fonte: LCA Consultores
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O potencial da indústria 
brasileira de grafeno
Brasil é um dos maiores produtores de Grafeno no mundo

O grafite, material que tem ganhado 
fama recentemente, sempre esteve por 
aqui e já é utilizado pela humanidade há 
centenas de anos. Apesar da aparência 
inocente, é dele que vem um novo ma-
terial, simples, versátil e promissor: o 
grafeno. Isolado pela primeira vez em 
2004 por Konstantin Novoselov e Andre 
Geim, na Universidade de Manchester, 
Inglaterra, o estudo rendeu à dupla o 
Prêmio Nobel de Física em 2010. A par-
tir daí o material passou a ser de grande 
interesse por indústrias e pesquisadores 
de todo o mundo, iniciando um grande e 
promissor mercado que movimenta bi-
lhões de dólares todos os anos. 

O grafeno é uma das formas cris-
talinas do carbono, assim como o dia-
mante e o grafite. Tem o formato de 
uma folha plana de átomos de carbono 
densamente compactados e com espes-
sura de apenas um átomo, reunidos em 
uma estrutura cristalina hexagonal.

 As ligações químicas e a espessura 
do grafeno são responsáveis por diver-
sas propriedades importantes desse 
elemento, como resistência mecânica 
e condutividades térmica e elétrica. 
Essas características têm atraído os 
cientistas e a indústria tecnologia por 
suas infinitas possibilidades de uso. 

O grafeno é uma substância com uma 
infinidade de propriedades. Trata-se do 
material mais fino conhecido no mundo 
com um átomo de espessura e também 
incrivelmente forte – cerca de 200 vezes 
mais forte que o aço. Além disso, o gra-
feno é um excelente condutor de calor e 
eletricidade e possui interessantes habi-
lidades de absorção de luz.

Esse material é leve, rígido e im-
permeável. A aplicabilidade do grafeno 
está em diversas áreas. As mais conhe-

cidas são: construção civil, energia, te-
lecomunicações, medicina e eletrônica.

Os pesquisadores de todo o mun-
do continuam a investigar e patentear 
o grafeno constantemente para conhe-
cer suas várias propriedades e possí-
veis aplicações, que incluem: baterias, 
transistores, chips de computador, ge-
ração de energia, supercapacitores, se-
quenciamento de DNA, filtros de água, 
antenas, telas sensíveis ao toque (para 
telas LCD ou OLED), células solares e 
produtos relacionados à eletrônica. 
Assim, é um dos materiais mais pro-
missores devido às suas propriedades 
físico-químicas excepcionais.

O Brasil é o segundo maior produ-
tor de grafite do mundo e o terceiro 
em reservas, segundo o United States 
Geological Survey (USGS). A produção 
brasileira é o dobro da dos Estados 
Unidos, Canadá e México. Para o em-
presário brasileiro Michael Aboud, que 
produz Grafeno no Brasil e nos Emira-
dos Árabes, o Brasil ocupa uma posição 
prestigiada neste setor e investimentos 
na área podem resultar em grandes 
avanços no país com grande impacto na 
economia: ‘’O Brasil possui a 2ª maior 
reserva de grafite do mundo, da qual 
nem 5% está sendo explorada devido 
à falta de investimentos em tecnolo-
gia e desenvolvimento. Se for criado 
um programa de incentivo em núcle-
os de desenvolvimento e uma política 
física específica, o Brasil poderá viver 
uma expansão extraordinária, faturan-
do tanto quanto na agropecuária por 
exemplo’’, disse o empresário que atua 
no ramo há cerca de cinco anos. 

Um dos principais núcleos de es-
tudo e desenvolvimento de Grafeno no 
Brasil é realizado em São Paulo pela 
Universidade Mackenzie. Em um pré-

dio moderno e de alta tecnologia, com 
um investimento de R$ 100 milhões, 
localizado no campus Higienópolis do 
Mackenzie em São Paulo, o grafeno é 
estudado e pesquisado na fronteira do 
conhecimento mundial pelo Centro de 
Pesquisas Avançadas em Grafeno, Na-
nomateriais e Nanotecnologias. 

O Centro conta com o apoio especial 
da FAPESP e atua de maneira complemen-
tar com o Centre for Advanced 2D Mate-
rials (CA2DM), da Universidade Nacional 
de Singapura. Possui, também, convênios 
e parcerias com instituições brasileiras, 
com os principais Centros de Pesquisa in-
ternacionais e com grupos de trabalho em 
diversos países, caso do maior programa 
de pesquisa e inovação da União Europeia, 
o Projeto Horizon 2020.

Embora o grafeno tenha ganhado 
notoriedade recentemente, a expor-
tação desse material já é significati-
va. A Coreia do Sul, uma potência de 
baterias, importa bilhões de grafite 
do Brasil todos os anos. Devido à 
sua alta dependência da China geo-
graficamente próxima, a quantidade 
de importações do Brasil é pequena, 
mas observa-se que pode aumentar 
no futuro. A diversificação das linhas 
de abastecimento é necessária para 
atender a crescente demanda por 
grafite devido ao crescimento da in-
dústria de baterias.

O material tem um imenso potencial 
tecnológico e comercial a ser explorado 
e, além disso, o Brasil tem a oportunida-
de de ser internacionalmente competi-
tivo, mas como o grafeno tem um valor 
atual altíssimo (vale mais que ouro!), um 
dos objetivos do setor é transformar o 
material grafite em um produto de custo 
mais viável para uso pela indústria atra-
vés de investimentos.
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E-commerce deve atingir  
U$ 4,9 trilhões até 2025
Levantamento realizado pela Magis5 aponta como foi o desempenho dos principais  
players de marketplace na América Latina e mostra como o comércio eletrônico caiu  
no gosto dos brasileiros. Só no primeiro semestre de 2022, crescimento foi de 30%.  
Mesmo com crise mundial e alta inflação, e-commerce apresenta crescimento  
e segue como umas das principais opção de compra dos brasileiros

O mercado de e-commerce na 
América Latina segue em crescimen-
to. Foram 139 bilhões de dólares em 
2021 com previsão de chegar a 4,9 
trilhões em 2025. É o que aponta um 
minucioso levantamento conduzido 
pela Magis5, startup que desenvolve 
soluções para integração com os prin-
cipais marketplaces e plataformas de 
e-commerce.

A empresa buscou os dados nos 
principais players envolvidos no e-
-commerce da América Latina, como 
VTEX, Magalu, Mercado Livre e Ameri-
canas, com o objetivo de entender a si-
tuação atual desse mercado gigantes-
co e, também, traçar estratégias para 
ações futuras, já que o foco da empresa 
é conectar e automatizar a operação 
dos vendedores dentro desses canais.

SITUAÇÃO DO MERCADO E 
NÚMEROS DOS GRANDES PLAYERS

O primeiro ponto que chama a 
atenção foi que ficou claro o cresci-
mento e amadurecimento do comér-
cio eletrônico brasileiro como meio 
de compras da população, que foi 
impulsionado com o início e auge da 
pandemia da covid-19. Após o boom 
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de 2020, apresentou um crescimen-
to um pouco menor se comparado 
ao ano anterior, especialmente pelo 
aumento da inflação e crise dos com-
bustíveis, com a guerra da Rússia e 
Ucrânia, que aumentou o preço dos 
fretes e teve reflexos nos preços dos 
produtos também.

“Com a guerra da Ucrânia e a 
elevação das taxas de juros, os in-
vestimentos desaceleraram em todo 
o mundo, o que pode afetar os resul-
tados dessas grandes empresas no 
curto e médio prazo com um cresci-
mento mais tímido do e-commerce 
brasileiro”, diz Vinícius Ribeiro, Head 
de Marketing da Magis5.

Mesmo assim, os números foram 
interessantes. O primeiro trimestre 
de 2022 foi positivo para os princi-
pais players de e-commerce, como 
a VTEX, multinacional brasileira 
de tecnologia com foco em cloud 
commerce, e clientes como Sony, 
Walmart, Coca-Cola e AB InBev, que 
apresentaram um crescimento em 
receita e GMV (métrica que se apli-
ca ao varejo on-line que ajuda as 
empresas a identificarem quanto de 
receita foi gerado pelos seus canais 
digitais em um período específico) 
de cerca de 30% em relação ao mes-
mo período de 2021

Já a Magalu apresentou um cres-
cimento de 13% trimestral, com in-
tensa participação do e-commerce. 
Mesmo após a reabertura das lojas 
físicas em todo o território brasileiro, 
que historicamente sempre foi o pon-
to forte desde o início da empresa, as 
vendas on-line representam mais de 
72% de todas as vendas da empresa, 
número que até 2020 representava 
somente 53% de todas as vendas.

Nos últimos 2 anos, a Magalu 
cresceu cerca de 149% no número 
de vendas on-line, sendo o principal 
motor de crescimento acelerado do 
e-commerce, com 36% das vendas e 
cerca de 180 mil sellers vendendo de 
forma legal e formal.

Já a Americanas SA, antiga B2W, 
apresentou um crescimento no seu 
GMV de quase 22% e uma receita lí-
quida de R$ 6,8 bi. A principal mudan-
ça estratégica da empresa foi o seu 
fortalecimento logístico, acelerando o 
tempo de entrega de produtos e per-
mitindo também a compra e retirada 
nas lojas físicas de maneira mais efi-
ciente, o que levou a um crescimento 
de 8% na base de clientes ativos.

O Mercado Livre, principal player 
do e-commerce nacional e a empresa 
mais valiosa da América Latina, apre-

sentou um crescimento de GMV de 
32% em relação ao ano de 2012. Com 
a ampliação da malha logística e a es-
tratégia de ampliar o portfólio de pro-
dutos, a empresa também investiu no 
fortalecimento da sua fintech Mercado 
Envios, conseguindo manter resultados 
consistentes mesmo com a economia 
mundial não convergindo a favor disso.

Chama a atenção que, apesar do 
cenário macroeconômico desfavorável, 
as pessoas passaram a comprar artigos 
que não eram usuais e que eram adqui-
ridos somente em estabelecimentos 
físicos. Categorias como farmácia, su-
permercado, itens básicos de higiene 
e beleza entraram no rol de produtos 
cada vez mais presentes, e até mesmo 
roupas tiveram um crescimento no 
e-commerce. Só na VTEX, por exem-
plo, os itens de mercado e mercearia 
são responsáveis por 12% de todas as 
vendas na plataforma, sendo a terceira 
maior categoria, ficando atrás somente 
de moda e artigos de beleza.

Claudio Dias, CEO da Magis5, re-
força a ideia: “Essas tendências e o 
atual cenário e mudanças no compor-
tamento do consumidor já refletem 
no comércio eletrônico brasileiro. 
Apesar deste impacto, aqui dentro da 
Magis5, mês a mês, estamos com um 
crescimento constante e consistente”.
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OCDE: Brasil dá mais um passo para 
fazer parte da organização

O Brasil deu mais um passo para 
fazer parte da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Em coletiva no dia 6 de ou-
tubro, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o país entregou à or-
ganização um documento de autoava-
liação sobre o cumprimento dos requi-
sitos necessários para entrar na OCDE. 

“Estamos entregando esse me-
morando inicial. É uma espécie de 
autoavaliação nossa dizendo: ‘Desses 
230 instrumentos, nós avaliamos que 
esses daqui já estão cumpridos, esses 
estão assim e esses outros nós pre-
tendemos fazer o seguinte’,” afirmou. 

O ministro da Economia disse que 
dos 230 requisitos obrigatórios exigi-
dos pela OCDE para adesão do Brasil, 
o país já cumpriu 108, outros 45 es-
tão em análise pela organização e 77 
estão sendo implementados pelo go-
verno. Carlos França, ministro das Re-
lações Exteriores, disse que a adesão 
do Brasil à OCDE é “um sonho antigo 
do Itamaraty” e que, a partir de ago-
ra, 26 comitês e grupos de trabalho 
designados pela organização interna-
cional vão examinar as informações 
enviadas pelo Brasil no memorando. 

Eduardo Fayet, especialista em Re-
lações Institucionais e Governamen-
tais e Gestão Pública, da Fundação da 
Liberdade Econômica aponta que o 
Brasil precisa provar, no memorando, 
se cumpre, deixa de cumprir ou está 
em andamento em relação a cada um 
dos requisitos para ingresso na OCDE. 

Para o ministro Paulo Guedes o 
“sim” para a entrada do Brasil no grupo 
deve ser abreviado. “Normalmente, esse 
processo levaria mais dois, três, quatro, 
cinco anos. Nós acreditamos que esse 
tempo vai ser substancialmente encur-
tado, graças ao empenho de todos nós 

e essa percepção, ao contrário do que se 
diz aqui, o Brasil nunca foi tão respeita-
do lá fora. Está havendo uma reavaliação 
pelo nosso desempenho”, afirmou. 

O ministro da Economia também 
confidenciou que o secretário-geral 
da OCDE, Mathias Cormann, tem indi-
cado que “o Brasil está bem à frente 
dos demais candidatos” a uma vaga 
na organização. Argentina, Bulgária, 
Croácia, Peru e Romênia também ten-
tam fazer parte da instituição. 

ESCRITÓRIO NO BRASIL

No mesmo dia em que anunciou a 
entrega do memorando à organização, 
o Brasil avançou em mais uma frente no 
processo de adesão à OCDE. Isso por-
que o Senado aprovou um acordo assi-
nado em 2017, entre o país e a OCDE, 
que prevê a abertura de escritório da 
organização em território nacional. 

A parceria visa promover e garan-
tir a implementação de atividades con-
juntas entre as partes; funcionar como 
ponto de contato efetivo entre as auto-
ridades brasileiras responsáveis pela co-
operação com o secretariado da OCDE; 
apoiar missões e eventos da OCDE a se-
rem realizados no Brasil; e prover privi-
légios e imunidades para que os agentes 
da OCDE possam desempenhar adequa-
damente suas funções. 

A OCDE é uma organização inter-
nacional composta por 38 países, reu-
nindo algumas das economias mais 
avançadas do mundo, como Estados 
Unidos, Japão e Reino Unido, mas tam-
bém alguns países emergentes, como 

Costa Rica, Colômbia, Chile, México e 
Turquia. Desde 2017, quando protoco-
lou pedido formal de adesão, o Brasil 
tenta se tornar país-membro da OCDE. 

Para entrar na organização, o país 
precisa, além de implementar os instru-
mentos legais, ser aceito por unanimida-
de pelos países membros. Desde 2019, o 
governo do presidente Jair Bolsonaro in-
tensificou a candidatura do país à OCDE, 
tendo como aliado o ex-presidente dos 
Estados Unidos Donald Trump. 

A organização tem como objetivo 
identificar e estabelecer práticas e políti-
cas que promovam prosperidade, igual-
dade, oportunidade e bem-estar para 
todos. Ela atua com governos, formula-
dores de políticas públicas e a sociedade 
civil para criar padrões internacionais 
e buscar soluções para desafios sociais, 
econômicos e ambientais. 

Seus países membros compartilham 
experiências e avaliam o desempenho 
uns dos outros, além de recomendar 
melhorias entre si. Espera-se que, ao 
adotar as práticas e regras consolidadas 
pela OCDE, o nível de produtividade da 
economia brasileira aumente. 

Segundo Fayet, para o Brasil é mui-
to importante fazer parte da OCDE. Ele 
diz que os 38 países que fazem parte 
da organização atualmente "têm, jun-
tos, 62% do PIB mundial, são nações 
democráticas e com fortes políticas de 
desenvolvimento social e econômico”. 

“Fazer parte eleva o país a outro 
patamar de relações internacionais, 
ampliando a possibilidade de atração 
de investimentos, favorecendo acor-
dos comerciais mais vantajosos, au-
menta a confiança dos países e melho-
ra o ambiente de negócios de outros 
países com os brasileiros”, completa.

Fonte: Brasil 61
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Comércio entre Brasil e Canadá bate 
novo recorde histórico; Importação 
de fertilizantes é destaque
Guerra entre Ucrânia e Rússia fez importações de adubos e fertilizantes pelo Brasil 
saltarem 317% entre janeiro-setembro de 2022, representando 76% do total importado

O ano de 2022 já representa um 
marco nas relações entre Brasil e Ca-
nadá: os dois países registraram um 
novo recorde histórico no intercâm-
bio comercial, segundo dados copi-
lados pelo estudo Quick Trade Facts, 
elaborado pela Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC).

O avanço na relação bilateral foi 
estimulado pela concretização de 
novos negócios e por um forte salto 
na compra de fertilizantes pelo Bra-
sil, que sozinha representou 76% do 
total das importações, impulsionada 

especialmente por conta do conflito 
entre Rússia e Ucrânia.

Entre janeiro e setembro deste 
ano, a corrente de comércio – que 
representa a soma das importações 
e exportações - totalizou US$ (FOB) 
8,223 bilhões (novo recorde históri-
co), já superando os US$ (FOB) 7,497 
bilhões alcançados no acumulado dos 
12 meses de 2021.

O menor nível na última década 
foi visto em 2016, quando ficou em 
US$ 4,2 bilhões. De lá para cá, porém, 
os resultados foram se tornando mais 

expressivos – apontando para uma 
maior complementaridade das duas 
economias nos anos seguintes.

BRASIL MAIS PRÓXIMO  
DO CANADÁ

O total de US$ (FOB) 8,223 bi-
lhões alcançados na corrente comer-
cial entre janeiro e setembro de 2022 
representa um avanço de 62,5% 
frente aos US$ (FOB) 5,05 bilhões 
registrados em igual período do ano 
passado. O saldo comercial nos nove 
meses ficou negativo para o Brasil em 
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US$ (FOB) 333,7 milhões, impactado 
pelo avanço das importações.

Considerando o período janeiro-
-setembro de 2022, o Canadá se man-
teve na 13ª posição como o maior 
destino das exportações brasileiras. 
Já no ranking das importações, o país 
norte-americano avançou da 10ª po-
sição para o 8º lugar.

UMA “NOVA ERA” COMERCIAL

“Em toda a história comercial en-
tre Brasil e Canadá, nunca se viu uma 
relação tão profunda como a atual. 
O Canadá, que já representa o maior 
destino internacional dos estudantes 
brasileiros, está agora na mira das 
empresas que não apenas querem 
se internacionalizar, como também 
expandir os negócios e criar bases 
de operações na América do Norte”, 
avalia Paulo de Castro Reis, diretor de 
Relações Institucionais da CCBC.

De acordo com o executivo, as 
oportunidades de negócios no Cana-
dá estão entrando no radar das em-
presas brasileiras. “O ano de 2022 foi 
marcado por grandes eventos e mis-
sões comerciais de diversos setores 
estratégicos, contribuindo para que 
investidores do Brasil conhecessem 

não só o ecossistema de inovação 
canadense, mas também tivessem a 
chance de compartilhar conhecimen-
tos e ideias para firmar novas parce-
rias e acordos comerciais”, conclui.

O grande pulo das importações
As compras de produtos cana-

denses totalizaram US$ (FOB) 4,278 
bilhões nos três primeiros trimestres 
deste ano, disparando 164% frente 
janeiro-setembro de 2021, quando 
somaram US$ (FOB) 1,620 bilhão.

Dentre os produtos mais adqui-
ridos pelo Brasil, o destaque per-
manece para a indústria química 
(em especial adubos ou fertilizantes 
químicos), cuja alta significativa foi 
317%, totalizando US$ (FOB) 3,2 bi-
lhões e representando 76% do total 
de importações, impulsionada princi-
palmente pelos conflitos envolvendo 
a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos, incluindo suas partes, re-
presentaram 6,3% do total importa-
do, contabilizando US$ (FOB) 271 mi-
lhões, enquanto a compra pelo Brasil 
de aeronaves e outros equipamentos 
atingiram US$ (FOB) 152 milhões ou 
3,5% da soma geral de importações.

EXPORTAÇÕES  
TAMBÉM AVANÇAM

Os embarques ao Canadá totali-
zaram US$ (FOB) 3,944 bilhões en-
tre janeiro-setembro de 2022, um 
aumento de 15% em comparação à 
igual período do ano anterior, quando 
foram registradas vendas externas de 
US$ (FOB) 3,438 bilhões.

Os principais destaques nas ex-
portações brasileiras ao Canadá e 
com maior peso na balança comercial 
no período foram: ouro (31% do total 
exportado); alumina (óxido de alumí-
nio, exceto corindo artificial), repre-
sentando 29% do total; e açúcares e 
melaços (8,9%).

 A Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá (CCBC) é uma organização 
independente, mantida pelo setor 
privado e sem fins lucrativos, fun-
dada em 1973. Há 49 anos, a CCBC 
aproxima pessoas, empresas, insti-
tuições públicas e privadas de vá-
rios setores nos dois países. Com 
escritórios no Brasil e no Canadá, 
a instituição atua na construção de 
conexões para alavancar negócios, 
investimentos, estimular a inovação, 
o intercâmbio tecnológico e cultural 
bilateral.
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Importações em Minas Gerais no primeiro 
semestre de 2022: Carvão foi o produto 
mais importado
Segundo dados da Logcomex, o estado sozinho importou mais de R$268 milhões, 
seguido de outros cloretos de potássio com R$161 milhões

Em agosto deste ano, o estado 
de Minas Gerais importou mais de 
US$50 milhões em carvão (R$268 mi-
lhões convertido em reais), de acor-
do com levantamento da Logcomex, 
empresa que oferece sistemas de 
automação, visibilidade avançada e 
Data Analytics, para o comércio exte-
rior. No periódico, outros cloretos de 
potássio vêm em seguida, somando 
mais de US$30 milhões (R$161 mi-
lhões convertidos em reais). 

O carvão possui um papel rele-
vante dentro da matriz energética 
brasileira e, no estado de Minas Ge-
rais, o produto segue sendo o mais 
importado desde o começo do ano 
- chegando ao montante de US$277 
milhões no primeiro trimestre de 
2022. “Se analisarmos os principais 
produtos importados, a oferta de 
carvão tem como propósito melho-
rar o mercado, devido à valorização 
das commodities pelo impacto da co-
vid-19”, comenta o executivo.

O levantamento da empresa se-
gue com células fotovoltaicas, outros 
“dumpers” para transporte de mer-
cadoria e diidrogeno-ortofosfato de 
amônio. Confira a lista dos 10 produ-
tos mais importados com seus res-
pectivos valores abaixo:

• Carvão coque 
US50.213.392

• Outros cloreto de potássio 
US$30.644.334

• Células fotovoltaicas - 
US$29.620.500

• Outros “dumpers” para 
transporte de mercadoria 

US$10.486.365
• Diidrogeno-ortofosfato de 

amônio US$9.428.100 
• Coque de petróleo não 

calcinado- US$7.548.750
• Outros derivados ésteres do 

álcool
• US$7.400.732
• Outras escavadoras
• US$5.718.588 
• Ureia 

US$5.643.656 
• Outros quadros, painéis, etc
• US$4.953.37

Fundada em 2016, pelos empre-
endedores Helmuth Hofstatter Filho 

e Carlos Souza, a Logcomex é uma 
empresa que se propõe a organizar 
as informações do comércio global 
para transformar a maneira que as 
empresas fazem negócios. Oferecen-
do soluções tecnológicas voltadas à 
visibilidade avançada na gestão de 
embarques, desde a logística inter-
nacional, até o desembaraço aduanei-
ro, automação e data analytics  para 
todos os elos do comércio exterior, a 
Logcomex atua com inteligência co-
mercial (informações do mercado, 
trazendo dados da importação bra-
sileira, por exemplo) e automação de 
tarefas (com organização e centrali-
zação de informações do cliente).
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Crédito imobiliário segue resiliente 
mesmo com alta dos juros
Embora o crescimento de 600% na tomada de financiamentos, número 
de pessoas endividadas por conta do serviço também cresce

Com a taxa de juros básica (Selic) 
em seu maior patamar dos últimos 
cinco anos, tomar crédito no mer-
cado ficou mais caro dado o custo 
de capital. Porém, apesar dessa alta 
nos últimos 18 meses ter sido supe-
rior a 600%, o custo médio de um 
financiamento imobiliário no Bra-
sil aumentou pouco menos de 40% 
no mesmo período. No Ceará, por 
exemplo, o aumento do custo desses 
financiamentos refletiu numa queda 
de apenas 22,5% no número de no-
vos financiamentos na comparação 
de 12 meses, de acordo com a Abe-
cip. Diante desse cenário contraditó-
rio que é observado no país inteiro, 
segue crescente o número de pesso-
as endividadas com financiamento 
imobiliário.

Para Daniel Gava, CEO e cofunda-
dor da Rooftop - proptech que conecta 
proprietários em situação de estresse 
financeiro e sem acesso a capital a 
negócios imobiliários singulares -, 
a resiliência está inserida em outro 
contexto. “As pessoas já haviam com-
prado seus imóveis na planta quando 
a Selic ainda estava em torno de 2% e 
a resiliência também se deve ao fato 
de elas terem que realizar o repasse 
agora na entrega da obra, em função 
dos vários lançamentos imobiliários 
ocorridos nos últimos anos. Além 
disso, os bancos estão aumentando 
as carteiras de crédito imobiliário, o 
que faz parecer também um cenário 
firme”, explica o especialista. 

“O Brasil é um país estressado 
economicamente, com mais da meta-
de da população com algum tipo de 
pendência financeira ou restrição. 
E, cada vez mais, com a força das 

instituições financeiras querendo 
aumentar constantemente o volume 
de crédito imobiliário no Brasil, é na-
tural que os problemas relacionados 
à inadimplência de contrato de em-
préstimo com garantia imobiliária 
e financiamentos imobiliários cres-
çam na mesma velocidade que as 
carteiras de crédito”, complementa 
Gava. “No entanto, é preciso cautela 
para analisar os indicadores, uma 
vez que o mercado de imóveis usa-
dos tem sofrido mais com a situação 
atual”, analisa.

A Rooftop tem registrado um 
crescimento de 400% ano após ano 
em números de transações. Rogério 
Mescolote é um exemplo de cliente 
da proptech. Diante da dificuldade 
de honrar o financiamento que ele e 
a esposa contrataram para abrir uma 
empresa em 2019, pré-pandemia, o 
programa InCasa foi a solução para 
regularizar este e outros débitos. 
“A Rooftop contribuiu com rapidez, 
sem que fosse preciso sair do imóvel. 
Obtive o valor necessário para me 
reorganizar financeiramente usando 
a minha casa”, conta o cliente. “Dá 
um certo medo, diante da situação 
econômica do país e do mundo, mas 
acredito que dentro do prazo conse-
guiremos recomprar a casa pelo valor 
combinado com eles”, conclui.

Na opinião de Fabio Silva, country 
manager do alt.bank - fintech brasilei-
ra focada em levar justiça financeira 
por meio de práticas justas - é 
momento de cautela devido 
aos juros, exceto se for 
para uma aqui-
sição à vista, 
quando po-

dem surgir boas oportunidades. “Este 
não é o momento ideal para financiar 
imóveis dado os juros altos. Tendo o 
recurso parcialmente, é melhor inves-
tir em renda fixa que paga 100% do 
CDI. A tendência é uma recuperação 
na economia nos próximos anos, e a 
queda da taxa de juros pode represen-
tar um sinal positivo para o financia-
mento”, explica o executivo. 

 
Fundada em 2020, a Rooftop é 

uma proptech que tem como missão 
conectar proprietários em situação 
de estresse financeiro e sem acesso a 
capital a negócios imobiliários singu-
lares. A empresa possui duas linhas 
de negócio, o "InCasa" – programa 
destinado a converter o proprietário 
em inquilino do seu próprio imóvel, 
garantindo a possibilidade de conse-
guir se reorganizar financeiramente. 
A proptech também oferece um esto-
que de imóveis residenciais com pre-
ços abaixo do valor de mercado, com 
condições para apoiar cada vez mais 
pessoas na conquista de seus lares. Já 
são centenas de famílias beneficiadas 
pelas soluções da proptech.
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Black Friday: Por que os brasileiros 
se endividam?

A Black Friday está chegando e o 
educador financeiro Thiago Martello, 
fundador da Martello EF, separou di-
cas essenciais para ajudar a gastar o 
menos possível. Ele conta que, infeliz-
mente, muitas pessoas estão endivi-
dadas neste momento, sendo que cer-
ca de 80% estão endividadas e 30% 
tem pagado suas contas com atrasos 
e, consequentemente, com juros.

Mas quais os motivos que levam 
a essa situação? Por que esse endivi-
damento acontece? Martello destaca 
que há duas razões que envolvem o 
dilema. “Ou a pessoa quer antecipar 
o futuro ou não está preparada para 
eventualidades - ou ainda, as duas 
coisas juntas. É normal que nossos 
desejos e necessidades aconteçam 
mais rapidamente que nossa capaci-
dade em gerar dinheiro. Quando rea-
lizamos uma vontade, já começamos 
a querer outra coisa, mas não conse-
guimos dobrar o salário de um mês 
para o outro. Essa ansiedade faz com 
que a gente vá mais rápido em gastar 
do que ganhar - é onde as pessoas 
acabam criando dívidas e pedindo 
empréstimos. Primeiro ganhe e de-
pois gaste”, aconselha.

Por outro lado, faz parte da vida 
ter problemas no meio do caminho e 
por isso é preciso estar devidamen-
te preparado. “Ter uma reserva de 
emergência para quando algo acon-
tecer. Isso é importante para não 
ter que contar com o bolso do ou-
tro, onde eu tenho que pagar juros, 
tornando-se um efeito cascata. Esses 
dois pontos se resolvem com planeja-
mento”, explica.

Há também outros comporta-
mentos que potencializam esses 
gastos, principalmente em épocas de 
promoção. “Não é porque uma coisa 
tem desconto que precisamos com-
prar”, adverte.

Thiago detalha que cerca de 80% 
daquilo que as pessoas adquirem são 
por impulso - ou seja, oito a cada dez 
coisas podem ficar paradas no fundo 
do armário. Por isso, é preciso pen-
sar antes se o produto ou serviço é 
realmente necessário. “Partindo do 
pressuposto que sim, comece a fazer 
uma varredura de preços, usando os 
buscadores que ajudam a comparar 
esses valores”, destaca o especialista.

Na Black Friday antiga, algumas lo-
jas aumentavam os preços antes do dia 
e depois baixaram para parecer des-
conto. “Fique atento! Tem gente que 
gosta de anotar os custos em planilha, 
comparando por data e loja. Tem quem 
prefira caderno, mas qualquer tipo de 
organização e planejamento é viável. 
Com o celular na mão, mandar um 
print para você mesmo no WhatsApp, 
por exemplo, pode ser uma sugestão. É 
muito pessoal a maneira como será re-
alizada essa estratégia, mas ela precisa 
ser feita. Hoje em dia há plataformas e 
aplicativos que monitoram o preço de 
produtos e loja, facilitando ainda mais 
a tarefa”, acrescenta. 

Segundo o especialista, dados 
históricos do Procon mostram que os 
maiores picos de reclamação são pró-
ximos ou durante a Black Friday. Ao 
se deparar com situações em que o 
consumidor se sente lesado, é neces-

sário que seja realizada a reclamação 
de maneira oficial. Os canais para isso 
podem incluir Reclame Aqui, o próprio 
Procon e agências reguladoras do se-
tor em questão, como a Anatel é para 
serviços de telefonia, por exemplo. 

Além de uma boa pesquisa e estar 
atento às letras miúdas que dificul-
tam o acesso a informações impor-
tantes, pode-se ainda usar cupons 
de desconto, preferir lojas que deem 
benefícios como menores taxas na 
primeira compra e compartilhar com 
amigos o consumo de produtos como 
assinaturas ou taxas de entrega. 

Empresa participante do Shark 
Tank Brasil. Criada em 2015, a Martello 
Educação Financeira é uma fintech e 
edtech que oferece planejamento finan-
ceiro com uma metodologia própria e 
inovadora, por meio de cursos, men-
torias e diagnósticos para melhorar 
o relacionamento do cliente com seu 
dinheiro. Já realizou mais de mil aten-
dimentos e possui mais de 500 alunos. 

Thiago Martello também participou 
da versão brasileira do Shark Tank Brasil, 
a franquia brasileira do maior programa 
de empreendedorismo do mundo. Atual-
mente ele fala semanalmente, como espe-
cialista, para vários veículos da imprensa, 
entre eles: O Globo, Estadão, Folha de São 
Paulo, Jovem PAN, CNN e outros.
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A Secretaria do Tesouro Nacional 
aprovou na noite de terça, 25/10, a 
captação do Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG) com 
o Novo Banco de Desenvolvimento 
(NDB), conhecido no Brasil como o 
“banco dos BRICs”, no valor de USD 
200 milhões, ou R$ 1 bilhão. O volu-
me será a maior captação da história 
do banco mineiro.

 
Segundo o Comitê de Financia-

mentos Externos (Cofiex), o BDMG 
foi autorizado a prosseguir com a 
captação pois possui “capacidade de 
pagamento elegível à concessão de 
garantia da União” e apresentou con-
tragarantias suficientes, além de não 
possuir atrasos em operações avali-
zadas pelo Governo Federal. 

 
“Isso significa que Minas, via 

BDMG, vai conseguir sustentar a ex-
pansão de setores como o da energia 
fotovoltaica, saneamento básico, além 
de demais investimentos privados, 
promovendo avanços em infraestrutu-
ra, geração de renda e oportunidades 
de trabalho no estado”, diz o secretário 
estadual de Desenvolvimento Econô-
mico, Fernando Passalio.

 
De acordo com o presidente do 

BDMG, Marcelo Bomfim, os recursos 
oriundos do Novo Banco de Desenvol-
vimento poderão financiar também 
projetos de infraestrutura nos muni-
cípios, o que é muito importante para 
o desenvolvimento regional. Para ele, 
as condições financeiras são muito 
vantajosas pelo custo baixo e prazos 
longos de vencimento e de carência.

 “Esta captação abrange tanto in-
vestimentos no setor público, isto é, 
municípios, quanto no privado. Ele 
também é multisetorial, adequando-
-se a segmentos que vão do agrone-
gócio à indústria de grande porte, 
importantes geradores de empregos, 
e incluindo também as micro e pe-
quenas empresas”, diz Bomfim. “Já 
temos as melhores taxas e linhas. 
Agora teremos também muito mais 
volume”, diz.

 
Segundo Bomfim, os recursos 

serão direcionados à infraestrutura, 
como projetos de transporte e mobi-
lidade urbana, saneamento, fontes re-
nováveis e eficiência energética, mas 

também a iniciativas de alto impacto 
em desenvolvimento humano e socio-
ambiental, como agricultura susten-
tável, saúde e bem-estar e inclusão 
produtiva, entre outros.

 
O BDMG, que completa 60 anos 

em 2022, é o principal agente finan-
ceiro de Minas Gerais, com opera-
ções em 94% municípios. Em 2021, 
o banco realizou desembolsos recor-
des, com a carteira de investimentos 
alcançando R$ 4 bilhões. A Associa-
ção Latino-Americana de Institui-
ções Financeiras para o Desenvolvi-
mento (Alide) escolheu o BDMG, em 
maio passado, como “Banco do Ano 
2022”. 

BDMG - Tesouro Nacional autoriza  
a instituição mineira a captar R$ 1 bi  
com banco dos Brics para projetos  
de infraestrutura e sustentabilidade

Marcelo Bomfim, presidente do BDMG

Contrato com o NDB, vinculado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, 
será a maior captação da história do banco mineiro
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Brasil é o 5º 
país com mais 
usuários de 
internet no 
mundo
País é o líder na América 
Latina em número de 
internautas ativos

Com mais de 165 milhões de usu-
ários, o Brasil se encontra na 5ª po-
sição do ranking mundial dos países 
com a maior quantidade de usuários 
de internet.

O país fica atrás somente da China 
(1 bilhão), Índia (658 milhões), Esta-
dos Unidos (307 milhões) e Indonésia 
(204 milhões). No total, são mais de 5 
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bilhões de usuários de internet ativo 
pelo mundo.

É o que revela um estudo divul-
gado pela plataforma de desconto 
CupomValido.com.br com dados da 
Statista sobre os usuários de internet 
no mundo.

Ao levar em consideração so-
mente os países da América Latina, 
a Argentina fica em 3ª posição com 
38 milhões de usuários de internet. 
O México fica em 2ª posição, com 96 
milhões. E o Brasil é o líder absoluto, 
com mais usuários que o 2º e o 3º co-
locados combinados.

OS PROVEDORES  
MAIS USADOS PELOS  
BRASILEIROS

A NET (Claro NET) é o provedor 
de internet mais usados pelos brasi-
leiros, com 22%. A Vivo está em se-
gunda posição, com 16%. E a Claro 
em terceira com 14%.

Em seguida fica a Oi, com 12%. A 
Brisanet, Cabo Telecom e Tim Live, 
possuem 3% de participação de mer-
cado cada.

POR ONDE O BRASILEIRO MAIS 
ACESSA A INTERNET?

O celular é o aparelho preferido 
dos brasileiros acessarem a internet. 
Aproximadamente 99% dos usuários 
de internet no Brasil acessam por 
este dispositivo.

Além do celular, 50% dos brasilei-
ros acessam a internet via TV, princi-
palmente demando pelos serviços de 
streaming.

O Notebook e o Computador, fi-
cam em terceira e quarta posição, 
respectivamente. Apesar de menores 
posições, a soma da porcentagem de 
Notebooks e Computadores, ainda re-
presentam uma grande fatia de quase 
38%. - Fonte: Statista, CupomValido.
com.br
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Talvez o mais importante 
é analisar a força que o go-
verno Lula poderá ter para 
avançar nas reformas e de-
senvolvimento do país. Dife-
rentemente de outras elei-
ções, este não é um governo 
do PT, mas sim de aliados: 
são ao todo 16 partidos (PT, 
PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, 
Solidariedade, Pros, Avante, 
Agir, PDT, Cidadania, PCB, 
PSTU, PCO e Unidade Popu-
lar), assim os ministérios do 
novo governo devem ser for-
mados por representantes 
de diversos partidos.

Na Câmara dos Deputados, o 
presidente Lula possui 144 
deputados aliados e sua ca-
pacidade negociadora deve-
rá ser exercida com os 175 
parlamentares de centro e 
alguns menos radicais de 
direita para conseguir avan-
çar e formar maioria para a 
reforma, incluindo o presi-
dente da Casa. Já no Sena-
do são 15 os apoiadores do 
presidente Lula, que devem 
formar composição com os 
outros 42 de centro e centro-
-direita.

Essas negociações devem ser 
facilitadas pela presença do 
vice-presidente Geraldo Al-
ckmin, que possui um perfil 
moderado pautado na efici-

ência do Estado, assim como 
a aproximação da senadora 
republicana Simone Tebet, 
que ganhou exposição na 
CPI da Covid-19, foi a tercei-
ra colocada na concorrência 
presidencial com 4,16% do 
total de votos válidos e deve 
contribuir substancialmente 
pela influência adquirida ao 
longo dos últimos 12 meses.

Do ponto de vista inter-
nacional o Brasil deve ter 
grande exposição com im-
plantação de ações socio-
ambientais para a defesa da 
Amazônia, políticas trans-
versais e legislação ambien-
tal, uma vez que a Floresta 
Amazônica e o meio am-
biente estão no centro das 
discussões climáticas.

Essa agenda contribuirá para 
que o Brasil receba investi-
mentos, como já anunciado 
pela Noruega, e a possibili-
dade da retomada do seu pa-
pel de protagonista global na 
formação de economia limpa 
de baixa emissão de carbono, 
propiciará ampliar sua parti-
cipação em exportação do 
agronegócio e no desenvolvi-
mento de novas tecnologias.

Quanto ao nosso agronegó-
cio, esse é um setor pilotado 
por empresários que inves-

tem em inovação, tecnologia 
e alta performance, motivo 
pelo qual devem, segundo o 
Grupo de Conjuntura da Di-
mac/IPEA, apresentar para 
2023 um crescimento de 
10,9% no valor adicionado 
contra uma queda de 1,7% 
em 2022.

Para o mercado doméstico 
o aceno também é positivo 
pela retomada de investi-
mentos em educação pelo 
Sisu, Fies, Prouni e progra-
mas como o Minha Casa Mi-
nha Vida com impacto direto 
na construção civil, minério 
e serviços, melhorando a 
renda da população.

A economia familiar e de pe-
quenas e médias empresas, 
que representam mais de 
70% da geração de empre-
gos no país, também serão 
foco com linhas de crédito e 
investimentos relacionados 
a sua retomada, desenvolvi-
mento e inovação. Cabe des-
tacar o importante papel do 
Banco Central independente 
sob a direção do Roberto 
Campos Neto no controle da 
inflação e políticas monetá-
rias que serão fundamentais 
para o sucesso do Brasil.

Todavia, muitos pontos de 
atenção devem ser igual-

EDUARDO SILVA

O  B R A S I L  P Ó S - E L E I Ç Ã O

CEO do EDANBANK 
com mais de 30 anos 
de experiência no 
mercado financeiro

Uma coisa já sabemos:  
o Brasil de 2023 será bem 
diferente do Brasil de 2022!
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mente levados em conside-
ração. O novo governo terá 
que refazer o orçamento 
(LDO), suas negociações não 
poderão prejudicar uma po-
lítica fiscal responsável e os 
cargos nos ministérios de-
vem ter composição técnica 
reconhecida pelo mercado. 
Também não podemos igno-
rar outros agravantes seve-
ros que certamente trarão 
reflexos por aqui, como a 
persistência da guerra entre 
Rússia e Ucrânia, inflação 
global que segue alta com 
destaque para Estados Uni-
dos e Europa e por último o 
potencial desaquecimento 
da economia chinesa, cená-

rio bem diferente de seu pri-
meiro mandato em 2003.

Assim, o novo governo não 
terá vida fácil em seu primei-
ro ano, mas, se conseguir uti-
lizar seu capital político para 
avançar com as reformas 
administrativa e tributária, 
manter uma política fiscal 
austera e o seu prestígio para 
conquistas nas relações in-
ternacionais, o dólar deverá 
tender a R$ 4,50 ao final de 
2023, a taxa Selic entre 10% e 
11% aa com queda moderada 
na inflação e o Brasil poderá 
atingir um crescimento entre 
2,5% e 3%.

Com sede em São Paulo, inau-
gurado em março de 2020 por 
profissionais com mais de 30 
anos de experiência no mer-
cado financeiro brasileiro e 
internacional, o EDANBANK 
é um neobanco que entende 
os desafios de empreender no 
Brasil, porque, afinal, também 
é uma instituição de empreen-
dedores.
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Dificilmente haverá retro-
cessos com a volta do petis-
ta, pois cadeias produtivas 
criaram dinâmicas menos 
dependentes do Estado 

Com a vitória de Lula, o que 
acontecerá ao agro? Minha 
resposta é rápida e simples: 
quase nada. Pouco mudará.

Os bolsonaristas odeiam es-
cutar isso. Mas é a pura ver-
dade. A dinâmica recente do 
agronegócio brasileiro, que o 
tornou pujante, não depen-
deu apenas do governo atu-
al. Essa exitosa história vem 
sendo construída há tempos. 
E tem vários protagonistas.

Começou há cerca de meio 
século, quando o engenhei-
ro agrônomo mineiro Alys-
son Paolinelli comandou o 
ministério da Agricultura, 
de 1974 a 1979, no governo 
militar de Ernesto Geisel. 
Nessa época surgiu o siste-
ma nacional de crédito rural 
e se criou a famosa Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária).

O grande desafio da socieda-
de brasileira residia, então, 
na acelerada urbanização do 
país. Como abastecer com ali-
mentos as metrópoles, que se 
entupiam de migrantes trazi-
dos pelo êxodo rural?

Uma das saídas levou à ex-
pansão da fronteira agrícola 
rumo ao cerrado do Centro-

-Oeste, configurando verda-
deira epopeia que marcou a 
transformação tecnológica 
do agro nacional. Um inédito 
modelo de agricultura tropi-
calizada se erigiu no Brasil.

Mas no caminho desse suces-
so apareceu o dragão infla-
cionário, minando o trabalho 
e valorizando o patrimonia-
lismo. Sem a estabilização 
econômica, nos anos 1990, 
os investimentos produtivos 
no agro não teriam ocorrido.

Superado o tranco financei-
ro causado pelo Plano Real, 
a agropecuária deslanchou. 
Nesse período de ajuste, foi 
fundamental a presença do 
gaúcho Pratini de Moraes no 
ministério da Agricultura. 
Ele dialogava de igual para 
igual, defendendo o agro, 
com Pedro Malan, na Fazen-
da. Mérito de Fernando Hen-
rique Cardoso.

Resolvidos os problemas in-
ternos, chegou o grande estí-
mulo do exterior. Na virada do 
século, o mercado global de 
commodities se aqueceu como 
nunca. E o Brasil precisava na-
vegar nessa onda virtuosa.

Era, porém, necessário apren-
der a competir, investir em 
qualidade, superar a velha di-
plomacia. O engenheiro agrô-
nomo paulista Roberto Rodri-
gues, ministro da Agricultura 
de 2003 a 2006, foi um gigante 
nessa tarefa. Também ele im-

pulsionou o cooperativismo 
e o seguro rural, tornando-se 
o mais querido líder rural do 
país. Nomeado por Lula.

Vieram anos difíceis, cau-
sados pela incompetência e 
pela roubalheira instalada 
na República. Executado o 
impeachment, Michel Temer 
deu uma reorganizada no 
país, livrando-o do petismo 
safado. Engenheiro agrôno-
mo e grande produtor rural, 
Blairo Maggi cumpriu papel 
essencial no Ministério da 
Agricultura.

Quando Bolsonaro assumiu, 
teve a sabedoria de nomear a 
engenheira agrônoma Tereza 
Cristina para a Agricultura. O 
talento político, a simpatia e 
capacidade dela trouxeram 
brilho ao governo.

Vinda a pandemia, teme-
rosas pela sua segurança 
alimentar, uma centena de 
nações demandaram acor-
dos comerciais com o agro 
verde-amarelo. As exporta-
ções cresceram fortemente. 
O agronegócio criou renda, 
empregos e divisas, ancoran-
do a economia nacional.

Nessa trajetória de 50 anos, 
o Brasil passou de uma agri-
cultura latifundiária, que mal 
produzia para seu povo, para 
uma potência agroalimentar 
mundial. Não foi obra de um 
governo, menos ainda de um 
presidente.

XICO GRAZIANO

A G R O N E G Ó C I O

Membro do Conselho 
Científico Agro 
Sustentável (CCAS)

Lula e o agro
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HAVERÁ RETROCESSO COM 
A VOLTA DE LULA? 

Dificilmente. A força das ca-
deias produtivas ligadas ao 
mundo rural criou uma dinâ-
mica própria, essencialmen-
te capitalista, de base tec-
nológica, pouco dependente 
do Estado. Diferentemente 
do que muitos imaginam, o 
custo dos subsídios agríco-
las, para todos os programas, 
soma R$ 9,5 bilhões, o que dá 
0,6% do dispêndio público 
total. Se os mercados exter-
nos continuarem aquecidos, 
e os preços remuneradores, 
o agro seguirá em frente. Não 
depende de Lula.

A proteção da Amazônia, 
livrando-a dos criminosos da 
floresta, pode facilitar a rela-
ção comercial com a União Eu-
ropeia. Melhoraria o retorno 
ao agronegócio sustentável.

Se as exportações se arrefe-

cerem, hipótese plausível, o 
crescimento do mercado in-
terno tenderá a compensar 
as perdas, ajudando os pro-
dutores menores e menos 
qualificados. Nessa equação, 
vai mandar a responsabilida-
de fiscal do governo.

Mas e as invasões de terras? 
Sim, aqui mora um perigo. 
Como, porém, as terras im-
produtivas praticamente 
se acabaram no país, quem 
pensa em invadir fazenda 
produtiva sabe que, hoje, 
pode encontrar resistência 
armada.

Nisso, Bolsonaro foi imba-
tível. Acabou aquele tempo 
permissivo onde os bandidos 
agrários apavoravam com 
foices, matavam gado com 
tiro de espingarda e tacavam 
fogo nas máquinas agrícolas. 
E, pior, eram tratados como 
“movimento social” pela mí-
dia. (A conferir).

QUEM SERÁ O MINISTRO 
DA AGRICULTURA DO 
LULA? 

Logo saberemos. Talvez ele 
não encontre algum craque 
como Roberto Rodrigues, ou 
Alysson Paolinelli, Pratini de 
Moraes, Blairo Maggi e Tere-
za Cristina. Quem quer, toda-
via, que assuma o ministério 
da Agricultura, continuará a 
obra dos seus predecessores.

Terá, contudo, que resolver 
um instigante problema es-
condido debaixo do tapete 
do agro: a crise surgida pelo 
envelhecimento da Embra-
pa. O governo do PT a engen-
drou, Temer passou batido, 
Bolsonaro a deixou rolar.

Reanimar e revalorizar a 
Embrapa, o maior orgulho 
do agro nacional, é a mais 
difícil tarefa do próximo go-
verno. O resto, a gente tira 
de letra.
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SICOOB CREDICOM inaugura Lab 
de Inovação em Belo Horizonte
Espaço faz parte do primeiro programa completo da área do cooperativismo mineiro

Oferecer praticidade ao coopera-
do é uma das propostas do progra-
ma de inovação do Sicoob Credicom 
— maior cooperativa financeira da 
área de saúde do Brasil — que está 
passando pelo processo de transfor-
mação digital. “O cooperado terá a op-
ção de nunca mais ir a uma de nossas 
agências. Afinal, o mundo está cada 
vez mais ágil e mais digital”, ressal-
ta o Superintendente de Estratégia, 
Finanças e Inovação da cooperativa 
financeira, Daniel Magalhães. O inves-
timento é de mais de R$ 2 milhões, 
sendo R$ 900 mil na construção do 
laboratório de inovação, o CREDI-
COMLab, que foi inaugurado dia 24 
deste mês, e que vai acelerar os pro-
jetos da área da instituição financeira.

O laboratório, localizado na sede 
da cooperativa, em Belo Horizonte, 
será o espaço para debate de ideias, 
bem como para fomentar a criativi-
dade, a colaboração e a inovação que 
gerem resultados para a cooperati-
va. O ambiente conta com estrutura 
apropriada para receber startups, o 
que vai facilitar a troca com outras 
cooperativas. 

Magalhães conta que toda a insti-
tuição está envolvida com o projeto, 
que passa por mudanças na cultura 

organizacional e que contempla al-
teração nos processos, gestão, mais 
agilidade e sinergia de áreas, além 
de workshops de capacitação. Tam-
bém foram realizadas pesquisas com 
cooperados e estudantes da área de 
saúde. “Queremos atrair mais jovens 
para o cooperativismo”, diz.

Antes do programa de inovação, 
as ações na área eram isoladas. Em 
2020, adequando ao cenário de pan-
demia da covid-19, a Credicom lan-
çou a agência digital. No ano seguinte, 
a área de Inovação da Credicom en-
trou em contato com experiências de 
sucesso, como a da Unimed BH, Fun-
dação Dom Cabral, Açominas, MRV, 
FIEMG e Órbi Conecta. A cooperativa 
financeira contou com a consultoria 
da IEBT Innovation para auxiliar na 
definição das diretrizes da inovação e 
dessa forma estruturar a área, que se 
baseia em três pilares: transformação 
digital, foco do cooperado e expansão 
da Credicom.

 
Durante a semana da inaugura-

ção do CREDICOMLab, a cooperativa 
promove a Semana de Inovação, com 
oficinas e palestras, de 25 a 28 deste 
mês. O presidente da Credicom, Dr. 
João Augusto Fernandes, ressalta que 
a inovação é estratégica para a pere-

nidade das cooperativas. “É essencial 
conciliar a dinâmica das cooperativas 
ao ritmo intenso de transformações 
do mercado”, conclui. 

Criada em 1992, a instituição, que 
faz parte do sistema Sicoob, é fiscali-
zada pelo Sicoob Central Cecremge e 
pelo Banco Central. Possui 36 agên-
cias em Minas Gerais, São Paulo e 
na Bahia, além de possuir operações 
financeiras nos 26 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal. A Credicom 
atende o segmento de toda a área da 
saúde, além dos seus familiares e suas 
empresas, oferecendo recursos para 
os que buscam no cooperativismo 
financeiro uma solução diferenciada 
e mais justa no atendimento de suas 
necessidades financeiras tanto para 
pessoas físicas e quanto jurídicas.

Em seus 30 anos de existência, 
a Credicom vem crescendo e se con-
solidando nas regiões em que atua. 
Prova disso é que atingiu a marca de 
74 mil cooperados. Por fazer parte do 
Sicoob, o maior Sistema de Coopera-
tivas de Crédito do Brasil, conta com 
mais de 3.666 pontos de atendimento 
em todo país. Está interligada ao Ban-
co 24Horas, o que garante comodida-
de e mais alternativas de atendimen-
to aos cooperados.
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Sequestro de dados: Brasil já é o quinto 
país do ranking do cibercrime
Ataques como o que paralisou parte da RecordTV causam prejuízos milionários; 
saiba como agir para se proteger

Num passado recente, o lugar 
mais protegido de uma empresa era 
a sala-cofre, local destinado a arma-
zenar itens valiosos e documentos 
importantes. Hoje, a maior preocu-
pação das companhias é proteger o 
ambiente virtual, onde estão todos os 
dados informatizados que, em caso 
de perda, podem até parar totalmen-
te a operação da empresa. Esse temor 
tem fundamento: os crimes digitais 
não param de crescer e há mais de 

um ano o Brasil figura entre os cinco 
países com mais casos de sequestro 
de dados no mundo. Segundo estudo 
da consultoria alemã Roland Berger, 
o cibercrime em terras nacionais só é 
superado por Estados Unidos, Alema-
nha, Reino Unido e África do Sul.

O cenário não é nada animador: o 
sequestro de dados cresceu 92% no 
Brasil em 2021, segundo a Avast, em-
presa especializada em segurança di-

gital. No último sábado, o tema voltou 
ao noticiário com sequestro de dados 
da RecordTV. Segundo a imprensa, 
criminosos acessaram os servidores 
da emissora e mudaram as senhas. Os 
colaboradores ficaram impedidos de 
acessar todo o acervo de gravações, 
e-mails e até o monitoramento de au-
diência. Reportagens de sites especia-
lizados em tecnologia, citando fontes 
da emissora, informam que a Record 
foi alvo de um ransomware conhecido 
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como BlackCat, que infecta o sistema 
por meio phishing, que são os e-mails 
com links maliciosos que abrem a 
porta para a entrada dos invasores.

Cibercrime cresceu 92% no Brasil 
no ano passado. Maior risco é a falha 
humana.

O especialista em infraestrutura 
de TI da Logithink, Fernando Rigoleto, 
explica que os criminosos também se 
aproveitam de dados vazados de ou-
tras empresas para cometer o crime. 
“Tivemos notícia recente de megava-
zamentos de dados pessoais de mais 
de 200 milhões de brasileiros. Com 
esses dados, os hackers identificam 
senhas de acesso a e-mails de trabalho 
e por ali podem entrar sem precisar 
‘arrombar a fechadura’. Uma vez den-
tro do sistema podem ficar dias, silen-
ciosamente, estudando as falhas de se-
gurança para acessar dados sigilosos. 
Quando conseguem entrar, mudam a 
senha e impedem que os verdadeiros 
donos acessem os sistemas, ou crip-
tografam os dados, o que faz com que 
a empresa continue vendo tudo, mas 
em caracteres truncados, impossíveis 
de serem lidos ou interpretados pelos 
programas”, explica.

Uma semana antes um ataque se-
melhante teve como alvo a TV Globo, 
mas o sistema de defesa em camadas 
detectou a entrada do hacker logo no 
primeiro acesso e impediu que ele 
avançasse além da porta de entrada. 

SEUS DADOS ESTÃO SEGUROS?

Nenhum tipo de sistema é 100% 
seguro, mas segundo Rigoleto, é pos-
sível minimizar os riscos e o impacto 
de um ataque à operação da empresa. 
“É como se o hacker jogasse contra as 
defesas do sistema. Ele vai atacando 
de diversas formas até encontrar uma 
brecha. Quando encontra e perfura 
essa camada de proteção, soa o alerta 
do desenvolvedor, que faz a correção 
dessa falha e publica uma atualização 
do programa”, detalha Rigoleto. “Por 
isso é importante fazer as atualiza-

ções imediatamente. É como tomar 
a vacina antes que o vírus chegue ao 
seu servidor. A gestão do ambiente 
virtual precisa ter informação, plane-
jamento e monitoramento”, enumera.

CULTURA DE SEGURANÇA

O especialista detalha as práticas 
de segurança. “É preciso formar uma 
cultura de segurança organizacional. 
Os colaboradores precisam ser infor-
mados e treinados sobre os riscos ci-
bernéticos. Se o funcionário não sou-
ber diferenciar um e-mail comum de 
um phishing, é grande a chance de ser 
transformado em porta de entrada”, 
compara.

MONITORAMENTO E SENHAS

A gestão das senhas de acesso ao 
sistema precisa ser rigorosa. “Trocas 
de senha periódicas, monitoramento 
de acessos por dispositivos externos 
e análise em tempo real do tráfego 
de dados que possam indicar com-
portamento suspeito vindo de uma 
determinada máquina. Esses moni-
toramentos permitem responder ao 
ataque com velocidade”, ensina.

CAMADAS DE PROTEÇÃO

Critérios rigorosos na distribui-
ção das credenciais de acesso ajudam 
a criar camadas de segurança adicio-
nais. “O uso de VPN é uma camada 
a mais de segurança para o sistema. 
Para acesso a informações sensíveis é 
recomendável o uso de mais de uma 
etapa de verificação”, recomenda.

CULTURA DE SEGURANÇA:  
SE O FUNCIONÁRIO SABE ONDE 
CLICA, O RISCO É QUASE NULO

BACKUP E REDUNDÂNCIA

Mas se todos os dispositivos de 
segurança falharem e a invasão acon-
tecer, recuperar os dados rapidamen-
te é fundamental para evitar preju-
ízos maiores. Rigoleto recomenda 
monitorar o backup e manter uma có-

pia acessível em caso de emergência. 
“É importante ter o que chamamos 
de redundância, que é a duplicidade 
dos dados, mas armazenados em lo-
cais diferentes, em nuvem ou mesmo 
em servidor físico, pois caso os dados 
principais sejam sequestrados, é pos-
sível refazer o sistema rapidamente 
com a cópia de segurança”.

Companhias que usam programas 
customizados precisam proteger os 
códigos-fonte separadamente. “Com 
esses códigos-fonte é possível refazer 
o sistema ou recorrer a versões ante-
riores para reiniciar a operação até 
que tudo seja normalizado”, explica.

OPERAR EM NUVEM É SEGURO?

Os serviços de armazenamento 
de dados em nuvem devem atingir 
US$ 500 bilhões de faturamento até 
dezembro deste ano, segundo dados 
do Gartner Group. No Brasil, o serviço 
deve crescer 20% em 2022. Fernan-
do Rigoleto explica que o armazena-
mento em nuvem é um caminho sem 
volta, mas que a gestão do ambiente 
virtual é tão importante quanto a ges-
tão de um servidor físico funcionando 
nas dependências da empresa.

Fernando Rigoleto é especialista 
em infraestrutura de TI da Logithink. 
Uma das proteções vem do fato de 
que os grandes players mundiais do 
setor possuem dezenas de datacen-
ters espalhados pelo mundo, o que 
permite manter cópias de segurança 
armazenados em diferentes locais. 
“Todos os programas que rodam a 
partir daquela sala gelada dos servi-
dores na sede da empresa também 
rodam em nuvem. O armazenamento 
em nuvem é seguro porque os gigan-
tes do setor possuem as mais moder-
nas e atualizadas ferramentas de pro-
teção contra ataques e invasões, mas 
a melhor barreira contra o cibercrime 
é uma gestão que dissemine a cultura 
de segurança entre toda a equipe. Se 
todo mundo souber onde clica, dificil-
mente o hacker vai conseguir entrar”, 
completa.
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Por que os bancos brasileiros estão 
perdendo tantos clientes?
Banco Central aprova compra da financeira Biorc pela Neon
Fintech fortalece sua operação ao poder operar como Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento (SCFI)

A Neon, uma das principais con-
tas digitais do país, recebeu, no dia 
6 de outubro, autorização do Ban-
co Central para assumir o controle 
e concluir a operação de compra da 
financeira Biorc, realizada em de-
zembro de 2021, passando a atuar 
diretamente em operações de crédi-
to e financiamento para aquisição de 
bens, serviços e capital de giro.

“Com a autorização do BC pode-
remos fortalecer nosso balanço e re-
duzir nosso custo de financiamento, 
o que permitirá maior inovação em 
nossos produtos de crédito, que são 
essenciais para atender de forma sim-
ples e justa o brasileiro trabalhador”, 
explica Pedro Conrade, CEO da Neon.

A compra da Biorc possibilita à 
Neon acessar novas fontes de finan-
ciamento, como os depósitos a prazo 
dos clientes, além das estruturas já 
utilizadas hoje como Fundos de In-
vestimento em Direitos Creditórios 
(FIDCs). Também cria condições para 
impulsionar o market share no em-
préstimo consignado privado, uma 
vez que a Biorc atua com foco nesse 
segmento. Em novembro de 2020, 
a Neon já havia comprado a Consiga 
Mais+, principal fintech desse seg-
mento.

“Poupar é importante para o de-
senvolvimento de metas e para po-
tenciais imprevistos que podem ocor-
rer quando menos se espera. Pode ser 
pouco, pode não sobrar dinheiro todo 
mês, mas cada contribuição, por me-
nor que seja, conta em um momento 
inesperado. Oferecer investimentos 
em CDBs da própria Neon contribui 

para a educação financeira de nos-
sos clientes. Ao mesmo tempo que 
expandimos a oferta de produtos, 
acessamos uma nova fonte de finan-
ciamento que dá mais robustez à nos-
sa capacidade de ofertar crédito”, diz 
Conrade.

A Neon é uma fintech brasileira 
fundada em 2016. A empresa surgiu 
após a indignação do fundador da 
Neon, Pedro Conrade, que depois de 
estourar R$ 1,00 da sua conta cor-
rente, descobriu que seu banco iria 
cobrar R$ 46,00 de tarifa para início 
de uso do cheque especial. Ao inves-
tigar suas faturas, Pedro se deu con-
ta que, por ano, gastava um salário 
mínimo em tarifas bancárias - quase 
o mesmo que sua renda mensal na 
época. Indignado, Pedro pensou so-
bre os milhares de brasileiros que 
perdem seu dinheiro todo ano com 
taxas substanciais, a partir daí sur-

giu a Neon, primeira conta digital do 
Brasil.

Com o passar dos anos, a Neon 
foi se consolidando como uma das 
maiores fintechs do país, oferecendo 
aos clientes um portfólio completo 
com cartão de débito e crédito sem 
anuidade, empréstimo pessoal, con-
signado, investimentos de maneira 
simples em CDB, cashback, diversas 
formas de pagamento, entre outros 
produtos pensados para os brasilei-
ros trabalhadores e com taxas ade-
quadas. Além disso, com a MEI Fácil, a 
empresa oferece serviços financeiros 
e educação para microempreendedo-
res individuais de todo o Brasil.

Hoje a Neon possui mais de 15 mi-
lhões de clientes. A empresa cresceu 
três vezes em 2021 o seu faturamento 
e a expectativa para esse ano é conti-
nuar crescendo em ritmo acelerado.
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Patrimar vende R$1 bi em imóveis de luxo 
em um ano no Rio de Janeiro
O resultado é fruto da comercialização de unidades na região 
do Golf Olímpico, na Barra da Tijuca

No início do mês de outubro, a Pa-
trimar comemora um ano de atuação 
com imóveis de luxo no Rio de Janei-
ro. Durante o período, a construtora e 
incorporadora mineira conquistou o 
feito de mais de R$ 1 bilhão em vendas 
dos empreendimentos Oceana Golf e 
Atlântico Golf, localizados na região do 
Golf Olímpico, na Barra da Tijuca. 

“Nossos resultados de venda no 
Rio de Janeiro são excelentes. Mas, con-
siderando que somos uma empresa 
originalmente mineira que começou a 
investir no segmento de alto padrão na 
cidade há apenas um ano, esse desem-
penho se torna extraordinário”, afirma 
Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.  

A venda dos apartamentos do 
Oceana Golf iniciou dia 02 de outu-
bro de 2021. Já a comercialização dos 
imóveis do Atlântico Golf começou 
dia 2 de julho deste ano. Atualmente, 
já foram adquiridas mais de 286 uni-
dades, considerando os dois lança-
mentos de luxo da Patrimar na região.   

“Em pouco tempo, conseguimos 
alcançar patamares muito altos no 
mercado imobiliário carioca. Estamos 
muito contentes com esse feito inédito, 

orgulhosos da dedicação de todo o time 
que trabalhou nos dois projetos e gratos 
a todos os clientes que confiam no nosso 
trabalho. O Oceana e o Atlântico são ca-
ses de sucesso”, conclui Alex Veiga.  

Estreia do Grupo Patrimar no mer-
cado de alto luxo carioca, o empreendi-
mento Oceana Golf conta com 6 torres, 
sendo duas luxuosas unidades panorâ-
micas por andar - de 194m² a 268m² e 
coberturas lineares de 396m² a 547m² 
- com espetacular vista para o campo 
de golfe e mar. Todos os imóveis contam 
com 4 suítes com dependência, hall ex-
clusivo e até 6 vagas de garagem. Além 
disso, os moradores poderão desfrutar 
do melhor complexo de lazer de luxo 
da região. A arquitetura é do escritório 
Feu Arquitetura, o paisagismo foi idea-
lizado por Benedito Abbud e o design 
de interiores é de responsabilidade de 
Débora Aguiar. O empreendimento é 
considerado um sucesso de vendas do 
Grupo Patrimar, com 80% das 123 uni-
dades disponíveis apenas no primeiro 
final de semana do lançamento.    

 
O Atlântico Golf é localizado em um 

terreno de 27.537,63 m² - com aproxi-
madamente 9mil m² de área verde -, em 
um ponto com 360º de vistas belíssimas: 

o mar, o golfe, a Lagoa de Marapendi, a 
Pedra da Gávea, a Lagoa de Jacarepaguá, 
o maciço da Pedra Branca e mais. Serão 
imóveis de 3 e 4 suítes com metragem 
de 117 a 220m² e opções de coberturas 
lineares em uma das áreas de maior po-
tencial de crescimento do Rio de Janeiro. 
O luxuoso e sofisticado empreendimen-
to conta com estrutura de lazer magní-
fica, com piscina de borda infinita, qua-
dra de tênis de saibro, quadra de areia, 
churrasqueiras e as mais avançadas tec-
nologias para garantir sustentabilidade, 
segurança, tranquilidade e comodidade. 
A arquitetura é de responsabilidade do 
escritório Feu Arquitetura, o paisagismo 
foi idealizado por Benedito Abbud e o 
designer de interiores é de autoria de 
Fernanda Marques.  

  
Há quase 60 anos, o Grupo Patri-

mar está presente no mercado imobi-
liário, atuando como construtora e in-
corporadora. Começou sua trajetória 
em Minas Gerais e hoje também está 
no interior de São Paulo e na cidade do 
Rio de Janeiro. Atualmente, a Compa-
nhia trabalha com empreendimentos 
voltados para as classes econômicas 
e média com a Construtora Novolar e 
alta renda com a marca Patrimar En-
genharia. Com foco constante em ino-
vação e tecnologia, busca aliar eficiên-
cia com sustentabilidade e segurança 
nos projetos e processos corporativos.     

Assim, tornou-se forte referência no 
segmento, sendo uma das 10 maiores 
empresas de construção imobiliária do 
Brasil, de acordo com o Ranking Nacio-
nal de 2022 da Revista O Empreiteiro. 
Também é vencedora em duas categorias 
do "Oscar” da construção civil, o Prêmio 
Master Imobiliário 2022, com os empre-
endimentos Oceana Golf, no Rio de Janei-
ro, e La Réserve, em Belo Horizonte. 
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O que você precisa saber 
sobre Certificado Digital

O certificado digital é considerado 
a identidade eletrônica, autenticada 
e criptografada, de pessoas físicas e 
jurídicas. Portanto, com ele é possível 
realizar transações eletrônicas segu-
ras e assinaturas digitais com validade 
jurídica inquestionável. Nesse sentido, 
alguns exemplos de como o certificado 
digital pode ser utilizado são:

– No acesso ao e-Social, ao e-CAC e 
outros serviços da Receita Federal;
– Para consulta de dados sobre o 
imposto de renda;
– Em transações digitais com a 
mesma validade de um CPF físico;
– Na emissão de DANFE, 
declarações e notas fiscais 
eletrônicas para empresas;
– Troca de informações 
com órgãos fiscalizadores e 
administrações tributárias;
– Na assinatura de documentos 
eletrônicos.

Sob esse ponto de vista, ressalta-
-se que o certificado digital carrega 
duas chaves criptográficas que são 
únicas para cada certificado, de forma 
que, estas chaves serão utilizadas nos 
atos de acesso a sites e na assinatura 
de documentos identificando sem dú-
vida a sua autoria.

Há um sistema nacional de certifi-
cação digital no Brasil que é mantido 
pelo Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI). Logo, o ITI é uma 
autarquia federal vinculada à Casa 
Civil da Presidência da República que 
tem como objetivo manter a Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil e que teve o seu Siste-
ma Nacional de Certificação Digital 
implantada pela Medida Provisória 
2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sen-
do assim, o Brasil possui uma infraes-
trutura pública, mantida e auditada 
por um órgão público. A principal 
atribuição da ICP-Brasil é definir uma 

série de técnicas, práticas e procedi-
mentos a serem adotados pelas enti-
dades com intuito de estabelecer um 
sistema de certificação digital.

CERTIFICADO E A CADEIA  
DE CONFIANÇA

O certificado digital é emitido por 
uma Autoridade de Registro (AR) que 
está vinculado a uma Autoridade Cer-
tificadora (AC), que por sua vez está 
vinculada à raiz da ICP-Brasil. Por-
tanto, com essa cadeia de entidades, 
o elo de confiança é estabelecido e o 
certificado digital pode ser emitido 
com segurança.

MODELOS DE CERTIFICADOS 
DIGITAIS

Os principais modelos de certifi-
cados digitais são o e-CPF, cujo princi-
pal objetivo é autenticar a assinatura 
digital de pessoas físicas. Já o e-CNPJ é 
considerado a versão online do CNPJ 
das empresas e permite diversas ope-
rações de pessoas jurídicas. Além dis-
so, há o NF-e (Nota Fiscal de Produto 
Eletrônica), que é o certificado digital 
para quem precisa emitir notas fis-
cais eletrônicas. Diferentemente do 
e-CNPJ, o NF-e pode ser emitido para 
qualquer funcionário da empresa.

Os certificados digitais mais co-

mercializados são os tipos A1 e A3. 
O Tipo A1 é aquele que é instalado 
no computador e tem a validade de 1 
ano. Os tipos A3 são fornecidos com 
mídia Token ou Smartcard e podem 
ter validade de até 3 anos.

Existem também os certificados de 
“nuvem” que, por sua vez, ficam arma-
zenados nas próprias AC´s em hardwa-
res HSM (Hardware Security Module), 
que são específicos para armazenar 
com segurança chaves criptográficas.

COMO EMITIR UM  
CERTIFICADO DIGITAL?

Os interessados devem adquirir o 
certificado digital em uma AR ou AC e 
devem, portanto, agendar a sua emis-
são em uma Autoridade de Registro 
(AR) correspondente.

A emissão poderá ser presencial, 
na AR ou em domicílio. Também po-
derá ser emitido por videoconferên-
cia, de acordo com as regras estabe-
lecidas pela ICP-Brasil.

Umas das AR´s que disponibili-
zam a emissão de certificado digital é 
a AR QualiSign que é vinculada à AC 
Serasa Experian. Além disso, a Qua-
liSign também disponibiliza serviços 
de formalização digital como assina-
tura digital e eletrônica.
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TikTok quer criar uma mini-Amazon
Se, até então, todos os aplicativos 

copiavam o TikTok, parece que o fei-
tiço está se virando contra os feiticei-
ros. O aplicativo chinês planeja cons-
truir um centro de armazenamento e 
logística nos EUA.

Qual a ideia? Com as compras on-
line cada vez mais recorrentes den-
tro do app — principalmente depois 
da criação do TikTok Shop — a rede 
social quer ir além de ser apenas um 
meio e participar da jornada de con-
sumo do início ao fim.

Quanto melhor for a experiên-
cia de compra de um usuário pelo 
TikTok, mais provavelmente ele vol-
tará a gastar seu dinheiro dentro do 
aplicativo.

O plano é fornecer espaço físico 
para armazenamento de produto, 
auxiliar na entrega e no atendi-
mento ao cliente. Some tudo isso 
aos dados de compra dos usuários 
e aos vídeos virais e veja um novo 
ecossistema de varejo online se for-
mando.

TAKEAWAY: O QUE ESSE MOVE 
SIGNIFICA?

Na prática, é a rede social que mais 
cresce no mundo, com mais de 1 bilhão 
de usuários ativos, querendo se tornar 
um player relevante no e-commerce 
mundial e surfar em mais uma fonte de 
receita. Ao criar esse sistema de logísti-
ca e interferir na experiência de compra 
dos produtos, o TikTok começa — mes-
mo que de forma leve — a desafiar a gi-
gante de Bezos e similares. Era para ser 
só um app de dancinhas… risos. 
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CENIBRA participa de Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel

No período de 4 a 6 de outu-
bro/2022, aconteceu a 54ª edição 
do Congresso e Exposição Interna-
cional de Celulose e Papel, na qual 
a CENIBRA marcou presença com 
estande e apresentação de trabalhos 
técnicos em diversas áreas. O evento, 
promovido pela Associação Brasilei-
ra Técnica de Celulose e Papel (AB-
TCP), foi realizado no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo, e reuniu 
os principais fabricantes e fornece-
dores da indústria de base florestal 
para debater os mais modernos in-
crementos tecnológicos e as melho-
res práticas de governança ambien-
tal, social e corporativa (ESG).

Presidido pelo Diretor Industrial 
e Técnico da CENIBRA, Júlio César 
Tôrres Ribeiro, o Congresso trouxe 
como tema central “Celulose e Papel: 
Meio ambiente, Sociedade, Gover-
nança e Inovação”. Júlio destacou o 
propósito de aliar a apresentação dos 
mais modernos incrementos tecnoló-
gicos ao compartilhamento de infor-
mações sobre as práticas ESG. 

“Quando falamos de ações no 
âmbito ESG, podemos constatar que 
a experiência prática da indústria de 
base florestal vem de longa data. Os 
indicadores de sustentabilidade que 
mensuram os trabalhos realizados 
em diferentes frentes demonstram e 
comprovam o escopo abrangente no 
qual já atuamos e no qual pautamos 
as mudanças almejadas para o futuro. 
O evento deste ano reflete uma gran-
de oportunidade para nos debruçar-
mos sobre o tema e até mesmo para 
sermos referência para empresas que 
estão ingressando nesta temática”, 
afirma, ressaltando que o know-how 
de décadas, baseado em práticas sus-
tentáveis, abre espaço para intercâm-
bio com outros segmentos”, explicou.

A indústria de celulose e papel 
desponta como um dos principais 
representantes do setor de árvores 
plantadas, que hoje já atua como pro-
tagonista da preservação ambiental. 
“O Brasil é líder mundial na produção 
de celulose de mercado e isso se deve 
à sua alta competitividade frente aos 
outros países fabricantes. Os vários 
usos que a celulose está encontrando, 
não só na indústria do papel como em 
outros mercados diversos, a exemplo 
de vestimentas, alimentos e cosmé-
ticos, comprovam seu crescimento e 
sua importância para o País e para o 
mundo”, afirmou Agostinho Monsser-
rocco, presidente da Oji Papéis. Con-
firmar o nome

O empregado Flávio Hirotaka 

Mine, especialista do Departamento 
de Manutenção da CENIBRA, foi um 
dos ganhadores do “Prêmio ABTCP 
– Destaques do Setor 2022”, reco-
nhecimento dado aos fabricantes e 
fornecedores da indústria de celulose 
e papel do Brasil que se destacaram 
neste ano. Flávio conquistou o prêmio 
na “Categoria Inovação”.

Participaram, ainda, como pales-
trantes do Congresso os emprega-
dos da CENIBRA: Leonardo Souza de 
Caux, Yasushi Saito, Adaiane Brandão 
Barcelos da Silva, Walaston Martins 
de Souza, Leonardo Alexandre Ra-
mos, Sandra Maria Henrique, Bru-
no Ferraz Martins, Marcus Vinícius 
Gomes Veloso e José Márcio Quintão 
Moreira.

Diretor-Presidente da CENIBRA, Kazuhiko Kamada, empregado Flávio 
Hirotaka Mine e Diretor Júlio César Tôrres Ribeiro na cerimônia de 
premiação de destaques do ano da ABTCP
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Fertilização in vitro para melhoria 
do rebanho é estratégia de pequenos 
pecuarista do Sul de Minas
Emater-MG é parceira do projeto para melhoria produtividade leiteira

Um projeto para melhoria genéti-
ca do rebanho bovino, com o uso de 
tecnologia de ponta, está benefician-
do pequenos produtores do Sul de 
Minas. Desde 2020, está em execução 
um trabalho de fertilização in vitro e 
transferência de embriões bovinos, 
com o objetivo de melhorar a produ-
tividade dos animais voltados para 
a produção de leite, em cinco muni-
cípios da região. A ideia é levar aos 
pecuaristas familiares as mesmas téc-
nicas geralmente disponíveis apenas 

em médias e grandes propriedades.

Até o final deste ano, deverão ser 
feitas cerca de 550 transferências de 
embriões provenientes da fertiliza-
ção in vitro em rebanhos dos municí-
pios de Santa Rita de Caldas, Ipuiúna, 
Caldas, Ibitiúra de Minas e Senador 
José Bento.

O trabalho é financiado, princi-
palmente, pelo programa Sebraetec 
FIV, mas conta também com recursos 

dos produtores atendidos. A Empre-
sa da Assistência Técnica e Extensão 
Rural de Minas Gerais (Emater-MG) 
é responsável pela mobilização dos 
pecuaristas beneficiados, incluindo 
o cadastramento e organização da 
documentação para a assinatura de 
contratos. A Associação de Produto-
res de Leite de Santa Rita de Caldas e 
Região (Aprol) também é parceira na 
iniciativa.

“A região possui muitos produ-
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tores de leite. A necessidade era for-
necer animais com genética superior, 
aumentando a produtividade de leite 
no rebanho destes produtores, que 
muitas vezes não possuem animais de 
genética superior em suas proprieda-
des”, explica o técnico da Emater-MG 
no município de Santa Rita de Caldas, 
Rodrigo Beck Júnior.

A técnica da fertilização in vitro 
consiste na fecundação dos oócitos 
colhidos de vacas doadoras pré-se-
lecionadas. Esta fecundação é feita 
em laboratório, utilizando sêmen de 
touros provados, com padrão genéti-
co superior. Ao concluir o cultivo in 
vitro, os embriões são transferidos 
para as vacas receptoras, responsá-
veis pela gestação.

No caso do programa nos cinco 
municípios do Sul de Minas, as vacas 
doadoras dos oócitos são das raças 
Gir, Girolando ou Holandesa, depen-
dendo da escolha do produtor. Todas 
com boa lactação aferida. Já as recep-
toras, são animais do rebanho dos 
pequenos produtores beneficiados. A 
taxa de prenhez está entre 33 a 40%, 
considerada dentro da média para a 
técnica.

“Os primeiros animais nasceram 
entre maio e julho de 2021. Algumas 
novilhas já estão prenhas e outras se-
rão inseminadas até o fim deste ano. 
Ou seja, em 2023 teremos as primei-
ras novilhas em lactação deste pro-
grama”, afirma Rodrigo Beck.

“SÓ TINHA VISTO  
NA TELEVISÃO”

O produtor Eliton Silva tem um 
sítio em Santa Rita de Caldas, onde 
cria um rebanho de 80 cabeças. Ela 
já tem 13 novilhas que nasceram pela 
técnica de fertilização in vitro e mais 
22 vacas prenhas que receberam em-
briões nos últimos meses.

“Eu só tinha visto esta técnica na 
televisão. Nunca achei que um pequeno 
produtor teria condição de fazer isso. 
Sempre tive o sonho de ter vacas Giro-
lando meio-sangue. É difícil ter uma Gi-
rolando boa, mas com a fertilização in vi-
tro, é 100% confiável”, diz o pecuarista.

“A expectativa é que estas novi-
lhas aumentem a produção e produti-
vidade de leite do produtor, trazendo 
mais renda, agregando valorização 
ao seu rebanho. Além disso, com ani-

mais mais eficientes e produtivos, o 
produtor necessita de menos animais 
na propriedade e de menores áreas 
de produção de forragens, reduzindo 
o impacto ambiental”, explica Rodrigo 
Beck Júnior.

O custo de cada embrião está em 
torno de R$ 605,00. O Sebrae paga 
70% do valor e o restante é por conta 
do produtor. O trabalho de coleta dos 
oócitos e de transferência dos embri-
ões é feito por um veterinário. E a fe-
cundação in vitro é realizada em um 
laboratório da região, credenciado 
pelo Ministério da Agricultura.

PRÊMIO MELHORINOVAÇÃO

O trabalho de mobilização e ca-
dastramento dos produtores feito 
pela Emater-MG dentro do projeto 
Sebraetec FIV, em Santa Rita de Cal-
das e municípios vizinhos, foi um dos 
vencedores regionais do Prêmio Me-
lhorInovação 2021, promovido pela 
empresa.

O concurso tem o objetivo de 
destacar as melhores iniciativas que 
valorizem profissionais e clientes da 
Emater-MG.
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Afya é uma das 50 maiores empresas 
a trabalhar com Inovação Aberta
Companhia é reconhecida no Ranking 100 Open Startups, que premia empresas 
e startups líderes de atuação em diversos segmentos

A Afya, maior ecossistema de 
educação em saúde e healthtechs 
do Brasil, acaba de ser reconhecida 
como uma das 50 maiores empresas 
que trabalham com Inovação Aberta. 
A premiação, realizada pela 100 Open 
Startups, plataforma pioneira e líder 
em open innovation na América Lati-
na, certificou a empresa na categoria 
Ranking Top10 Serviços de Educação 
2022. A marca conquistou o 2º lugar, 
subindo três posições em relação ao 
ano de 2021.

Com uma trajetória arrojada des-
de a sua criação, em 2019, a empresa 
concretizou sua estratégia de negócio 
a partir de uma visão inovadora de 
atuação. Só no último ano, a partir de 
julho de 2020, o grupo intensificou 
sua estratégia digital em meio à pan-
demia chegando ao nicho de healthte-
chs. Nesse período o grupo adquiriu 
11 startups na área de saúde e passou 
a construir um ecossistema robusto 
de educação e tecnologia. São elas: 
PEBMED, Medphone, iClinic, Medici-
nae, Medical Harbour, Cliquefarma, 
Shosp, RX PRO, Além da Medicina, 
CardioPapers e Glic. Atualmente, o 
ecossistema digital da marca é aces-
sado diariamente por mais de 265 mil 
médicos e estudantes de Medicina. 

O Ranking 100 Open Startups 
monitora diretamente a evolução da 
prática da inovação aberta e premia 
as empresas e startups líderes, sendo 
utilizado como referência por compa-
nhias e investidores. “Conseguimos 
nos destacar entre as mais de quatro 
mil corporações inscritas, portanto, 
essa conquista mostra que estamos 
no caminho certo. Isso é fruto do tra-
balho realizado por várias áreas den-
tro da Afya com startups, indo desde 

mentorias e apoio para elas evoluí-
rem seus negócios, até contratos, in-
vestimentos e aquisições”, comemora 
o CEO da Afya, Virgilio Gibbon. 

A Afya é considerada o maior 
ecossistema de educação em saúde 
e heatlhtechs do Brasil, líder em gra-
duação em medicina, atualmente com 
2.759 vagas autorizadas pelo Ministé-
rio da Educação (MEC). O grupo conta 
com 30 Instituições de Ensino Supe-
rior, sendo 28 com oferta do curso de 
medicina, e unidades de pós-gradua-
ção na área médica e de saúde em 13 
cidades brasileiras.  

Operando oficialmente desde 
2019, a partir da incorporação de 
outras marcas do segmento de edu-
cação médica, o grupo teve a sua 
primeira faculdade de medicina em 
atividade há 23 anos, no Tocantins, 
norte do país. Desde então, a Afya 
tem por objetivo ser parceira destes 
profissionais em toda a sua jornada 
de formação.  

Pioneira na adoção de práticas 
digitais voltadas para a aprendiza-
gem contínua e suporte ao exercício 
da medicina e saúde em toda a car-
reira médica, a Afya inova no merca-
do a partir da construção de um por-
tfólio diversificado que facilitam o 

dia a dia da prática clínica. Em 2020, 
a companhia se consolidou no mer-
cado de serviços digitais por meio da 
aquisição das healthtechs PEBMED, 
Medphone, iClinic, Medicinae, Medi-
cal Harbour, Cliquefarma, Shosp, RX 
PRO, Além da Medicina, CardioPa-
pers e Glic. 

Por meio de suas unidades de en-
sino, a Afya atua desde a graduação - 
são diversos cursos com foco na área 
da saúde, com destaque para a me-
dicina -, passando por um dos mais 
renomados cursos preparatórios de 
residência médica a título de especia-
lizações clínicas. Em uma abordagem 
metodológica inovadora, que combi-
na conteúdo integrado, aprendizado 
interativo e uma experiência adapta-
tiva para alunos de medicina ao longo 
de sua formação profissional, o grupo 
oferece aos estudantes acesso a ma-
teriais didáticos altamente tecnoló-
gicos, incluindo tutoriais em vídeo, 
podcasts, materiais de leitura, plata-
formas e questões práticas.  

Primeira empresa de educação 
médica do mundo a abrir capital na 
Nasdaq, em julho de 2019, a Afya es-
colheu a bolsa americana pelo alinha-
mento daquele mercado e das outras 
empresas lá listadas com o trinômio 
educação & saúde & tecnologia.
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Seguros: motivos que fazem setor ser 
um dos que mais movimentam o setor 
financeiro do país

O jornal O Estadão publicou no mês 
de outubro uma matéria apontando o 
setor de seguros como um personagem 
importante no que diz respeito à mo-
vimentação financeira do Brasil. Mas 
quais motivos atribuem esse posto a 
esse mercado? Essa pergunta foi res-
pondida pelo planejador e gestor de ris-
cos Eduardo Bravo.

Ele elaborou uma lista com cinco 
motivos que dão essa posição ao setor 
de seguros brasileiro explicando deta-
lhadamente cada um deles. O primeiro, 
antes de tudo, segundo Bravo, se dá pela 
evolução desses negócios, que ele carac-
terizou como amadurecimento.

1- AMADURECIMENTO  
DO SETOR

“Acredito que um ponto que fa-
vorece o crescimento, é o amadureci-
mento do setor no país e a entrada das 
grandes companhias, principalmente 
no segmento de Seguros de Vida, no 
mercado nacional. Até pouco tempo, 
os grandes distribuidores do mercado 
securitário eram os grandes bancos 
do varejo com uma modalidade muito 
usada: a venda casada. O seguro era 
embutido em qualquer outro produto, 
sendo adquirido de forma automatiza-
da, muitas das vezes até sem o consen-
timento do cliente. O brasileiro apren-
deu a comprar seguro de uma forma 
muito distorcida e isso vem mudando 
ao longo do tempo. A entradas das 
grandes multinacionais e o ganho de 
espaço das cias independentes, além 
de trazer uma saudável concorrência 
e opções aos seus beneficiários, estão 
mostrando para as famílias brasilei-
ras que a compra de seguro de forma 
personalizada, baseada na sua real ne-
cessidade, pode fazer sentido no seu 
planejamento financeiro pessoal e isso 
trouxe fôlego ao mercado”, explicou.

2- PESSOAS MAIS BEM INFORMADAS

“As famílias brasileiras estão mais 
atentas quanto se trata de planejamen-

to financeiro, e isso é um fato que vem 
aquecendo o setor.

Um bom planejamento financeiro 
tem como base uma análise detalhada 
da gestão de riscos das famílias e das 
pessoas. Entenda-se por esse conceito 
de gestão as reservas de emergência 
caracterizadas principalmente por 
produtos de acumulação e os contratos 
de seguros, no caso de um imprevisto. 
A construção de uma boa gestão leva-
-se em conta um levantamento deta-
lhado dos dados dos clientes, atrelada 
a uma solução bem dimensionada. Fato 
é que o brasileiro está aprendendo a 
comprar seguros e enxergar a sua im-
portância”, disse.

3- CORRETORES MAIS BEM 
INFORMADOS

“Um outro ponto relevante é que 
cada vez mais os profissionais que atuam 
no setor securitário estão se aprimoran-
do e desenvolvendo, buscando entregar 
uma visão mais consultiva e uma solução 
360º para seus clientes. A busca por uma 
certificação especializada na área, que 
chancele a carreira desses profissionais 
é cada vez mais exigida por seus consu-
midores”, falou.

4- VARIEDADE DE 
POSSIBILIDADES

“A contratação de seguros possui 
várias vertentes. Aquele modelo de pa-
drão que seguro de vida é, na verdade, 
um seguro de morte já é passado. Aju-
dar os clientes a enxergar as possíveis 
soluções, como enxergar a sucessão so-
cietária de uma empresa, a proteção de 
uma pessoa chave, já é uma realidade”, 
comemorou.

5- ATENDIMENTO DE PESSOAS 
FÍSICAS E TAMBÉM JURÍDICAS

“Outro ponto relevante é que os con-
sultores de seguros enxergaram que as 
soluções passam a envolver tanto pesso-
as físicas quanto pessoas jurídicas e isso 

aumenta e muito o volume de contratos 
fechados. Em um mesmo cliente que 
comprou um tipo de produto, enxerga-se 
a possibilidade de realizar novas vendas. 
Nos demais ramos do setor, a busca em 
proteger os riscos profissionais é cada 
vez mais procurada pelos consumidores. 
Contratos de grandes riscos, Respon-
sabilidade civil, Seguros fiança ganham 
cada vez mais mercado que anda aque-
cido. As imobiliárias que antes exigiam 
fiadores, acabam aceitando o contrato 
de seguro como garantia do aluguel, por 
exemplo”, finalizou.

Atualmente, Eduardo é sócio da 
"AddGroup", que é uma empresa que 
reúne um conjunto de soluções Finan-
ceiras e Tecnológicas para atender os 
profissionais da área de Planejamen-
to Financeiro. Ela reúne um completo 
portfólio de soluções, desde Seguros 
de Vida, Saúde, Bens e Patrimônio, pas-
sando por estratégias comportamentais 
e de investimentos que faz com que os 
clientes atinjam seus objetivos de Vida.

A AddGroup é um grupo de ferra-
mentas e serviços multidisciplinares, 
que oferece aos seus clientes e associa-
dos uma gama de soluções eficientes e 
ideais. A empresa é o resultado da fusão 
de dois work groups distintos: a Add-
Money e WI Broker.

Atualmente a AddGroup conta com 
mais de 200 corretores parceiros e uma 
equipe interna de 16 profissionais que 
garantem experiência e performance 
dos trabalhos. O objetivo da empresa é 
trazer uma central de soluções focadas 
em planejamento financeiro panorâmi-
co, seguro e otimizado.

Tudo funciona como a intermedia-
ção da relação de seguradoras e corre-
tores. Ou seja, há uma gama de serviços 
atrelados, onde o corretor associado 
pode contar com a parceria de outros da 
empresa que podem oferecer um servi-
ço completo em todas as áreas sem a ne-
cessidade de o cliente buscar qualquer 
outro para solucionar suas demandas.
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Aeroporto Internacional de BH movimenta 
o crescimento da economia de inovação
Participação da BH Airport no Congresso BIN@Minas 2022 é destaque com os avanços 
do Hub Logístico Multimodal e o ineditismo das iniciativas inovadoras

Tecnologia, cargas e pessoas: essa 
é a conexão que coloca o Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte em 
evidência no ecossistema da logística 
avançada aplicada à multimodalidade 
e ao setor aeroportuário. Para além 
das soluções, o terminal mineiro se 
consolida no cenário nacional como 
Hub Logístico Multimodal em cons-
tante movimento e evolução, manten-
do o foco na inovação e o olhar atento 
no mercado. Aliando a eficiência ope-
racional dos sistemas, fundamentada 
no mais avançado conteúdo tecnoló-
gico, com a performance de capacita-
ção da equipe, o aeroporto aposta na 

indústria 4.0 para garantir agilidade e 
atendimento de excelência a toda ca-
deia do comércio exterior. 

Essa temática é um dos destaques 
do Congresso BIN@Minas 2022, or-
ganizado pela FCJ Venture Builder 
em conjunto com a FEUP – Faculda-
de de Engenharia da Universidade 
do Porto, que reuniu pesquisadores 
e especialistas globais em Belo Hori-
zonte, com o objetivo de aproximar o 
universo acadêmico das práticas de 
mercado em torno do Crescimento da 
Economia de Inovação. “Integramos 
um ambiente de múltiplas operações, 

e a inovação está no nosso DNA, uma 
vez que somos o primeiro Aeroporto 
Industrial do Brasil e, agora, o primei-
ro a criar o projeto do Centro de Ino-
vação”, afirma a gestora de Inovação 
da BH Airport, Mariana Yazbeck.

“A participação da BH Airport 
em um evento de inovação de enver-
gadura internacional é muito rele-
vante, na medida em que posiciona 
o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte como ator estratégico 
do ecossistema da inovação de Mi-
nas e do Brasil”, avalia, reforçando 
a capacidade da concessionária de-
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monstrar que é possível alavancar a 
inovação em um setor altamente re-
gulado. Mariana Yazbeck foi uma das 
convidadas do evento e mediou pai-
nel “Os desafios da fabricação digital 
e inteligente para apoiar a produção 
sustentável”.

O gestor do Hub Logístico Multi-
modal da BH Airport, Marcelo Farias, 
representou o aeroporto no painel 
“Logísticas Avançadas” e contribuiu 
para a troca de conhecimentos e ex-
periências nas melhores práticas 
relacionadas à interface ser humano 
e inovação tecnológica. “Com uma 
equipe forte, conectada, capacitada 
e realizada no trabalho, a empresa 
faz a diferença e ganha em eficiência, 
agilidade e resultado a partir de solu-
ções mais eficazes”, compartilha, res-
saltando a necessidade de promover 
uma mudança de cultura para alcan-
çar um patamar de sustentabilidade 
que coloque as pessoas no centro da 
discussão.

Alternando o foco do painel para 
a logística do aeroporto, Marcelo Fa-

rias destacou a posição dianteira do 
terminal mineiro com a projeção in-
ternacional do hub em conexões por 
céu, terra e mar. Nesse cenário, in-
vestimentos e parcerias configuram 
como elementos fundamentais para 
o fortalecimento e consolidação do 
aeroporto como centro de logística, 
doméstica e internacional, e de rece-
bimento, armazenagem e distribui-
ção de cargas, viabilizando soluções 
eficientes para os clientes. “Por meio 
do Programa de Parceiros Logísticos, 
desenvolvemos iniciativas inovado-
ras, produtos e customizações como 
diferencial para atender o mercado, 
evidenciando o cliente como uma 
referência, olhando para sua melhor 
experiência conosco”, ressalta, sinali-
zando o valor da sinergia estratégica 
com os parceiros.

“Atualmente, além das cargas aé-
reas, estamos entre os maiores re-
cebedores nas modalidades de con-
tainer fechado (full container) e de 
carga fracionada marítima (Less Con-
tainer Load) do país”, declara Marcelo 
Farias, revelando que o Hub Logístico 

Multimodal está em constante evolu-
ção, sempre atento ao crescimento de 
relevantes fatias do mercado, como o 
e-commerce. A novidade anunciada 
recentemente sobre o lançamento do 
projeto do Centro de Inovação dentro 
do aeroporto foi outro destaque cele-
brado pelo gestor da BH Airport na 
BIN@Minas. “Estamos na vanguarda 
e na liderança da inovação tecnológi-
ca em aeroportos”, comemora. “Que-
ro muito ver a vertical da logística e 
suas soluções acontecerem no Centro 
de Inovação da BH Airport”, sublinha 
Marcelo Farias.

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.
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Eleição de Lula: 
O desafio será reunificar e conciliar os 

brasileiros para a expansão da economia 
e a transformação do País em uma Nação 

Desenvolvida, Justa e Próspera
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Presidente – Editor Geral de MercadoComum
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O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) concluiu a totalização de to-
dos os votos do segundo turno das 
Eleições Gerais 2022 às 00h18 da 
segunda-feira, dia 31 de outubro. Do 
total de 156.454.011 eleitores aptos a 
votar, 124.252.796 compareceram às 

urnas, número equivalente a 79,41%. 

Os votos válidos totalizaram 
118.552.353. A abstenção alcançou 
32.200.558, representando 20,59%. 
Os votos nulos foram 3.930.765, o 
que corresponde a 3,16% do total de 

votos. Já os votos em branco somaram 
1.769.678 (1,43%). No total, foram 
apuradas 472.075 seções eleitorais, a 
última delas no Amazonas.

Ainda na noite de domingo – dia 
30 de outubro), foi definida mate-
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maticamente a disputa em segundo 
turno para presidente da República. 
Luiz Inácio Lula da Silva, da Coligação 
Brasil da Esperança, foi eleito pela 
maioria dos votos. Com a totalização 
da apuração de todas as seções, Lula 
obteve 60.345.999 votos (50,90% 
dos votos válidos) e Jair Bolsonaro 
(Coligação Pelo Bem do Brasil) rece-
beu 58.206.354 votos (49,10% dos 
votos válidos).

CABE DESTACAR TRECHOS  
DE EDITORIAL DE O ESTADO  
DE SÃO PAULO PUBLICADO  
NO DIA DAS ELEIÇÕES:

“Nas democracias mais avança-
das, forças políticas com distintas 
orientações ideológicas e programá-
ticas se alternam no poder sem que 
isso provoque grandes traumas na 
sociedade. Uma eleição não abala o 
estado de espírito da nação, como 
fosse a batalha final em que os derro-
tados devem ser eliminados da vida 
pública.

Isso acontece porque, naquelas 
democracias, prevalece entre cida-
dãos e seus representantes políticos 
o reconhecimento de que há um inte-
resse nacional que paira muito acima 
da miríade de interesses setoriais que 
podem estar em disputa a cada ciclo 
eleitoral. E há, principalmente, a con-
fiança da maioria da sociedade de que 
o chefe de governo eleito, seja qual 
for a sua coloração partidária, não se 
desviará do bem comum, vale dizer, 
não governará apenas para o grupo 
que o elegeu, mas sim para todos os 
cidadãos”.

E acrescenta: “Seja qual o resul-
tado da eleição, não se pode perder 
de vista há um Brasil a ser governado 
a partir de 1º de janeiro de 2023.  É 
dever dos eleitores exigir de que for 
eleito que trabalhe pelos próximos 
quatro anos em prol do país, não de 
facções político-ideológicos. E é de-
ver político e moral do vencedor não 

só reconhecer que ele não é a encar-
nação das vontades de todos os elei-
tores, o que chega a ser um truísmo, 
mas, ativamente, chamar para o diá-
logo as forças políticas sobre as quais, 
por ora, triunfou. É assim que se cons-
trói um país democrático.”

VALE REPRODUZIR, A 
SEGUIR, ALGUNS TRECHOS 
DE PRONUNCIAMENTO DO 
PRESIDENTE JUSCELINO 
KUBITSCHEK, DE 28 DE  
OUTUBRO DE 1958, APÓS  
A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES 
NAQUELE ANO:

“Estamos saindo aos poucos do 
mau hábito de transformar cada elei-
ção numa hora tempestuosa da na-
cionalidade. O ato de votar não deve 
e não pode ser senão um ato perfei-
tamente normal. É pelo voto que não 
somente funciona o sistema, mas tam-
bém se espelha, em toda sua realida-
de, a saúde do regime. Faz-se de cada 
eleição uma espécie de juízo final: con-
siderar que um candidato se desonra, 
ou que um partido se destrói por não 
ter conseguido os votos necessários à 
conquista de posições, é renegar o es-
pírito da democracia. O resultado de 
uma eleição — a vitória ou a derrota 
— é insubstituível manancial de en-
sinamento para os partidos e não há 
grande vitória que não seja precedida 
de derrotas. O equilíbrio da República 
repousa na alteração periódica das 
correntes partidárias.

Devemos capacitar-nos de que é 
grande mal vivermos tão obcecada-
mente preocupados com o que se de-
nomina restritivamente de política e 
raciocinarmos sempre em termos de 
disputa eleitoral. Há uma cerrada flo-
resta de tarefas, de realizações a serem 
levadas a efeito sem mais tardança, 
porque a condição de vida de milhões 
de brasileiros está na dependência de 
alguns de nossos atos e da maneira 
com que pensarmos sobre os comple-
xos problemas brasileiros.

Acho que se me impõe repetir, aqui, 
o que já por mais de uma vez foi dito. 
Considero não só salutar, mas indis-
pensável ao bom êxito de qualquer 
Governo a existência de uma oposição. 
Não peço que me poupem, nem que 
desconheçam os meus erros. Como 
todo governante, devo muito à oposi-
ção; não raro me alertou ela sobre as-
pectos delicados de problemas que por 
vezes me escapavam. E mesmo quan-
do alvo de injustiças as mais acerbas, 
beneficiei-me aprendendo com adver-
sários e opositores que é dever sermos 
cautelosos no julgarmos os outros. Sei 
hoje, por experiência pessoal, que o 
efeito das campanhas caluniosas re-
verte finalmente em favor das vítimas. 
Não há tática política melhor, nem 
mais fecunda, que a de seguir a verda-
de. É um caminho quase sempre estrei-
to e, não raro, difícil, mas é o único ca-
minho que leva a um fim, que conduz a 
alguma coisa certa.

Não desconhecendo quão inesti-
mável é o contingente de críticas que 
a oposição faz chegar à administração 
— acho de toda a procedência lembrar 
— o que deveria estar sempre presen-
te na conduta oposicionista — que os 
governos são expressões efêmeras e 
que, em certas ocasiões e em face de 
determinados problemas capitais para 
o país — o interesse público deve so-
brepairar a qualquer espécie de inte-
resse partidário. Não temos dois países 
— um do Governo e outro da oposição; 
nem são países diferentes o país dos 
problemas de natureza estritamente 
política e o país que é preciso preser-
var, defender, amparar no seu proces-
so delicado para o amadurecimento.

É preciso que nos capacitemos de 
uma vez para sempre que o desenvolvi-
mento do Brasil é uma condição ligada 
à nossa sobrevivência num mundo que 
se impõe, mais e mais, pela força de 
sua vertiginosa marcha técnica. Não 
temos de nos desenvolver apenas por 
ambição mesmo justa, mas desenvol-
ver para sobreviver.”
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Em pronunciamento na noite do 
domingo, dia 30 de outubro, após 
eleito presidente do Brasil pela ter-
ceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva 
agradeceu o povo brasileiro, disse 
que governará para todos – quem 
votou e quem não votou nele – e re-
afirmou compromissos assumidos 
durante a campanha. A prioridade 
número 1 é combater a fome e criar 
condições para que todos os brasilei-
ros tenham acesso a, ao menos, três 
refeições por dia. 

“Nosso compromisso mais ur-
gente é acabar outra vez com a fome. 
Não podemos aceitar como normal 
que milhões de homens, mulheres 
e crianças neste país não tenham o 
que comer, ou que consumam menos 
calorias e proteínas do que o neces-

sário. Se somos o terceiro maior pro-
dutor mundial de alimentos e o pri-
meiro de proteína animal, se temos 
tecnologia e uma imensidão de terras 
agricultáveis, se somos capazes de ex-
portar para o mundo inteiro, temos o 
dever de garantir que todo brasileiro 
possa tomar café da manhã, almoçar 
e jantar todos os dias”.

Ao lado da esposa Janja, do vice-
-presidente eleito, Geraldo Alckmin, 
com sua esposa Lu, e de outros nomes 
da Coligação Brasil da Esperança, o 
presidente eleito afirmou que o povo 
brasileiro é que foi vencedor de uma 
das eleições mais importantes da his-
tória. “Esta não é uma vitória minha, 
nem do PT, nem dos partidos que me 
apoiaram nessa campanha. É a vitória 
de um imenso movimento democráti-

co que se formou, acima dos partidos 
políticos, dos interesses pessoais e 
das ideologias, para que a democracia 
saísse vencedora”.

Segundo Lula, a mensagem das 
urnas é que o povo brasileiro deixou 
claro que deseja mais – não menos – 
democracia, inclusão social, respeito, 
oportunidades para todos. “Em suma, 
deseja mais – e não menos liberdade, 
igualdade e fraternidade em nosso 
país. O povo brasileiro mostrou hoje 
que deseja mais do que exercer o di-
reito sagrado de escolher quem vai go-
vernar a sua vida. Ele quer participar 
ativamente das decisões do governo.”

Na lista de desejos citados pelo 
presidente eleito, emprego, bom sa-
lário, saúde, educação, segurança, 

Em pronunciamento à nação logo após 
apuração dos votos, Lula diz que vitória  
é do povo brasileiro
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moradia, salário justo, viver com 
dignidade, comer bem, morar bem. 
“O povo brasileiro quer viver bem, 
comer bem, morar bem. Quer um 
bom emprego, um salário reajusta-
do sempre acima da inflação, quer 
ter saúde e educação públicas de 
qualidade”.

Das sinalizações de um novo 

governo, Lula falou em retomar o 
protagonismo internacional, fazer a 
economia crescer, atraindo investi-
mentos externos, lutar contra a crise 
climática e proteger todos os biomas, 
sobretudo a Amazônia, com meta de 
desmatamento zero.

Ele também falou em recons-
truir o país em diferentes dimensões, 

buscar a paz, o entendimento e a de-
mocracia real e concreta. “É essa de-
mocracia que nós vamos buscar cons-
truir a cada dia do nosso governo. 
Com crescimento econômico reparti-
do entre toda a população, porque é 
assim que a economia deve funcionar 
– como instrumento para melhorar a 
vida de todos, e não para perpetuar 
desigualdades”.

Após pronunciamento à nação, na 
noite do dia 30 de outubro, o presiden-
te eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez 
discurso emocionado para milhares de 
apoiadores na Avenida Paulista e dedi-
cou a vitória à democracia e ao futuro 
do povo brasileiro. Disse estar vivendo 
um momento quase de ressurreição, 
considerou a vitória a mais consagra-
dora de todas, por derrotar o autorita-
rismo e o fascismo, e afirmou que um 
novo amanhã está surgindo no Brasil.

“Eu considero o momento que eu 
estou vivendo quase que uma ressur-
reição. Eles pensavam que tinham me 
matado, eles pensavam que tinham 
acabado com a minha vida política, 
eles me destruíram, me destruíram 
contando mentiras a meu respeito, e 
graças a Deus eu estou aqui firme e 
forte, e amando outra vez, e apaixo-
nado pela minha mulher”, afirmou ao 
lado de Janja e de lideranças políticas 
da Coligação Brasil da Esperança, a 
uma Paulista lotada de pessoas que 
celebram de forma pacífica e com fes-
ta a volta da esperança.

O presidente eleito agradeceu os 
apoiadores, citou especificamente a 
dedicação de Simone Tebet, Marina 
Silva, Eliziane Gama, Dilma Rousseff, 
Randolfe Rodrigues, Humberto costa, 
Fernando Haddad e Geraldo Alckmin 

e repetiu que o resultado das eleições, 
que o consagrou presidente da Repú-
blica pela terceira vez, é uma vitória 
de todas as mulheres e homens que 
amam a democracia e querem liber-
dade e um país mais justo.

LIBERTAR O PAÍS DO 
AUTORITARISMO

“Essa foi a vitória das pessoas que 
querem mais cultura, que querem 
mais educação, que querem mais fra-
ternidade, mais igualdade. Essa vitó-
ria é de todos os homens e mulheres 
que resolveram libertar esse país do 

autoritarismo”, disse, acrescentando 
que foi a campanha mais difícil que 
participou, por não ser uma disputa 
entre dois homens ou dois partidos, 
mas de um conjunto de pessoas que 
amam a liberdade e a democracia 
contra o autoritarismo que gastou 
mais dinheiro e usou mais a máquina 
do que qualquer campanha em qual-
quer momento da história.

“A democracia está de volta no 
Brasil, a liberdade está de volta no 
Brasil. O povo vai poder sorrir outra 
vez, o povo vai poder ter acesso à cul-
tura, porque a cultura vai voltar mui-

Lula na Avenida Paulista após o resultado 
oficial das eleições: “Um novo amanhã 
está surgindo no Brasil”
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to forte para esse país. A educação vai 
voltar muito forte para esse país. E as 
pessoas que estão dormindo embai-
xo da ponte vão voltar a comer, vão 
voltar a ter moradia e vão voltar a ter 
emprego. Essa é uma das tarefas que 
vocês me deram, e eu espero nunca, 
espero nunca trair o sonho que levou 
vocês a acreditarem que era possível 
reconstruir esse país”, afirmou.

NORDESTE

Lula agradeceu os votos e fez 
menção especial à dedicação do Nor-
deste. “Eu quero agradecer aos 215 
milhões de habitantes, mas o povo 

do Nordeste merece uma palavra es-
pecial, porque aquele povo foi muito 
porreta, no primeiro, no segundo, na 
eleição da Dilma, na minha primeira 
eleição, e vai ser muito porreta para 
ajudar a gente a governar esse país”.

O presidente eleito destacou o pa-
pel das mulheres em sua vitória e re-
afirmou compromissos firmados em 
campanha como o de regulamentar a 
lei que prevê remuneração igual para 
homens e mulheres na mesma função 
e com a mesma qualificação. Ele tam-
bém reforçou os compromissos com 
as causas sociais, como a prioridade 
de combater a fome, disse que gover-

nará para todos, numa gestão que vai 
ser construída junto com o povo, que 
será ouvido em conferências nacio-
nais, mas que terá cuidado maior com 
os que mais precisam. “Embora eu vá 
governar para todos, são os mais ne-
cessitados que irão receber a política 
mais influente do meu governo”.

Fotos: Ricardo Stuckert 
Fontes: O Estado de S.Paulo; TSE; 

Sistemas@mailingimprensa.com.br; 
Coletânea de 3 livros intitulada 

“Juscelino Kubitschek: Profeta do 
Desenvolvimento – Exemplos e 

Lições ao Brasil do Século XXI” – 
MercadoComum.

Presidente eleito divulgou antes os 
principais pontos de seu futuro governo 
como presidente do Brasil

A seguir, a íntegra do documento:

“Esta não é uma eleição qualquer. 
O que está em jogo é a escolha entre 
dois projetos completamente diferen-
tes para o Brasil.

Um é o país do ódio, da mentira, 
da intolerância, do desemprego, dos 
salários baixos, da fome, das armas e 
das mortes, da insensibilidade, do ma-
chismo, do racismo, da homofobia, da 
destruição da Amazônia e do meio am-
biente, do isolamento internacional, 
da estagnação econômica, do apreço à 
ditadura e aos torturadores. Um Brasil 
de medo e insegurança com Bolsonaro.

Outro é o país da esperança, do 
respeito, do emprego, dos salários de-
centes, da aposentadoria digna, dos 
direitos e oportunidades para todas e 
todos, da vida, da saúde, da educação, 
da preservação do meio ambiente, do 
respeito às mulheres, à população ne-
gra e à diversidade; da integração so-
berana ao mundo, da comida no prato 
e, sobretudo, do compromisso inaba-
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lável com a democracia. Um Brasil de 
esperança, um Brasil para todos.

As primeiras medidas de nosso go-
verno serão para resgatar da fome 33 
milhões de pessoas e resgatar da pobre-
za mais de 100 milhões de brasileiros e 
brasileiras. A democracia só será ver-
dadeira quando toda a população tiver 
acesso a uma vida digna, sem exclusões.

Temos consciência da nossa respon-
sabilidade histórica e, junto com am-
plas forças que apoiam a democracia 
brasileira, a partir de um permanente 
processo de diálogo e escuta da socie-
dade, apresentamos nossas principais 
propostas para a reconstrução do país.

1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
COM INVESTIMENTOS

Nossa primeira iniciativa será defi-
nir com os governadores dos 27 estados 
um planejamento para retomar obras 
paradas e definir obras prioritárias. 
Vamos buscar financiamento e a coope-
ração – nacional e internacional – para 
o investimento público e privado, para 
dinamizar e expandir o mercado inter-
no de consumo, desenvolver o comér-
cio, serviços, agricultura de alimentos 
e indústria. Vamos investir em serviços 
públicos e sociais, em infraestrutura eco-
nômica e em recursos naturais estraté-
gicos. Os bancos públicos, especialmente 
o BNDES, e empresas indutoras do cres-
cimento e inovação tecnológica, como 
a Petrobras, terão papel fundamental 
neste novo ciclo. Ao mesmo tempo, va-
mos impulsionar o cooperativismo e a 
economia solidária e popular. A roda da 
economia vai voltar a girar e o povo vai 
voltar e ser incluído no orçamento.

Além disso, enfrentaremos o desem-
prego e a precarização do mundo do tra-
balho, com um amplo debate tripartite 
(governo, empresários e trabalhadores), 
para construir uma Nova Legislação 
Trabalhista que assegure direitos míni-
mos – tanto trabalhistas como previden-
ciários – e salários dig- nos, assegurando 
a competitividade e os investimentos das 
empresas. Vamos também criar o Em-
preende Brasil, com crédito a juros bai-

xos para os batalhadores das micro, pe-
quenas e médias empresas. Nosso Brasil 
será o país da inovação.

2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM 
TRABALHO E RENDA

Nosso maior compromisso é cons-
truir um Brasil mais igualitário, sem 
fome, sem pobreza, com bons empregos 
e salários, priorizando as pessoas que 
mais precisam. Para isso propomos: um 
Salário-Mínimo Forte, com crescimento 
todo ano acima da inflação; um Novo 
Bolsa Família, que garantirá R$ 600,00 
como valor permanente mais R$ 150,00 
para cada criança de até 6 anos de ida-
de; o programa Desenrola Brasil, para 
renegociar as dívidas de milhões famí-
lias que estão inadimplentes, oferecendo 
grandes descontos e juros baixos; Impos-
to de Renda Zero para quem ganha até 
R$ 5 mil, que será acompanhado de uma 
reforma tributária; além da Igualdade 
Salarial para Homens e Mulheres que 
exerçam a mesma função.

3 - DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E TRANSIÇÃO 
ECOLÓGICA

Vamos construir um Brasil sustentá-
vel. O Brasil tem tudo para ser uma gran-
de potência ambiental. Para isso, é preciso 
aproveitar a criatividade da bioeconomia 
e dos empreendimentos da sociobiodiver-
sidade. Vamos iniciar a transição energé-
tica e ecológica para uma agropecuária 
e uma mineração sustentáveis, para uma 
agricultura familiar mais forte, para uma 
indústria mais verde.

Nosso compromisso estratégico é 
buscar o desmatamento zero na Ama-
zônia e emissão zero de gases do efeito 
estufa na matriz elétrica. Vamos apoiar 
a grande agricultura de baixo carbono 
e a agricultura familiar com crédito, 
garantias e assistência. Vamos criar o 
Ministério dos Povos Originários e revo-
gar as medidas contrárias as populações 
indígenas e povos originários. Vamos 
reconstruir os órgãos de fiscalização e 
controle do desmatamento. Vamos aca-
bar com o garimpo ilegal em terras in-
dígenas. Em vez de líderes mundiais de 

desmatamento, queremos ser campeões 
mundiais do enfrentamento da crise cli-
mática e do desenvolvimento socioam-
biental. Assim, teremos comida saudável 
no prato, ar limpo para res- pirar, água 
boa para beber e muitos empregos de 
qualidade com os investi- mentos verdes.

4 - EDUCAÇÃO

Para assegurar oportunidades 
para todas e todos, a Educação e a 
Ciência, hoje tão abandonadas e ne-
gligenciadas, serão tratadas como in-
vestimento e não como gasto. Vamos 
voltar a construir e apoiar as creches, 
aumentar os recursos para a merenda 
escolar, implantar o Ensino em Tempo 
Integral, com bolsa-estudante para 
quem completar o Ensino Médio. Va-
mos universalizar a banda larga nas 
escolas, com equipamentos adequados 
que atuarão como ponto de irradiação 
para a conectividade dos territórios. 

Também vamos investir em Mais 
Universidades, com o fortalecimento 
do ENEM, FIES, do PROUNI, da Bolsa 
Formação, e ampliaremos a Lei de Co-
tas, incluindo a pós-graduação. Volta-
remos a expandir fortemente o Ensino 
Técnico Profissionalizante. Vamos va-
lorizar a formação, a remuneração e 
as condições de trabalhos dos profes-
sores, professoras e demais profissio-
nais da Educação. A educação pública, 
universal e de qualidade voltará a ser 
prioridade estratégica do país.

5 - SAÚDE

Para assegurar a saúde e a tran-
quilidade das famílias, vamos fortale-
cer o SUS, retomar o Farmácia Popu-
lar, implantar o Médicos Pelo Brasil 
para atender a população de todos 
os municípios brasileiros; promover 
mutirões emergenciais em todo o 
país para zerar as filas de consultas, 
exames e cirurgias que não foram re-
alizados na pandemia, criar o Centro 
Nacional de Telemedicina e investir no 
atendimento integral à Saúde da Mu-
lher. Vamos reconstruir o Programa 
Nacional de Vacinação. A vida é o nos-
so bem mais precioso.



E L E I Ç Õ E S  2 0 2 2 5 1EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

6 - HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Vamos retomar o Minha Casa Mi-
nha Vida para garantir emprego e 
moradia para milhões de brasileiros. 
Também universalizaremos o acesso 
à luz e à água com a reconstrução de 
programas como o Luz para Todos 
e Cisternas. Vamos retomar obras 
paradas e estruturar um Novo PAC, 
para reativar a construção civil e a 
engenharia pesada – orientando o in-
vestimento para setores que atendam 
a demandas sociais como habitação, 
transporte e mobilidade urbana, ener-
gia, água e saneamento. É o caminho 
para iniciar um novo ciclo de cresci-
mento econômico.

7 - SEGURANÇA

Vamos criar o Ministério da Se-
gurança Pública para implementar o 
Sistema Único de Segurança Pública, 
com polícias bem equipadas, treina-
das e remuneradas. Vamos retomar o 
PRONASCI para investir na formação e 
profissionalização dos policiais. Vamos 
voltar a fortalecer e respeitar o impor-
tante trabalho da Polícia Federal e da 
Força Nacional. Vamos revogar decre-

tos e portarias que permitiram o aces-
so irrestrito às armas, especialmente 
aqueles que estão armando o crime 
organizado. Enfrentaremos o aumento 
alarmante de casos de feminicídio e a 
violência contra a juventude negra, es-
pecialmente nas periferias.

8 - CULTURA E ESPORTES

Vamos recriar o Ministério da Cul-
tura e implantar um Sistema Nacional 
de Cultura para articular comitês esta-
duais de cultura. Vamos retomar o pro- 
grama Cultura Viva, responsável pelos 
Pontos de Cultura, ampliar a presença 
da cultura nas redes sociais, incorporan-
do tecnologias digitais. Vamos apoiar os 
esportes, aumentando o investimento no 
Bolsa Atleta e estimulando a prática es-
portiva de crianças e jovens nas escolas. 
Vamos retomar o conjunto de progra-
mas para a cultura, as artes, o esporte e 
o lazer, que foram atacados e destruídos 
pelo atual governo.

9 - DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA

Vamos enfrentar as discriminações 
e preconceitos estruturais da sociedade 

brasileira, como o machismo, o racismo, 
a LGBTfobia, o capacitismo com as pes-
soas com deficiência, os preconceitos 
geracionais com idosos e a juventude. 
Vamos recriar o Ministério da Mulher 
para combater a violência e assegurar 
direitos, inclusive o de receber mesmo 
salário dos homens para as mesmas 
funções. Vamos recriar o Ministério da 
Igualdade Racial, com o fortalecimento 
de políticas de ações afirmativas para 
garantir direitos, promover a inclusão, 
a participação, o reconhecimento e as 
novas oportunidades. Vamos recuperar 
o programa Viver Sem Limites, espe-
cialmente o desenvolvimento e acesso 
às tecnologias assistivas para as pes-
soas com deficiência. Garantiremos o 
cumprimento integral da Lei que pro-
mulgamos para assegurar a mais am-
pla liberdade de religião e culto no Bra-
sil. O futuro deve assegurar o respeito 
aos outros, a pluralidade e a diversida-
de, essenciais à democracia.

10 - REINDUSTRIALIZAÇÃO  
DO BRASIL

Vamos construir uma estratégia 
nacional para avançar em direção à 
economia do conhecimento. O Brasil 
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não precisa depender da importação 
de respiradores, fertilizantes nem die-
sel e gasolina. Não precisa depender da 
importação de microprocessadores, sa-
télites, aeronaves e plataformas. Nosso 
país tem potenciais que devem ser im-
pulsionados nas indústrias de software, 
defesa, telecomunicações e outros se-
tores de novas tecnologias. Nosso país 
tem vantagens competitivas que devem 
ser ativadas, especial- mente nos com-
plexos econômico-industriais da saúde, 
do agronegócio e do petróleo e gás.

Vamos iniciar a transição digital 
e trazer a indústria brasileira para o 
século XXI, com uma política industrial 
que apoia a inovação, estimula a coo-
peração público-privada, fortalece a 
ciência e a tecnologia e garante acesso 
a financiamentos com custos adequa-
dos. Os segmentos das micro, peque-
nas e médias empresas, bem como das 
startups, receberão atenção especial. 
O futuro pertence a quem implantar a 
sociedade do conhecimento.

11 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

O Brasil é um dos mais importantes 
produtores e exportadores de alimentos 
do mundo. Para garantir e ampliar essa 
vantagem competitiva do país, vamos 
compatibilizar a produção com a pre-
servação de recursos naturais, porque 
isso é necessário num mundo que en-
frenta a crise climática e exige cada vez 
mais o consumo de alimentos saudáveis. 
Investiremos fortemente na Embrapa e 
no financiamento ao agronegócio, aos 
pequenos e médios produtores e à agri-
cultura familiar e aos assentamentos. 
Para aumentar a produção sem des-
matamento, implantaremos o Plano de 
Recuperação de Pastagens Degradadas, 
que somam cerca de 30 milhões de hec-
tares. As taxas de juros serão reduzidas 
no Plano Safra, no Pronamp e no Pronaf 
para produtores comprometidos com 
critérios ambientais e sociais. Vamos re-
construir a Conab e estabelecer uma po-
lítica de preços mínimos para estabilizar 
os preços dos alimentos e garantir comi-
da na mesa das famílias. Vamos fortale-
cer o cooperativismo e a assistência téc-
nica aos pequenos e médios produtores.

12 - POLÍTICA EXTERNA

Superar o isolamento internacio-
nal e reposicionar o Brasil como pro-
tagonista no mundo é nosso compro-
misso. Retomaremos a política externa 
soberana, altiva e ativa, promovendo 
o diálogo democrático e respeitando 
a autodeterminação dos povos. In-
vestiremos novamente na integração 
regional, no Mercosul e outras inicia-
tivas latino-americanas, bem como no 
diálogo com os BRICS, com os países 
da África, União Europeia e Estados 
Unidos. Romper o isolamento e reto-
mar política externa exitosa é fun-
da- mental para ampliar o comércio 
exterior e a cooperação tecnológica, 
além promover relações mais justas e 
democráticas entre os países.

Reafirmaremos e fortaleceremos 
nossos pactos internacionais relativos 
ao desenvolvimento sustentável, em 
especial no marco da Convenção do 
Clima. Cultivaremos relações de mútuo 
respeito com todos os países.

13 - DEMOCRACIA E LIBERDADE

O Brasil passa por um momento 
histórico em que os direitos, as insti-
tuições e as liberdades democráticas 
estão fortemente ameaçadas. Por isso, 
reafirmamos nosso total compromisso 
com a democracia, pois somente a de-
mocracia pode garantir os direitos da 
cidadania, condições de vida com dig-
nidade para a população e as conquis-
tas da sociedade.

O Brasil não pode mais ficar nas 
mãos de quem admira a ditadura mi-
litar e idolatra monstruosos tortura-
dores. O Brasil não pode ficar entre-
gue a pessoas que questionam nosso 
processo eleitoral, procurando criar 
condições para golpes e aventuras 
totalitárias. O Brasil não pode estar 
submetido a um governante que agri-
de sistematicamente o STF e o TSE e 
já ameaçou fechar o Congresso. Um 
governo que nega a transparência, o 
acesso público à informação e deses-
truturou os me- canismos de controle e 
combate à corrupção. Nossa democra-

cia é fruto de décadas de luta, de mu-
lheres e homens, pela nossa liberdade 
e pelos nossos direitos.

A reconstrução do Brasil exige 
uma gestão pública competente, res-
ponsável, aberta ao diálogo e com a 
mais ampla participação da socie-
dade. Exige uma gestão da economia 
com credibilidade, responsabilidade e 
previsibilidade.

Já governamos este país. Com res-
ponsabilidade fiscal, reduzimos a dí-
vida pública, controlamos a inflação 
e acumulamos um expressivo volume 
de reservas cambiais que até hoje são 
fundamentais para a estabilidade da 
economia. Essas condições foram es-
senciais para o Brasil crescer o dobro 
da média internacional em nosso go-
verno e enfrentar a maior crise finan-
ceira mundial da história recente.

A política fiscal responsável deve 
seguir regras claras e realistas, com 
compromissos plurianuais, compatí-
veis com o enfrentamento da emer-
gência social que vivemos e com a 
necessidade de reativar o investimen-
to público e privado para arrancar o 
país da estagnação. O sistema tributá-
rio não deve colocar o investimento, a 
produção e a exportação industrial em 
situação desfavorável, nem deve pena-
lizar trabalhadores, consumidores e 
camadas de mais baixa renda. É pos-
sível combinar responsabilidade fiscal, 
responsabilidade social e desenvolvi-
mento sustentável – e é isso que vamos 
fazer, seguindo as tendências das prin-
cipais economias do mundo.

Ao longo dessa campanha, vi a es-
perança brilhando nos olhos do nosso 
povo. A esperança de uma vida melhor 
num país mais justo. O Brasil precisa de 
um governo que volte a cuidar da nos-
sa gente, especialmente de quem mais 
necessita. Precisa de paz, democracia e 
diálogo. É com a força do nosso legado 
e os olhos voltados para o futuro que 
dirijo esta carta ao povo brasileiro. Que 
Deus nos ilumine nessa caminhada.

VAMOS JUNTOS PELO BRASIL!
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JK: o mau hábito de transformar cada 
eleição numa hora tempestuosa da 
nacionalidade

“No momento em que se dá conta 
perfeita e completa à nação do resul-
tado das eleições que tiveram lugar 
no dia 3 de outubro, julguei oportuno 
dirigir algumas palavras aos brasilei-
ros. É, sem dúvida, a hora de tirarmos 
ensinamentos da livre opinião do nos-
so povo, manifestada pelo resultado 
eleitoral, e de nos inteirarmos da dire-
ção que deseja seguir o país. Mas creio 
que também é chegado o momento de 
proclamar consolidado entre nós o re-
gime democrático. Ouso, de consciên-
cia tranquila, sem a menor hesitação, 
declarar cumprida uma das importan-
tes metas políticas do meu Governo, a 
qual consistia em não permitir que se 
reproduzissem pronunciamentos inde-
vidos, perturbações e ameaças todas 
as vezes que se verificavam eleições, 
numa demonstração de incapacidade 
para o regime que todos consideramos 
o único compatível com os nossos foros 
de nação civilizada.

Para termos noção correta e jus-

ta do avanço que fizemos hoje em 
matéria de democracia é bastante 
voltarmo-nos para o pleito imediata-
mente anterior a este, o que me elegeu 
Presidente da República. Acabávamos, 
então, de atravessar horas difíceis e 
dramáticas de nossa vida republicana; 
até mesmo o conceito de democracia 
demonstrava ter perdido muito do seu 
conteúdo. O próprio direito de ser can-
didato era negado a quem o poderia 
legitimamente ser. Valiam-se os meus 
opositores de extrema violência de lin-
guagem e, mais do que isso, de teses 
eivadas de paixão partidária, com ver-
dadeiras distorções do raciocínio.

O quadro não era nada animador. 
Não desejo, porém, deter-me nele. Ape-
nas recordo que a liberdade estava 
ameaçada nos seus fundamentos. Foi 
nessa ocasião que os meus bravos com-
panheiros do Partido Social Democrá-
tico julgaram que o meu nome apre-
sentava condições para uma vitória 
nas urnas. Não me esqueço das horas 

que juntos atravessamos, dos embates 
que tivemos de enfrentar, das resistên-
cias que tivemos de oferecer, todos nós, 
solidários e identificados na luta cívica 
que passou a ser, pelas reações injustas 
e brutais que ela provocou, de causa 
partidária a causa nacional ligada in-
dissoluvelmente à própria sobrevivên-
cia da democracia brasileira. 

Sei bem que, em se tratando de 
política, o que importa não é o dia que 
passou, mas o dia seguinte, e a boa 
regra de conduta é caminhar com o 
pensamento em novos objetivos. Mas 
vale lembrar que não há outra forma 
de se conhecer o presente, senão to-
mando, como termo de comparação, 
a experiência adquirida e a aferição 
dos marcos ultrapassados. É nessa 
intenção que convido os brasileiros a 
se voltarem, por um instante, a três 
anos atrás, para, graças a esse exercí-
cio de memória, nos capacitarmos de 
que — se nem tudo é fácil e róseo nos 
dias presentes e ainda há muito que 
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fazer para o Brasil encontrar o ponto 
de equilíbrio — já a esta altura, forço-
so é reconhecer que se cumpriu, com 
antecipação às demais, uma particu-
larmente fundamental etapa de meu 
Governo — a consolidação do regime. 
Sem alardear méritos, que outro não 
tenho que o de haver cumprido o meu 
dever, posso afirmar, sem receio de 
qualquer contestação, que aos adver-
sários de ontem e a todos os que mili-
tam na oposição mais encarniçada ao 
meu Governo no presente — não fal-
tou nenhuma forma de garantia e de 
segurança. Sinto-me à vontade para 
proclamar, serenamente, que não usei 
dos recursos administrativos de qual-
quer espécie, a mim confiados, para in-
tervir ou pretender alterar a definição 
das posições determinadas pelo voto. 
Político partidário, interessado, por 
um sentimento compreensível de soli-
dariedade, no destino dos que me aju-
daram a lutar, vencer, resistir e crer na 
bandeira que tomei nas mãos durante 
a campanha presidencial, agradeço à 
Providência ter-me ajudado a manter 
uma linha de inflexível isenção, como 
me recomendavam as minhas obriga-
ções funcionais. Não há democracia, 
não há regime que se mantenha quan-
do a luta política altera, prejudicando-
-o, o caminho da administração.

Estamos saindo aos poucos do mau 
hábito de transformar cada eleição 
numa hora tempestuosa da naciona-
lidade. O ato de votar não deve e não 
pode ser senão um ato perfeitamente 
normal. É pelo voto que não somente 
funciona o sistema, mas também se es-
pelha, em toda sua realidade, a saúde 
do regime. Faz-se de cada eleição uma 
espécie de juízo final: considerar que 
um candidato se desonra, ou que um 
partido se destrói por não ter consegui-
do os votos necessários à conquista de 
posições, é renegar o espírito da demo-
cracia. O resultado de uma eleição — a 
vitória ou a derrota — é insubstituível 
manancial de ensinamento para os par-
tidos e não há grande vitória que não 
seja precedida de derrotas. O equilíbrio 
da República repousa na alteração pe-
riódica das correntes partidárias.

Nenhuma vitória foi mais auspi-
ciosa, por tudo o que acabo de dizer, 
para o regime, do que a forma por que 
se processaram as últimas eleições. 
Não houve ameaças, nem se exaspe-
raram as facções em luta; o eleitorado 
pôde, de maneira nítida, exprimir a 
sua vontade.

Várias medidas foram tomadas 
pelo Governo, espontâneas, contrárias 
às suas próprias prerrogativas, com o 
objetivo único de evitar, de um lado, 
interferência dos poderes públicos no 
processo eleitoral, e, de outro lado, 
interpretação menos fiel aos atos do 
Governo no exercício de seus poderes 
constitucionais. Procurei, por todos 
os meios e modos, não consentir que o 
empreguismo e os financiamentos se 
transformassem em armas para fins 
eleitorais. Privei-me, voluntariamente, 
do direito de preencher cargos. Temos 
de convir, é verdade, em que nem tudo 
foi perfeito. E o que agora se impõe, e 
com urgência, é um exame detido das 
falhas, num esforço benéfico de corri-
gi-las.

Impõe a experiência correções que, 
não sendo substanciais, mesmo assim 
se tornam indispensáveis. Ponto que 
me parece capital seja examinado com 
todo o empenho é o da interferência de 
fatores econômicos na luta eleitoral e 
que tornam cada vez mais precária a 
posição de candidatos e partidos po-
bres. Mas a despeito de todas as falhas, 
a melhoria foi tão considerável, que 
ressalta a olhos vistos a evidência de 
que o quadro político se aproximou 
bastante daquele que caracteriza uma 
democracia saudável.

Os impulsos, a veemência compre-
ensível e normal do desejo de ganhar, 
dos partidos contiveram-se devida-
mente nas limitações impostas pela 
lei e pela ética. Se houve erro de apre-
ciação, ou injustiças, isso é uma con-
tingência do processo de consulta ao 
povo que é o juiz, que responde o que 
deseja. E que responderá cada vez me-
lhor com a prática crescente do exercí-
cio de seus direitos cívicos.

Devemos capacitar-nos de que é 
grande mal vivermos tão obcecada-
mente preocupados com o que se de-
nomina restritivamente de política e 
raciocinarmos sempre em termos de 
disputa eleitoral. Há uma cerrada flo-
resta de tarefas, de realizações a serem 
levadas a efeito sem mais tardança, 
porque a condição de vida de milhões 
de brasileiros está na dependência de 
alguns de nossos atos e da maneira 
com que pensarmos sobre os comple-
xos problemas brasileiros.

Já não há quem ponha em dúvida 
— e só a mais desvairada injustiça ou-
sará proceder em contrário — que não 
faltei à palavra empenhada, quando, 
ao empossar-me na Presidência da Re-
pública, reafirmei que pretendia cons-
truir toda a minha autoridade na obe-
diência à lei e a nada mais aspirava. 
"Da lei não nos afastaremos um só mo-
mento, sob qualquer pretexto, disse en-
tão. Toda nossa segurança virá sempre 
da lei". Verifico hoje, com íntima satis-
fação, que me mantenho firme nesse 
mesmo propósito de obedecer sempre 
a esse espírito de fidelidade conscien-
te. Continuo sendo inalteravelmente o 
mesmo cidadão que prometeu apoiar-
-se e submeter-se ao imperativo da lei. 
Se Deus quiser, manter-me-ei assim 
até quando, terminado o meu manda-
to, tiver de transmitir esta grave res-
ponsabilidade de governar o Brasil ao 
meu sucessor.

Acho que se me impõe repetir, aqui, 
o que já por mais de uma vez foi dito. 
Considero não só salutar, mas indis-
pensável ao bom êxito de qualquer 
Governo a existência de uma oposição. 
Não peço que me poupem, nem que 
desconheçam os meus erros. Como 
todo governante, devo muito à oposi-
ção; não raro me alertou ela sobre as-
pectos delicados de problemas que por 
vezes me escapavam. E mesmo quan-
do alvo de injustiças as mais acerbas, 
beneficiei-me aprendendo com adver-
sários e opositores que é dever sermos 
cautelosos no julgarmos os outros. Sei 
hoje, por experiência pessoal, que o 
efeito das campanhas caluniosas re-
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verte finalmente em favor das vítimas. 
Não há tática política melhor, nem 
mais fecunda, que a de seguir a verda-
de. É um caminho quase sempre estrei-
to e, não raro, difícil, mas é o único ca-
minho que leva a um fim, que conduz a 
alguma coisa certa.

Não desconhecendo quão inesti-
mável é o contingente de críticas que 
a oposição faz chegar à administração 
— acho de toda a procedência lembrar 
— o que deveria estar sempre presen-
te na conduta oposicionista — que os 
governos são expressões efêmeras e 
que, em certas ocasiões e em face de 
determinados problemas capitais para 
o país — o interesse público deve so-
brepairar a qualquer espécie de inte-
resse partidário. Não temos dois países 
— um do Governo e outro da oposição; 
nem são países diferentes o país dos 
problemas de natureza estritamente 
política e o país que é preciso preser-
var, defender, amparar no seu proces-
so delicado para o amadurecimento.

Não faz propriamente oposição 
quem combate medidas de saneamen-
to econômico, quem procura agravar 
os encargos da administração — aí 
de nós já tão excessivos e até mesmo 
opressivos! — nem demonstra inde-
pendência ou coragem quem é incapaz 
de reconhecer no adversário um só 
ato razoável. Ao mesmo tempo em que 
proclamo os benefícios, mesmo os in-
voluntários, oriundos da ação dos par-
tidos oposicionistas — espero que, a 
pretexto de me combaterem, não des-
sirvam à nação que não é nossa, que é 
de todos os brasileiros de agora e seus 
descendentes, e que há de durar mui-
to mais do que a lembrança de nossa 
passagem por este mundo. Digo isso 
porque a hora é particularmente deli-
cada em muitos setores da vida nacio-
nal; estamos a braços com dificuldades 
que, embora solúveis, podem retardar 
o nosso crescimento e prejudicar-nos 
gravemente. Não é por isso descabido 
solicitar, para certos casos, um movi-
mento de atenta reflexão, uma pausa 
para que encontremos todos, mesmo 
os de divergência partidária mais 

acentuada, um ponto de convergência 
que conduza ao legítimo interesse pú-
blico. Não creio que a opinião do país 
deixe de ser sensível e grata a todas as 
demonstrações de que adversários se 
podem concertar quando se impõe o 
dever de defender o país e servir corre-
tamente à nação.

Faço aqui um apelo ao Congresso 
para que continue, e mais do que nun-
ca, a colaborar com o Governo sempre 
que o exigir a causa da administração. 
Minha intenção é de empregar-me 
a fundo, a fim de que as despesas de 
pessoal não se transformem em so-
brecarga insuportável para a vida ad-
ministrativa. Sou tão reconhecido ao 
trabalho devotado dos homens que se 
dedicam ao serviço público e sensível 
às suas fundadas reivindicações, que 
já enviei ao Congresso um projeto de 
reajustamento de vencimentos. Estou 
em condições de saber que numerosos 
são os que oferecem abnegadamente 
todo o seu tempo às tarefas anônimas 
do Estado com probidade e competên-
cia. Mas não me é possível esconder 
que o custo de nossa administração 
atinge índices assustadores. E é ur-
gente cuidar de pôr cobro a tão grave 
desequilíbrio. Temos de encarar com 
crescente energia o problema de de-
tenção do surto inflacionário. A valori-
zação da nossa moeda se impõe como 
medida da mesma essencialidade que 
a recondução da vida política dentro 
da ordem republicana. Está o meu Go-
verno como sempre esteve — disposto 
a apreciar críticas, a aceitar sugestões 
cabíveis, venham de onde vierem, por-
que não há amor-próprio que se ante-
ponha ao amor à causa nacional.

Creio desnecessário acentuar que 
não é sobre a minha administração 
que o agravamento da situação eco-
nômico-financeira incidirá, mas cairá 
pesadamente ainda mais sobre a con-
dição de vida de nosso povo, que já tem 
dado provas de extrema paciência em 
suportar sofrimentos e necessidades.

Estou empenhado em realizar 
obras que irão produzir, num período 

determinado, resultados que evitarão 
as crises periódicas que nos vêm per-
turbando. Não é com paliativos que 
se hão de corrigir os nossos males. 
É para que o Brasil vença as dificul-
dades e tropeços de forma definitiva 
que me atirei a um programa que o 
meu sucessor deverá continuar em 
melhores condições que as atuais. É 
para esse programa, ou, pelo menos, 
para o que de menos discutível se 
contém nesse programa, que desejo 
um entendimento, que não ambiciona 
forma alguma de mudança na posi-
ção dos quadros políticos. Creio que 
é difícil recusar-se colaboração a um 
Governo que só a pretende quando 
ela se impõe diante da necessidade de 
melhorar o Brasil, de recuperar-lhe 
a economia, de impulsioná-lo para 
o desenvolvimento, de antepor uma 
barreira a vícios e abusos antigos que 
se esforçam em transformar esta na-
ção numa vasta rede burocrática.

É preciso que nos capacitemos de 
uma vez para sempre que o desenvolvi-
mento do Brasil é uma condição ligada 
à nossa sobrevivência num mundo que 
se impõe, mais e mais, pela força de 
sua vertiginosa marcha técnica. Não 
temos de nos desenvolver apenas por 
ambição mesmo justa, mas desenvol-
ver para sobreviver.

Todos sentimos que o Brasil está 
crescendo, dentro e fora de suas fron-
teiras. As dificuldades que enfrenta-
mos advêm, em grande parte, desse 
crescimento. A tendência, infelizmente 
bastante generalizada, de só atentar 
para motivos de queixas e reclama-
ções, não impede que se perceba o pul-
sar, cada vez mais forte, desta nação.

As tarefas ampliam-se, multipli-
cam-se. E se as responsabilidades 
estão agora com o meu Governo, con-
tinuarão elas para os que me sucede-
rem; e tanto pior para todos nós se as 
agravarmos, mantendo em matéria 
objetivamente de interesse público ati-
tudes de incompreensão obstinada.

É nosso dever não examinarmos 
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as coisas com o olhar que apenas vê 
o instante que foge, mas medirmos as 
consequências mais distantes, o pro-
longado eco do que hoje praticamos, 
pois certo é que nossos atos nos se-
guem. Estou disposto a não permitir, 
no que de mim depender, que interes-
ses momentâneos e de alcance restrito 
e personalista interfiram no interesse 
supremo da nação.

Darei a maior atenção a todos os 
Governadores dos Estados, não impor-
ta a corrente política que neles exerça 
o poder, e com eles agirei com a mesma 
isenção de ânimo, levando sempre em 
conta que se trata do Brasil. É o que 
tenho feito desde o início de minha ad-
ministração. Não deixarei de manter-
-me atento aos assuntos de todo o país, 
dando prioridade ao que merecer, obe-
decendo sempre a um grau de essen-
cialidade.

Eis um propósito que me há de se-
guir, se Deus quiser, durante o tempo 
que resta do meu período presidencial. 
Estou certo de que é esta a melhor e, 
mesmo, a única maneira de servir ao 
meu país. Continuarei intransigente 
na defesa do que julgo deva ser pra-
ticado em favor do soerguimento de 
nossa situação econômica, o que sig-
nifica defender a ordem num dos seus 
aspectos mais importantes. Prossigo 
serenamente, e não pretendo mudar 
a direção geral que estou imprimindo 
aos destinos da coisa pública, a não 
ser para correções e aperfeiçoamentos 
que se imponham.

Desejo chamar a atenção do país 
para as responsabilidades que assu-
mimos no tocante à política externa, 
a que deu o meu Governo, nestes últi-
mos tempos, uma justa preeminência. 
Penetramos numa nova época mar-
cada pelo dinamismo em nossa diplo-
macia, o que requer, por isso mesmo, 
cuidado especial. Dentro de menos de 
um mês se reunirá em Washington o 
Comitê dos 21, dando início à concre-
tização do movimento que se tornou 
universalmente conhecido como Ope-
ração Pan-Americana. Não se cogita 

apenas, se for seguido o plano inicial, 
de uma conferência para o exclusi-
vo estudo de problemas econômicos, 
mas de uma tentativa de rever a po-
lítica continental, de torná-la mais 
adequada ao momento que estamos 
vivendo. Creio que ninguém mais se 
ilude quanto ao impulso que o bloco 
soviético está tomando, sobretudo em 
regiões distantes da Ásia. É um im-
perativo de segurança da causa, que 
todos esposamos, valorizar também a 
América Latina, com os seus duzentos 
milhões de habitantes aproximada-
mente, fazê-la adquirir maior relevo 
e, aqui o repito, livrá-la, na medida do 
possível, do império trágico do subde-
senvolvimento em tantas de suas zo-
nas, o que equivale a dizer, da guerra 
fria, da ocupação inimiga. 

A Operação Pan-Americana terá 
fatalmente consequências de enver-
gadura econômica, mas tem essencial-
mente o caráter de um exame de cons-
ciência sobre o Pan-Americanismo e de 
uma tomada de conhecimento vertical 
da política nas Américas. Foi isso o que 
propus inicialmente na carta que es-
crevi ao Presidente Eisenhower, e que 
teve uma acolhida tão pronta quão 
calorosa do primeiro mandatário da 
grande República amiga do Norte do 
Continente. Mantenho ainda os pon-
tos essenciais do meu pensamento, 

já mais de uma vez expostos, quanto 
ao problema do Pan-Americanismo, 
o que não impede sejam acatadas as 
sugestões dos demais países da nossa 
fraternidade continental. O que im-
porta precipuamente é conservarmos 
o clima de entendimento e cordialida-
de que presidiu a última reunião, em 
Washington, dos Ministros de Estado 
das Relações Exteriores, em 23 e 24 de 
setembro deste ano.

O Brasil deve estar preparado para 
acompanhar os acontecimentos exter-
nos que esperamos sejam de suma im-
portância e disposto a zelar para que a 
Operação Pan-Americana não seja um 
simples episódio incaracterístico, mas 
um grande acontecimento.

Finalizando estas palavras, espe-
ro continuar cada vez mais firme na 
execução do meu programa de Gover-
no, que um dia há de ser amplamente 
compreendido e justamente julgado. 
É nesta esperança que atuo, que não 
conheço desânimo ou contratempo ca-
pazes de deter-me.”

Pronunciamento do Presidente Juscelino 
Kubitschek através de uma rede de Rádio 

e Televisão, em 28 de outubro de 1958 
– Texto extraído da Coletânea de 3 livros 
intitulada “Juscelino Kubitschek: Profeta 

do Desenvolvimento – Exemplos ao 
Brasil do Século XXI, de autoria de Carlos 

Alberto Teixeira de Oliveira.
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CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Brasil precisa urgentemente desarmar  
a armadilha que o condena ao raquitismo 
econômico e à mediocridade do 
desempenho de sua economia que  
já ocorre há várias décadas
Será apenas a metade, quando comparado à média global, o crescimento acumulado 
pela economia brasileira durante o governo Bolsonaro
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O Fundo Monetário di-
vulgou mais uma vez, no 
dia 11 de outubro último, o 
relatório intitulado “World 
Economic Outlook” conten-
do a revisão de estatísticas 
econômicas anteriores e as 
previsões para a economia 
mundial e os diversos paí-
ses até o ano de 2027.

De acordo com o estu-
do, “a atividade econômica 
mundial está passando por 
uma desaceleração ampla 
e mais acentuada do que 
o esperado, com uma in-
flação mais alta do que a 
observada em várias dé-
cadas. A crise do custo de 
vida, o aperto das condi-
ções financeiras na maio-
ria das regiões, a invasão 
da Ucrânia pela Rússia e a 
persistente pandemia de 
COVID-19 pesam muito 

sobre as perspectivas”.

Destaca o documento 
que “prevê-se que o cresci-
mento mundial desacelere 
de 6% em 2021 para 3,2% 
em 2022 e 2,7% em 2023. 
Tirando a crise financeira 
mundial e a fase aguda da 
pandemia da COVID-19, 
este é o perfil de cresci-
mento mais fraco desde 
2001. Prevê-se que a infla-
ção mundial aumente de 
4,7% em 2021 para 8,8% 
em 2022, mas diminua para 
6,5% em 2023 e para 4,1% 
em 2024. A política mone-
tária deve manter o rumo 
para restaurar a estabilida-
de dos preços, e a política 
fiscal deve visar aliviar as 
pressões sobre o custo de 
vida, mantendo uma postu-
ra suficientemente restriti-
va e alinhada com a políti-

ca monetária. As reformas 
estruturais podem apoiar 
ainda mais a luta contra a 
inflação, melhorando a pro-
dutividade e aliviando as 
restrições do lado da ofer-
ta, enquanto a cooperação 
multilateral é necessária 
para acelerar a transição 
para a energia verde e evi-
tar a fragmentação”.

Dinâmica salarial pós-
-COVID-19 e riscos de espi-
ral de preços salariais

Merece destaque o fato 
de que a inflação atingiu 
uma alta de 40 anos em al-
gumas economias. Embora 
o crescimento dos salários 
tenha permanecido abaixo 
da inflação até agora, al-
guns observadores alertam 
que preços e salários po-
dem começar a se alimen-
tar mutuamente, com a in-

flação de salários e preços 
aumentando em uma espi-
ral sustentada de salários 
e preços. Este capítulo exa-
mina a dinâmica salarial 
passada e recente e lança 
luz sobre as perspectivas. 
Episódios históricos seme-
lhantes não foram segui-
dos, em média, por espirais 
salários-preços. A análise 
destaca que expectativas 
mais retrógradas exigem 
aperto monetário mais 
forte e antecipado para re-
duzir os riscos de desen-
corajamento da inflação. 
Os riscos de uma espiral 
sustentada dos preços dos 
salários parecem limitados, 
uma vez que os choques 
inflacionários subjacentes 
vêm de fora do mercado de 
trabalho e a política mone-
tária está se restringindo 
agressivamente.

Um terço da economia 
mundial provavelmente se 
contrairá este ano ou no 
próximo em meio à redu-
ção da renda real e ao au-
mento dos preços

A economia global con-
tinua enfrentando desafios 
acentuados, moldados pela 
invasão russa da Ucrânia, 
uma crise de custo de vida 
causada por persistentes e 

a ampliação das pressões 
de inflação e pela desacele-
ração na China.

Nossa previsão de cres-
cimento global para este 
ano está inalterada em 
3,2%, enquanto nossa pro-
jeção para o próximo ano é 
reduzida para 2,7% — 0,2 
pontos percentuais abaixo 
da previsão de julho. A de-
saceleração de 2023 será de 

base ampla, com os países 
respondendo por cerca de 
um terço da economia glo-
bal pronta para contrair este 
ano ou no próximo. As três 
maiores economias, os Esta-
dos Unidos, a China e a zona 
do euro continuarão a es-
tagnar. No geral, os choques 
deste ano reabrirão feridas 
econômicas que foram ape-
nas parcialmente curadas 
pós-pandemia. Em suma, 

o pior ainda está por vir e, 
para muitas pessoas, 2023 
vai parecer uma recessão.

Nos Estados Unidos, o 
aperto das condições mo-
netárias e financeiras redu-
zirá o crescimento para 1% 
no próximo ano. Na China, 
reduzimos a previsão de 
crescimento do próximo 
ano para 4,4% devido ao 
enfraquecimento do setor 

Perspectivas da Economia Mundial 

Crescimento Econômico: Formuladores 
de políticas precisam de mão firme 
enquanto nuvens de tempestade se 
juntam sobre a economia global
Pierre-Olivier Gourinchas*



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 5 9EDIÇÃO 310 NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

imobiliário e aos bloqueios 
contínuos.

A desaceleração é mais 
acentuada na zona do euro, 
onde a crise energética 
causada pela guerra conti-
nuará a ter um pesado im-
pacto, reduzindo o cresci-
mento para 0,5% em 2023.

Em quase todos os lu-
gares, o rápido aumento 
dos preços, especialmente 
de alimentos e energia, está 
causando sérias dificulda-
des para as famílias, parti-
cularmente para os pobres.

Apesar da desacele-
ração econômica, as pres-
sões de inflação estão se 
mostrando mais amplas e 
persistentes do que o pre-
visto. Espera-se agora que 
a inflação global aumente 
em 9,5% este ano antes de 
desacelerar para 4,1% até 
2024. A inflação também 
está se expandindo muito 
além de alimentos e energia. 
A inflação do núcleo global 
passou de uma taxa mensal 
anualizada de 4,2% no final 
de 2021 para 6,7% em julho 
para o país mediano.

Os riscos negativos 
para as perspectivas per-
manecem elevados, en-
quanto as trocas de políti-
cas para enfrentar a crise 
do custo de vida tornaram-
-se mais desafiadoras. En-
tre os riscos destacados em 
nosso relatório estão:

O risco de descalibra-
ção da política monetária, 
fiscal ou financeira aumen-
tou acentuadamente em 
meio à alta incerteza e às 
crescentes fragilidades.

As condições financei-
ras globais podem se dete-

riorar, e o dólar se fortalecer 
ainda mais, caso a turbulên-
cia nos mercados financei-
ros entre em erupção, em-
purrando os investidores 
para ativos seguros. Isso 
aumentaria significativa-
mente as pressões de infla-
ção e as fragilidades finan-
ceiras no resto do mundo, 
especialmente os mercados 
emergentes e as economias 
em desenvolvimento.

A inflação pode, mais 
uma vez, se mostrar mais 
persistente, especialmente 
se os mercados de trabalho 
permanecerem extrema-
mente apertados.

Finalmente, a guerra na 
Ucrânia ainda está em fúria 
e uma nova escalada pode 
agravar a crise energética.

Nossa última pers-
pectiva também avalia os 
riscos em torno de nossas 
projeções de linha de base. 
Estimamos que há cerca de 
uma em cada quatro pro-
babilidades de que o cres-
cimento global no próximo 
ano possa ficar abaixo do 
nível historicamente bai-
xo de 2%. Se muitos dos 
riscos se materializarem, 
o crescimento global cairá 
para 1,1% com renda qua-
se estagnada per capita em 
2023. De acordo com nos-
sos cálculos, a probabilida-
de de tal resultado adverso, 
ou pior, é de 10% a 15%.

CRISE DE CUSTO DE VIDA

O aumento das pres-
sões de preços continua a 
ser a ameaça mais imedia-
ta à prosperidade atual e 
futura, apertando a renda 
real e minando a estabili-
dade macroeconômica. Os 

bancos centrais estão ago-
ra focados em restaurar a 
estabilidade dos preços, e 
o ritmo de aperto acelerou 
acentuadamente.

Há riscos de sub e so-
bre-aperto. O pouco aper-
to entrincheiraria ainda 
mais a inflação, corroeria 
a credibilidade dos bancos 
centrais e desclassificaria 
as expectativas de infla-
ção. Como a história nos 
ensina, isso só aumentaria 
o custo eventual de con-
trolar a inflação.

O excesso de riscos em-
purra a economia global 
para uma recessão des-
necessariamente severa. 
Os mercados financeiros 
também podem ter difi-
culdades com um aperto 
excessivamente rápido. No 
entanto, os custos desses 
erros políticos não são si-
métricos. A credibilidade 
duramente conquistada 
dos bancos centrais po-
deria ser prejudicada se 
julgarem mal mais uma 
vez a persistente da infla-
ção. Isso seria muito mais 
prejudicial à estabilidade 
macroeconômica futura. 
Se necessário, a política fi-
nanceira deve garantir que 
os mercados permaneçam 
estáveis. No entanto, os 
bancos centrais precisam 
manter uma mão firme 
com a política monetária 
firmemente focada em do-
mar a inflação.

Formular a resposta 
fiscal adequada à crise do 
custo de vida tornou-se 
um sério desafio. Deixe-me 
mencionar alguns princí-
pios fundamentais.

Em primeiro lugar, a 

política fiscal não deve fun-
cionar de acordo com os 
esforços das autoridades 
monetárias para reduzir a 
inflação. Isso só prolongará 
a inflação e poderá causar 
séria instabilidade finan-
ceira, como ilustram os 
acontecimentos recentes.

Em segundo lugar, a 
crise energética, especial-
mente na Europa, não é 
um choque transitório. O 
realinhamento geopolítico 
dos suprimentos de ener-
gia na sequência da guerra 
é amplo e permanente. O 
inverno de 2022 será de-
safiador, mas o inverno de 
2023 provavelmente será 
pior. Os sinais de preços 
serão essenciais para con-
ter a demanda de energia 
e estimular a oferta. Con-
troles de preços, subsídios 
não-alvo ou proibições de 
exportação são fiscalmen-
te caros e levam ao excesso 
de demanda, subabasteci-
mento, má alocação e ra-
cionamento. Eles raramen-
te funcionam. A política 
fiscal deve, em vez disso, 
visar proteger os mais vul-
neráveis através de trans-
ferências direcionadas e 
temporárias.

Em terceiro lugar, a po-
lítica fiscal pode ajudar as 
economias a se adaptarem 
a um ambiente mais volátil, 
investindo em capacidade 
produtiva: capital humano, 
digitalização, energia verde 
e diversificação da cadeia 
de suprimentos. A expan-
são dessas pode tornar as 
economias mais resisten-
tes a crises futuras. Infe-
lizmente, esses princípios 
importantes nem sempre 
estão orientando a política 
neste momento.
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EFEITOS DE UM  
DÓLAR FORTE

Para muitos mercados 
emergentes, a força do dó-
lar é um grande desafio. 
O dólar está agora em seu 
ponto mais forte desde o 
início dos anos 2000, em-
bora a valorização seja 
mais acentuada em relação 
às moedas de economias 
avançadas. Até agora, o 
aumento parece impulsio-
nado principalmente por 
forças fundamentais, como 
o aperto da política mo-
netária dos EUA e a crise 
energética.

A resposta apropria-
da na maioria dos países 
emergentes e em desenvol-
vimento é calibrar a políti-
ca monetária para manter 
a estabilidade dos preços, 
ao mesmo tempo em que 
permite que as taxas de 
câmbio se ajustem, conser-
vando reservas cambiais 
valiosas para quando as 
condições financeiras real-
mente piorarem.

Como a economia glo-
bal está indo para águas 
tempestuosas, agora é a 
hora dos formuladores 
de políticas de mercados 
emergentes derrubarem as 
escotilhas.

Os países elegíveis com 
políticas sólidas devem 
considerar urgentemente 
melhorar seus buffers de li-
quidez, inclusive solicitan-
do acesso a instrumentos 
de precaução do Fundo. Os 
países também devem bus-
car minimizar o impacto 
de futuras turbulências fi-
nanceiras por meio de uma 
combinação de medidas 
macroprudenciais preven-

tivas e de fluxo de capital, 
quando for o caso, em con-
sonância com nosso Qua-
dro De Política Integrada .

Muitos países de baixa 
renda estão em perigo de 
dívida. O progresso para 
reestruturações ordenadas 
da dívida através do Qua-
dro Comum do Grupo dos 
Vinte para os mais afetados 
é urgentemente necessário 
para evitar uma onda de 
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crise da dívida soberana. 
O tempo pode acabar em 
breve.

As crises energéti-
cas e alimentares, junta-
mente com temperaturas 
extremas de verão, são 
lembretes de como seria 
uma transição climática 
descontrolada. O progres-
so nas políticas climáti-
cas, bem como na reso-

lução da dívida e outras 
questões multilaterais 
direcionadas, provarão 
que um multilateralismo 
focado pode, de fato, al-
cançar progressos para 
todos e conseguir superar 
pressões de fragmentação 
geoeconômica.
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Economia brasileira 
continua, há décadas, 
travada e se distancia 
cada vez mais da 
média do crescimento 
global, condenando 
o país ao atraso e 
subdesenvolvimento

O PIB – Produto Inter-
no Bruto global deverá su-
perar US$ 100 trilhões pela 
primeira vez e alcançará o 
montante de US$ 103,5 tri-
lhões e, desse total, o Brasil 
terá uma participação rela-
tiva de 1,83%.  

Os países desenvolvi-
dos que, em 2000, respon-
diam por 79,0% da produ-
ção mundial – terão as suas 
participações reduzidas 
para 52,7% em 2022. Já 
os emergentes ou em de-
senvolvidos, categoria do o 

Brasil se inclui, saltarão de 
uma participação de 21,0% 
para 47,3% do total mun-
dial neste ano. A tendência 
é de se continuar esta am-
pliação com a possibilida-
de de, mais alguns anos à 
frente, também assumirem 
a sua liderança. 

De acordo com dados 
do FMI e Banco Mundial o 
Brasil, em 2022, detém a 
6ª maior população, a 5ª 
maior superfície terrestre 
e a 12ª maior economia 
mundial.

MUNDO - POPULAÇÕES DE PAÍSES ACIMA  
DE 100 MILHÕES DE HABITANTES - 2021
(Em milhões de habitantes)

Fonte: Banco Mundial
Total mundial em 2021: 7.836,6 milhões de habitantes

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ordem País População Part. no total mundial

01 China 1.412,4 18,02

02 Índia 1.393,4 17,78

03 Estados Unidos    331,9   4,24

04 Indonésia    276,4   3,53

05 Paquistão    225,2   2,87

06 Brasil    214,0   2,73

07 Nigéria    211,4   2,70

08 Bangladesh   166,3   2,12

09 Rússia   143,4   1,83

10 México   130,3   1,66

11 Japão   125,7   1,60

12 Etiópia   117,9   1,50

13 Egito   104,3   1,33

MUNDO – PAÍSES COM MAIORES SUPERFÍCIES 
TERRESTRES - ACIMA DE 1 MILHÃO DE KM2

Fonte: Banco Mundial
Total mundial em 2021: 7.836,6 milhões de habitantes

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ordem País Mil Km2 Part. no total mundial

01 Rússia 17.098,3 12,71

02 Canadá 9.984,7 7,42

03 Estados Unidos 9,831,5 7,31

04 China 9.600,0 7,14

05 Brasil 8.515,8 6,33

06 Austrália 7.741,2 5,75

07 Índia 3.287,3 2,44

08 Argentina 2.780,4 2,07

09 Cazaquistão 2.724,9 2,03

10 Argélia 2.381,7 1,77

11 Rep. D. Congo 2.344,9 1,74

12 Arábia Saudita 2.149,7 1,60

13 México 1.964,4 1,46

14 Indonésia 1.916,9 1,43

15 Sudão 1.854,1 1,38

16 Líbia 1.759,5 1,31

17 Iran 1.745,2 1,30

18 Mongólia 1.564,1 1,16

19 Peru 1.285,5 0,96

20 Chade 1.284,0 0,95

21 Níger 1.267,0 0,94

22 Angola 1.246,7 0,93

23 África do Sul 1.219,1 0,91

24 Etiópia 1.126,3 0,85

25 Bolívia 1.098,6 0,82

26 Mauritânia 1.030,7 0,77

27 Egito 1.001,5 0,74

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO % DOS PAÍSES 
DESENVOLVIDOS X EMERGENTES NO  
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO MUNDIAL
2000/2022

*Previsões
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Desenvolvidos Emergentes

2000 78,99 21,01

2005 76,05 23,95

2010 65,37 34,63

2015 60,60 39,40

2020 59,44 40,56

2021 57,84 42,16

2022* 55,39 44,61

2027* 52,68 47,32
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Depois das surpresas 
para cima no ritmo do cres-
cimento do PIB em 2022, o 
desempenho esperado para 
o próximo ano é mais fraco. 
Enquanto o FMI e o Banco 
Mundial, respectivamente, 
esperam que a taxa mé-
dia de crescimento do PIB 
atinja 3,5% e 3% em 2022, 
suas previsões descem para 
1,7% e 1,6% em 2023. Para 
o Brasil, o FMI e o Banco 
Mundial projetam, respecti-
vamente, 2,8% e 2,5% neste 
ano e 1% e 0,8% no ano que 
vem, abaixo da média regio-
nal e global.

A taxa de crescimento 
do PIB – Produto Interno 
Bruto do Brasil esperado 
para 2022 de 2,77% - de 
acordo com o Relatório 
Focus do Banco Central 
divulgado no dia 31 de ou-

tubro está absolutamen-
te em linha com os níveis 
projetados pelo FMI para a 
economia brasileira neste 
exercício.

Durante os vinte e dois 
anos iniciais deste novo sé-
culo e milênio, em apenas 
cinco deles (2002, 2004, 
2007, 2008 e 2010) a eco-
nomia brasileira conseguiu 

registrar desempenho su-
perior à média global. Des-
de 2011, até os dias atuais e, 
em todos eles, o PIB-Produ-
to Interno Bruto médio glo-
bal registrou performance 
superior e atividade muito 
mais vigorosa do que os ní-
veis brasileiros. Em síntese, 

nestes últimos doze anos, 
em nenhum deles a econo-
mia brasileira conseguiu 
superar a média do cresci-
mento econômico global, 
ficando bem abaixo, o que 
representa uma verdadeira 
tragédia nacional, princi-
palmente se analisada sob a 

Ordem País US$ bilhões % no total

01 Estados Unidos 25.035,16 24,19

02 China 20.256,41 19,57

03 Japão 4.300,62   4,45

04 Alemanha 4.031,20   3,90

05 Índia 3.468,57   3,35

06 Reino Unido 3.198,47   3,09

07 França 2.778,09   2,68

08 Canadá 2.200,35   2,13

09 Rússia 2.133,09   2,06

10 Itália 1.996,93   1,93

11 Iran 1.973,74   1,91

12 Brasil 1.894,71   1,83

13 Coreia do Sul 1.734,21   1,68

14 Austrália 1.724,79   1,67

15 México 1.424,53   1,38

16 Espanha 1.389,93   1,34

17 Indonésia 1.289,43   1,25

18 Arábia Saudita 1.010,59   0,98

19 Holanda 990,58   0,96

20 Turquia 853,49   0,82

Total Mundial 103.496,12 100,00

MAIORES ECONOMIAS EM 2022 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO

*Previsões8,383
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL – 31.10.22

EVOLUÇÃO DA RENDA PER CAPITA BRASIL X CHINA X 
ESTADOS UNIDOS
Preços Correntes – Período 2000/2022 –Em US$ 

*Previsões
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Brasil   China   Estados Unidos

2000 3.772,05 951,16 36.316,78

2001   3.177,94   1.044,96 37.101,45

2002   2.856,03   1.141,14 37.945,76

2003   3.089,14   1.282,21 39.405,35

2004   3.660,02   1.499,71 41.641,62

2005   4.819,87   1.751,37 44.034,26

2006   5.921,18   2.095,24 46.216,85

2007   7.390,65   2.691,05 47.943,35

2008   8.878,36   3.446,70 48.470,55

2009   8.649,58   3.813,41 47.102,42

2010 11.333,02   4.499,80 48.586,29

2011 13.295,90   5.553,24 50.008,11

2012 12.424,95   6.282,71 51.736,74

2013 12.358,34   7.039,57 53.245,52

2014 12.175,68   7.645,88 55.083,50

2015   8.846,48   8.034,29 56.729,68

2016   8.757,30   8.063,45 57.839,99

2017   9.978,09   8.760,26 59.885,71

2018   9.194,15   9.848,95 62.769,66

2019   8.914,17 10.170,06 65.051,88

2020   6.840,66 10.525,00 63.078,47

2021   7.563,56 12.561,58 69.227,11

2022*   8.857,47 14.340,35 75.179,58
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ótica social. O exemplo mais 
claro é que a renda per capi-
ta dos brasileira, ainda nos 
dias atuais, retrocede aos 
níveis do ano de 2008.

Durante a primeira dé-
cada de 2001/2010, a eco-
nomia brasileira cresceu no 
acumulado 43,55% e quase 
que até mesmo conseguiu 
acompanhar a evolução mé-
dia da economia mundial, 
que registrou uma expan-
são 46,84%. No entanto, fi-
cou à metade do ritmo das 
economias emergentes e 
em desenvolvimento, que 
expandiram 82,55% no 
acumulado do período.

Já nos anos 2011-2020 
seguintes, considerada a 
“Década-Fracassada”, en-
quanto a economia global 
expandiu no acumulado 
32,48%, a brasileira pra-
ticamente não saiu do lu-
gar, tendo crescido apenas 
2,68% no período. Exige-se 
mencionar que, no mesmo 
período, os países conside-
rados emergentes ou em 
desenvolvimento (catego-

ria da qual o Brasil faz par-
te) registraram expansão 
acumulada de 49,67%.

Consideradas as proje-
ções do PIB mundial feitas 
pelo FMI – Fundo Mone-
tário Internacional para o 
ano de 2022, o placar para 
o desempenho médio acu-
mulado, da economia global 
deste início de século, pode-
rá ser o seguinte: Mundo: 
113,21% - Brasil: 58,51% e 
emergentes 202,18%.

Desde 1985 o melhor 
desempenho da economia 
brasileira ocorreu durante 
o governo Itamar Franco.

No consolidado de seus 
respectivos governos, ape-
nas José Sarney e Itamar 
Franco conseguiram obter 
expansão real da economia 
brasileira, isto é, foram pe-
ríodos em que o PIB brasi-
leiro conseguiu superar a 
média mundial. 

Itamar Franco lidera 
o ranking, registrando em 
seus dois anos de governo 

um crescimento médio anual 
de 2,36% superior à média 
mundial.  O pior desempe-
nho fica por conta de Fer-
nando Collor, em cujo man-

dato registrou-se uma queda 
real média anual de 4,01% 
durante os seus três anos – 
quando comparada à média 
da economia mundial.

VARIAÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO- Século XX 
MÉDIA ANUAL – Em %

RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO – Em %

*Projeções

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período

Mundo 3,93 2,87 9,60 3,57

Brasil 3,73 0,30 3,70 1,99

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período

Mundo 46,84 32,48 7,54 113,21

Brasil 43,91   2,68 5,47   58,51

Ano Mundo Brasil Emergentes

2001 2,46 1,39 3,64

2002 2,90 3,05 4,45

2003 4,26 1,14 6,92

2004 5,42 5,76 7,88

2005 4,85 3,20 7,10

2006 5,41 3,96 7,88

2007 5,56 6,07 8,38

2008 3,10 5,09 5,73

2009 -0,08 -0,12 2,83

2010 5,44 7,53 7,39

Média 3,93 3,71 6,22

Acumulada  46,84 43,55 82,55

Ano Mundo Brasil Emergentes

2011 4,28 3,97 6,36

2012 3,54 1,92 5,39

2013 3,43 3,01 5,02

2014 3,54 0,50 4,73

2015 3,44 -3,55 4,34

2016 3,27 -3,28 4,43

2017 3,77 1,32 4,78

2018 3,61 1,78 4,62

2019 2,81 1,22 3,61

2020 -2,95 -3,88 -1,89

Média 2,87 0,68 4,14

Acumulada 32,48 6,60 49,67

2021 6,02 4,62 6,62

2022* 3,19 2,79 3,74

Média 4,61 3,70 5,18

Acumulada 9,60 7,54 10,60

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB – PRODUTO  
INTERNO BRUTO – MUNDO X BRASIL - 2001/2022 – Em %

*Previsões
Em azul: Anos em que o PIB brasileiro cresceu mais do que a média mundial

Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB – PRODUTO INTERNO 
BRUTO – 2019 a 2022*
Preços Constantes – Em %

*Previsões
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

 2019 2020  2021 2022* Média Acum.  

      Período

Mundo 2,81 -2,95 6,02 3,19 2,27 9,16

Países Desenvolvidos 1,74 -4,40 5,20 2,43 1,24 4,80

Zona do Euro 1,59 -6,09 5,24 3,06 0,79 3,48

Estados Unidos 2,29 -3,41 5,67 1,64 1,55 6,12

Países Emergentes 3,61 -1,89 6,62 3,74 3,02      12,42

Brasil 1,22 -3,88 4,62 2,79 1,19 4,63

Rússia 1,20 -2,66 4,75 -3,41 0,22 0,65

Índia 3,74 -6,60 8,68 6,84 3,17 12,51

China 5,95  2,24 8,08 3,21 4,87 20,83

África do Sul 0,30 -6,34 4,91 2,10 0,24 0,63

América Latina 0,17 -6,99 6,90 3,47 0,89 3,06

Argentina -2,00 -9,94 10,40 4,04 0,62 1,69
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QUEDAS MAIS EXPRESSIVAS DO PIB BRASILEIRO 
PERÍODO DE 1901 A 2022

Fonte: IPEAData/Elaboração MinasPart Desenvolvimento

Ano % Ano %

1990 4,35 1931 3,30

1981 4,25 2016 3,28

2020 3,88 1908 3,20

2015 3,55 1938 2,93

Governo Período
 Variação Média Real       do Período em %

Fernando Collor 1999/1992 -4,01

Dilma Rousseff 2011/2015 -3,15

Michel Temer 2017/2018 -2,13

Jair Bolsonaro 2019/2022 -1,08

Fernando Henrique 1995/2002 -0,99

Lula 2003/2010 -0,17

José Sarney 1995/1989 +0,57

Itamar Franco 1993/1994 +2,36

DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA X MUNDIAL 
POR PERÍODO PRESIDENCIAL
Taxa real de crescimento do PIB – Produto Interno Bruto – 
1995/2022 (Em % – Média da variação anual):

Fonte: World Economic Outlook – Oct 11,2022 – FMI
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Período/Governo Mundo Brasil Difereça em %

José Sarney-1995/1989 4,50 3,93 +0,57

Fernando Collor-1999/1992 -1,20 2,81 -4,01

Itamar Franco-1993/1994 5,00 2,64 +2,36

Fernando Henrique 2,46 3,45 -0,99

Lula-2003/2010 4,08 4,25 -0,17

Dilma Rousseff-2011/2016 0,43 3,58 -3,15

Michel Temer-2017/2018 1,55 3,69 -2,13

Jair Bolsonaro 1,19 2,27 -1,08

Detalhamento – Média Anual do Período

Nos últimos dez anos caiu para a metade  
a participação do Brasil no PIB Mundial

MUNDO X BRASIL - VARIAÇÃO DO PIB 
PRODUTO INTERNO BRUTO 
2001/2022* - (Em US$ bilhões correntes)

*Previsões
Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil Participação % 
   Brasil/Mundo

2001 33.801,01 559,98 1,66

2002 34.915,51 509,80 1,46

2003 39.210,20 558,23 1,42

2004 44.134,37 669,29 1,52

2005 47.811,37 891,63 1,86

2006 51.783,27 1.107,63 2,14

2007 58.461,90 1.397,11 2,39

2008 64.162,47 1.695,86 2,64

2009 60.782,12 1.669,20 2,75

2010 66.484,53 2.208,70 3,32

2011 73.773,48 2.614,03 3,54

2012 75.196,67 2.464,05 3,10

2013 77.365,52 2.471,72 3,20

2014 79.429,15 2.456,05 3,09

2015 74.944,46 1.800,05 2,40

2016 76.211,25 1.796,62 2,36

2017 81.036,15 2.063,52 2,55

2018 86.209,63 1.916,93 2,22

2019 87.654,34 1.873,29 2,14

2020 85.440,67 1.448,55 1,70

2021 97.076,28 1.608,08 1,66

2022* 103.496,12 1.894,71 1,83

Em 2022, o PIB-Produto 
Interno Bruto brasileiro con-
seguirá ampliar a sua parti-
cipação na economia global, 

aumentando-a para 1,83% o 
que equivale, praticamente, 
à quase metade dos 3,54% 
registrado em 2011.

De acordo com o FMI 
o Brasil deverá registrar, 
neste ano, um PIB nomi-
nal de US$ 1,895 trilhão. 
Com esse resultado, o país 
conquistará uma posição 
e passa a ocupar, nova-
mente, a 12ª colocação no 
ranking mundial das maio-
res economias.

Entre 2010 e 2014, o Bra-
sil se manteve na 7ª posição. 
Em 2019, o Brasil ficou na 9ª 
posição e, em 2020, caiu para 
a 12ª. No pior momento, em 
2003, ficou na 14ª posição. 

O maior PIB do mundo 
em 2022 pertence, mais uma 
vez, aos Estados Unidos, com 

US$ 25,0 trilhões – represen-
tando 24,2% do total mun-
dial. A China possui a segun-
da maior economia, com US$ 
20,26 trilhões – 19,6% do 
total mundial, seguida pelo 
Japão, com US$ 4,3 trilhões – 
4,45% do total mundial.

Comparativamente ao 

ano de 2011, quando o PIB 
brasileiro somou US$ 2,614 
trilhões e representava 
3,54% do total mundial, a 
economia brasileira neste 
ano atingirá US$ 1,894 trilhão 
(1,83% do total mundial) e 
estará produzindo menos 
US$ 720 bilhões, somente no 
presente exercício.

Em 2022 a economia mundial superará os US$ 100 trilhões e o Brasil 
volta a ocupar o 12º lugar no ranking das maiores economias do mundo.



D E B A T E  E C O N Ô M I C O6 6 EDIÇÃO 310NOVEMBRO 2022
MERCADOCOMUM

Há 27 anos, a economia brasileira era maior do que  
a chinesa.  Atualmente, a economia chinesa é cerca  
de 11 vezes maior que a brasileira

É importante mencio-
nar que, no ano de 1995, o 
PIB-Produto Interno Bruto 
brasileiro totalizava, em va-
lores correntes, US$ 770,86 
bilhões e detinha uma par-
ticipação relativa de 2,46% 
no total mundial e superava 
o da China, de US$ 731,00 
bilhões, com participação 
de 2,34%. Decorrido um 

pouco mais de um quarto 
de século, o resultado atu-
al é impressionante: atual-
mente, a economia chinesa 
detém um PIB quase onze 
vezes maior do que o brasi-
leiro.  Agora, a participação 
da China no PIB mundial 
é de 10,57% – enquanto a 
brasileira reduziu-se para 
1,83%.

EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO  
BRASIL X CHINA - De 1995 a 2022 – Em US$ bilhões correntes

*Previsões - Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Brasil Part. Mundial % China Part. Mundial %

1995 770,86 2,46  731,00 2,34

2000 655,45 1,92 1.205,36 3,54

2005 891,63 1,87 2.290,02 4,79

2010            2.208,70 3,32 6.033,83 9,08

2015            1.800,05 2,40 11.113,51 14,83

2020 1.448,55 1,70 14.862,56 17,40

2021 1.608,08 1,66 17.744,64 17,74

2022* 1.894,71 1,83 20.256,41 19,57

Alguns outros indicadores de desempenho de países selecionados 
Período de 2019 a 2022
TAXA DE DESEMPREGO – ANO 
PAÍSES SELECIONADOS - EM %

Fonte: World Economic Outlook, Oct 11, 2022/FMI]
*Estimativas - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

País 2019 2020 2021 2022* Média

Alemanha 2,98 3,63 3,58 2,94 3,28

Argentina 9,83             11,55 8,73 6,90 9,25

Brasil             11,98             13,78             13,20 9,77 12,18

Chile               7,22             10,77 8,86      7,85 8,68

China 3,52 4,24               3,96 4,20 4,01

Estados Unidos 3,68 8,09 5,36 3,67 5,20

França 8,41 8,03 7,87 7,45 7,94

Itália 9,89 9,74 9,52 8,80 9,39

Japão 2,36 2,78 2,82 2,55 2,63

Reino Unido 3,83 4,55 4,48 3,83 4,18

Rússia 4,60 5,78 4,83 4,00 4,80

INFLAÇÃO/PREÇOS CONSUMIDOR – FINAL DE PERÍODO 
2019/2022 – EM % - Países Selecionados

Fonte: World Economic Outlook, Oct 11, 2022/FMI]
*Estimativas - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

País 2019 2020 2021 2022* Média

Alemanha 1,63 -0,66 5,69 10,17   4,57

Argentina 53,83 36,14 50,94 95,00 58,98

Brasil   4,31   4,52 10,06   6,00   6,22

Chile   2,93   2,91   7,12 12,16   6,28

China 4,50 -0,30   1,76   2,72   2,17

Estados Unidos   2,06   1,55   7,36   6,39   4,34

Índia   6,67   4,87   6,34   6,39   6,08

Itália   0,48  -0,29   4,16   8,79   3,27

Japão   0,52  -0,91   0,51   2,44   0,64

Reino Unido   1,30   0,69   5,39 11,33   4,65

Rússia   3,05   4,92   8,39 12,50   7,22

DÍVIDA BRUTA X PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 
2019/2022* - Países Selecionados – Em %

Fonte: World Economic Outlook, Oct 11, 2022/FMI]
*Estimativas - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

País 2019 2020 2021 2022*

Alemanha 58,90 67,95 69,64 71,11

Argentina 88,84             102,79   80,93 76,02

Brasil 87,87 98,62 93,13 88,19

Chile 28,30 32,60 36,29 36,15

China 57,24 68,06 71,48 76,89

Estados Unidos 108,80 134,54 128,13 122,10

Índia 76,12 89,18 84,16 83,40

Itália 134,14 155,31 150,86             147,21

Japão 236,28 259,43 262,49 263,92

Reino Unido 83,85 102,61  95,35 86,89

Rússia 13,75 19,20 16,99 16,19
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Neste momento em que 
o País está apreensivo pe-
las suas dificuldades que 
considero momentâneas 
e por isto impossibilitado 
de enxergar o futuro que 
tem em suas mãos, preci-
samos ecoar um grito de 
esperança, otimismo e fé. 
Mas, também, deve resso-
ar um clamor pela adoção 
de atitudes novas, corajo-
sas e criativas por parte da 
Sociedade e do Governo, 
único caminho para que o 
sonho se torne real.

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

seus conteúdos.

A modernização efetiva 
do País requer, de forma 
urgentíssima, a imediata 
atenuação dos atuais níveis 
de concentração da renda.

A estrutura vigente nos 
dias atuais de repartição 
de renda é incompatível, 
em termos econômicos (à 
parte os aspectos de ordem 
ética, social e política) com 
qualquer proposta de mo-
dernidade que se queira 
apresentar ao País. De fato, 
tal estrutura cerceia a plena 
utilização do enorme merca-
do potencial, enquanto ins-
trumento dinamizador da 
economia. Ademais, depri-
me as condições de vida e, 
por conseguinte, o potencial 
de trabalho da maior parte 
da população brasileira.

Os problemas da área 
social podem comprometer 
seriamente os resultados 
econômicos desejados, e vi-
ce-versa. Portanto, o social 

não pode ser tratado como 
um apêndice do econômico, 
mas como parte integrante 
de um processo mais amplo 
e equitativo de desenvolvi-
mento socioeconômico.

Desenvolver ações de 
cunho compensatório e 
meramente assistencialis-
ta atenua, momentanea-
mente, as carências mais 
imediatas, mas não resolve 
de maneira definitiva os 
problemas sociais. Há que 
se conceber políticas de 
redistribuição efetiva da 
renda, acoplada ao cresci-
mento vigoroso, contínuo, 
consistente, sustentável e 
harmônico da economia.

Tomo aqui algumas pala-
vras do ex-ministro da Previ-
dência Social Roberto Brant, 
em artigo publicado recente-
mente nesta publicação:

“Durante os anos 40 e 50 
do século XX o Brasil crescia 
rapidamente, mais do que o 
resto do mundo, e ao mes-

mo tempo se urbanizava e 
se industrializava, dando a 
todos a impressão de que 
não haveria limite para o 
desenvolvimento. Vivíamos 
cada dia com a convicção, 
quase a certeza, de que os 
amanhãs seriam cada dia 
melhores. Na política quem 
encarnou este estado de es-
pírito e esta confiança foi 
Juscelino, desde seus tempos 
de prefeito revolucionário 
de Belo Horizonte até a 
Presidência da República. 
Os anos JK não são um mito 
nem uma simplificação his-
tórica, eles existiram de fato 
mesmo admitindo-se que 
processos históricos são ex-
periências complexas.

Refletindo sobre Jusce-
lino penso que dois traços 
de sua personalidade foram 
decisivos para o papel que 
ele desempenhou. Um traço 
era sua fixação no futuro, 
um olhar sempre fixado 
no mais longe horizonte, 
que lhe permitia transpor 
as armadilhas do presente 
e o peso do passado, sem 
vacilações ou dúvidas. O 
outro, igualmente podero-
so e transformador, era a 
disposição fraterna e pací-
fica do seu espírito, que não 
alimentava ódios ou ressen-
timentos e esfriava a oposi-
ção num ambiente da mais 
ampla liberdade. Na polí-
tica absorvia todos os gol-
pes, até os mais extremos, e 
estava sempre pronto para 
o perdão. Não há exemplo 
similar em nossa história 
republicana, em que a regra 
é o conflito e a retaliação.”

Urgente atenuar os atuais níveis  
de concentração de renda
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O Produto Interno 
Bruto (PIB) é responsável 
por medir o desempenho 
econômico de um país em 
determinado período, de 
acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística. O IBGE explica 
que o indicador pode ser 
visto como uma fotografia 
da economia por se tratar 
do cálculo do valor que 
considera o total de bens e 
serviços finais produzidos 
no país naquele momento 
específico que está sendo 
analisado.

No entanto, é impor-
tante ressaltar que a aná-
lise é feita com base so-
mente nos bens e serviços 
finais produzidos para 
evitar a dupla contagem. 
“Por exemplo, na produção 
de um automóvel. Temos 
que descontar do valor de 
produção do automóvel to-
dos os insumos que foram 
utilizados para produzi-lo, 
como plástico, borracha e 
vidro. Porque, senão, va-
mos contar esses insumos 
duas vezes”, explica Claudia 
Dionisio, gerente de Contas 
Nacionais Trimestrais do 
IBGE.

A gerente ainda escla-
rece que o cálculo do PIB é 
realizado levando em con-
sideração o valor desses 
bens e serviços adiciona-
dos à economia e também 
os impostos que recaem 
sobre esses produtos.

Além disso, o IBGE re-
aliza a mediação do PIB de 
forma a medir a riqueza 
nacional, mas também faz 

esse cálculo de forma seg-
mentada, o que permite, 
por exemplo, obter dados 
sobre o PIB do agronegócio 
exclusivamente e onde es-
tão concentrados os pólos 
de desenvolvimento dessa 
atividade no país.

Já em relação à perio-
dicidade, o indicador mede 
o balanço geral anual, mas 
também pode ser calculado 
em intervalos menores de 
tempo, como em trimes-
tres, permitindo, assim, o 
acompanhamento do índi-
ce e possíveis revisões so-
bre o valor estimado para o 
ano corrente.

PARA REALIZAR ESSE 
CÁLCULO, O IBGE LEVA 
EM CONSIDERAÇÃO 
OS SEGUINTES 
INDICADORES:

• Balanço geral de 
pagamentos, feito pelo 
Banco Central;

• Declarações de 
Informações 
Econômicos-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ), 
realizado pela Secretaria 
da Receita Federal;

• Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPA), 
medido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV);

• Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), feito pelo 
IBGE;

• Produção Agrícola 
Municipal (PAM) - IBGE;

• Pesquisa Anual do 
Comércio (PAC) - IBGE;

• Pesquisa Anual de 
Serviços (PAS) - IBGE;

• Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) - IBGE;

• Pesquisa Anual - 
Empresa (PIA - Empresa) 
- IBGE;

• Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física 
(PIM - PF) - IBGE;

• Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC) - IBGE;

• Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) - IBGE. 

LIMITAÇÕES DO PIB

O cálculo do PIB, segun-
do o IBGE, não tem como 
objetivo o desenvolvimen-
to do país, mas pode ser 
usado como um instrumen-
to para tomada de decisões 
e formulação de políticas 
públicas, por exemplo. 

Ainda que relevante 
para indicar a saúde eco-
nômica do país, o Produto 
Interno Bruto não expressa 
fatores importantes como a 
distribuição de renda, qua-
lidade de vida, educação 
e saúde, como informa o 
IBGE. “Um país tanto pode 
ter um PIB pequeno e os-
tentar um altíssimo padrão 
de vida, como registrar um 
PIB alto e apresentar um 
padrão de vida relativa-
mente baixo”.

O que é PIB – Produto Interno Bruto

Fonte: Brasil 61
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Solenidade de premiação será 
dia 28 de novembro

MercadoComum – Publicação Na-
cional de Economia, Finanças e Negó-
cios está realizando o XXIV PRÊMIO 
MINAS – DESEMPENHO EMPRESA-
RIAL – MELHORES E MAIORES EM-
PRESAS -MERCADOCOMUM - 2022, 
considerado o “Oscar da Economia de 
Minas Gerais”. A solenidade de pre-
miação ocorrerá às 19 horas do dia 
28 de novembro, no Centro de Con-
venções da Associação Médica de Mi-
nas Gerais, à Avenida João Pinheiro, 
161 – Centro – Belo Horizonte – MG., 
seguida de um Coquetel de Confrater-
nização para um público estimado em 
700 participantes.

O objetivo da premiação é home-

nagear as empresas que mais se des-
tacaram em Minas Gerais durante os 
anos de 2021/2022, em função de suas 
atividades operacionais, desempenho 
econômico e resultados em geral.

As empresas agraciadas foram 
definidas através de um 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 impressa 
de MERCADOCOMUM, a circular em 
dezembro próximo, juntamente com 
o registro da premiação e das empre-
sas vencedoras.

As empresas participantes deste 
XXVI Ranking de Empresas Mineiras 
possuem sede em Minas Gerais e ti-
veram os seus balanços e demons-
trações de resultados publicados até 
o dia 31 de agosto último – além da-
quelas que os encaminharam, nesse 
período, à Redação de MERCADOCO-
MUM para estudo e análise.

O XXVI Ranking de Minas Gerais 
conterá os seguintes dados:

• As 500 Maiores Empresas de 
Minas por Ordem Alfabética; 
As 250 Maiores Empresas de 
Minas por Setor Econômico; 
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• 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;

• 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

Cabe destacar que, para a realiza-
ção deste XXVI Ranking, foram anali-
sados quase 2.000 balanços e demons-
trações de lucros e perdas – sendo 
consideradas aptas e classificadas 550 

empresas – totalizando as mesmas 
uma Receita Operacional Líquida de 
aproximadamente R$ 567,34 bilhões – 
o que correspondente a cerca de 71% 
do PIB - Produto Interno Bruto de Mi-
nas Gerais do ano de 2021.

A escolha das empresas premia-
das é definida, fundamentalmente, 
por sua efetiva contribuição à econo-
mia e ao desenvolvimento de Minas 
Gerais, considerando também outros 
elementos tais como: agregação de 
valor; inovação e absorção tecnoló-
gica; expansão de vendas; integração 
nacional e internacional; governança 
corporativa; competitividade e produ-
tividade; geração de riqueza; transpa-
rência; liquidez; geração de renda e de 
emprego; contribuição de impostos; 
EBITDA; sustentabilidade; respeito ao 
consumidor; “compliance” visão de fu-
turo e integração junto à sociedade da 
qual participa e integra.

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.

São as seguintes as categorias a 
serem homenageadas neste “Oscar da 
Economia Mineira de 2022”:

• 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 dos agraciados das Ca-
tegorias Personalidade Empresarial 
do Ano de Minas Gerais e da Empresa 
Destaque do Ano é realizada por uma 
Comissão Especial, composta por to-
dos os agraciados dos anos anteriores 
com o mesmo título; pelos membros 
do Conselho Editorial e Consultivo de 
MERCADOCOMUM; pelos presidentes 
das principais entidades de classe 
empresarial do Estado e por consulta, 
direta e seletiva, a leitores da publica-
ção. Nestas categorias, somente uma 
única pessoa física e uma empresa 
são homenageadas. 
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XXIII PRÊMIO MINAS DESEMPENHO EMPRESARIAL
MELHORES E MAIORES MERCADOCOMUM 2022

01 – PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS:

02 – EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS:

Jefferson De Paula
PRESIDENTE DA ARCELORMITTAL BRASIL,  

CEO AÇOS LONGOS MINERAÇÃO

Categorias e vencedores a serem homenageadas neste “Oscar da Economia Mineira de 2022

Membro do Comitê Executivo do Grupo ArcelorMittal, 
ele atua na indústria do aço há mais de 36 anos. Está no 
grupo desde 1991, tendo ocupado várias posições execu-
tivas no Brasil, na Argentina, nas Américas e na Europa. 

Como atuação externa ao grupo ArcelorMittal, Jeffer-
son é atualmente vice-presidente da diretoria e membro do 
conselho estratégico da Federação das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (FIEMG), Presidente do Conselho Dire-
tor do Instituto Aço Brasil e membro do Conselho Executivo 
da Associação Latino-Americana do Aço (ALACERO).

Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universi-
dade Federal Fluminense (Brasil), tem formação executi-
va em escolas de negócios como a Fundação Dom Cabral 
(Brasil),  Universidad Austral - IAE School of Business (Ar-
gentina), Insead (França) e Kellog School of Management, 
Northwestern University (EUA).

RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A ESCOLHA DA  ARCE-
LORMITTAL BRASIL S.A. como “Empresa Destaque do 
Ano de Minas Gerais - 2022” e JEFFERSON DE PAULA - 
“Personalidade Empresarial de Minas Gerais de 2022” do 
XXIV Prêmio Minas – Desempenho Empresarial – Melho-
res e Maiores – MercadoComum – 2022:

ITEM                                                                                                      Em milhões/2021

RECEITA OPERACIONAL Líquida
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 57.183,76
2º - FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. R$ 49.548,70
3º - Usiminas – Usinas Siderúrgicas de M. Gerais S.A. R$ 28.347,01
LUCRO LÍQUIDO
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 12.841,59
2º - Usiminas – Usinas Siderúrgicas de M. Gerais S.A R$    9.070,52
3º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$    8.550,60
ATIVOS TOTAIS
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 55.460,95
2º - FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S.A. R$ 45.150,69
3º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 40.624,86
EBITIDA
1º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 20.574,10
2º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 16.531,00
3º - Usiminas – Usinas Siderúrgicas de M. Gerais S.A. R$ 12.473,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1º - Anglo American Min. Ferro Brasil S.A. R$ 30.677,07
2º - Usiminas – Usinas Siderúrgicas de M. Gerais S.A. R$ 21.749,34
3º - ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 19.843,72

A ArcelorMittal 
também completou 
o centenário de sua 
fundação. A ex-Cia. 
Siderúrgica Belgo-
Mineira  
e é a maior produtora 
de aço do Brasil, 
responsável por 
1/3 da produção 
brasileira de aço e 
outros atributos). 
O Grupo ArcelorMittal  
é o maior produtor  
mundial de aço.
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03 – TRADIÇÃO E PERPETUIDADE:

• 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.
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 M. 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.

MINERAÇÃO
• 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.
• 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.

04 - MELHORES E MAIORES EMPRESAS EXCELÊNCIA DE MINAS GERAIS (Setor de Atividade):
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• 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

• 2013/2014 – Jacques Gontijo 
Álvares – CCPRMG-Itambé

• 2014/2015 – Rubens Menin – 
Grupo MRV Engenharia

• 2015/2016 – Tadeu Carneiro –
CBMM - Cia. Bras. Met. 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 Mattar – 
Grupo Localiza

• 2021/2022 – Jefferson De Paula – 
Grupo ARCELORMITTAL Brasil

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO 
“PERSONALIDADE EMPRESARIAL DO ANO DE MINAS GERAIS”:
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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 relevância 
da premiação para a economia e o 
desenvolvimento de Minas Gerais. 
Cabe ainda ressaltar a importância 
da realização desse evento, que reúne 
expressiva parcela formadora do PIB 
mineiro e obtém ampla repercussão 

da mídia em geral. Nesta edição es-
pecial constará o descritivo do XXVI 
Ranking de Empresas Mineiras, lis-
tando-se as “500 Maiores Empresas 
de Minas – 2022” – em ordem alfa-
bética, por setor econômico, receita 
operacional líquida, resultado, patri-
mônio líquido e ativos totais.

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 dispo-
nibilizar, 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.

• 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 – ARCELORMITTAL 
Brasil S.A.

RELAÇÃO DOS AGRACIADOS ANTERIORES COM O TÍTULO  
“EMPRESA DESTAQUE DO ANO DE MINAS GERAIS”:
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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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Belo Horizonte lidera no eixo Saúde 
e ainda tem a 3ª colocação no eixo 
Tecnologia e Inovação 
Capital mineira ainda ocupou a décima segunda posição no ranking geral das cidades mais 
inteligentes e conectadas, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities em 2022

Belo Horizonte manteve a lide-
rança no eixo Saúde, de acordo com o 
estudo do Ranking Connected Smart 
Cities 2022. Já no eixo de Tecnologia 
e Inovação, a cidade mineira perdeu 
para Curitiba (PR) a segunda posi-
ção e ficou no terceiro lugar como 
a cidade mais bem posicionada. Já 
no ranking geral, a capital de Minas 
Gerais figura na décima-segunda 
colocação, avançando 3 posições. O 
primeiro lugar na classificação geral 
do Ranking 2022 ficou com a cidade 
de Curitiba (PR), o segundo foi para 
Florianópolis (SC) e, na terceira colo-
cação figura São Paulo (SP). 

O Centro de Convenções Frei Ca-
neca sedia, entre hoje e quinta-feira, 
a 8a.edição do evento nacional Con-
nected Smart Cities e Mobility, que 
destaca as cidades mais inteligen-
tes do país com a apresentação do 
Ranking e ainda com o Prêmio Con-
nected Smart Cities, que traz 10 fina-
listas com negócios inovadores para 
as cidades. Neste ano, o evento acon-
tece presencialmente nesta terça e 
quarta-feira, e no formato digital, na 
quinta-feira, 06.  

O resultado do Ranking Connec-
ted Smart Cities 2022, estudo elabo-
rado pela Urban Systems, em parceria 
com a Necta, foi apresentado durante 
a Cerimônia de Abertura do evento 
para autoridades, empresários e es-
pecialistas nacionais e internacionais. 
O Ranking mapeia todos os 680 muni-
cípios com mais de 50 mil habitantes. 
O objetivo é definir as cidades com 
maior potencial de desenvolvimento 

do Brasil. A edição 2022 do estudo 
conta com 75 indicadores, que ates-
tam serviços inteligentes nas cidades.

O resultado é apresentado em 
quatro frentes: posição geral, por 
eixo temático, por região e por faixa 
populacional. O estudo é composto 
pelos indicadores de mobilidade, ur-
banismo, meio ambiente, tecnologia e 
inovação, economia, educação, saúde, 
segurança, empreendedorismo, go-
vernança e energia, eixos temáticos 
discutidos no evento nacional do Con-
nected Smart Cities & Mobility.

“A Plataforma Connected Smart 
Cities desempenha há oito anos um 
papel fundamental junto às empre-

sas, entidades e governos na busca 
pela inovação. Assumimos como pro-
pósito colaborar no processo de tor-
nar as cidades brasileiras mais inteli-
gentes e conectadas", comenta a CEO 
da Necta e idealizadora do Connected 
Smart Cities e Mobility, Paula Faria.

DESTAQUES BELO HORIZONTE

O prefeito de Belo Horizonte, 
Fuad Noman, destacou que a cidade 
vem realizando um trabalho de inova-
ção para além das questões tecnoló-
gicas. "Nossa premissa é que pessoas 
cuidam de outras pessoas. Por isso, 
temos gestores e servidores alinha-
dos e comprometidos no propósito de 
resolver problemas, aumentar a capa-
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cidade de resposta da Prefeitura aos 
desafios urbanos, incluir o cidadão 
e melhorar sua jornada. Justamente 
por isso que o Programa Belo Hori-
zonte Cidade Inteligente se concen-
tra, por meio de um esforço coorde-
nado, em melhorar qualidade de vida 
e gestão do espaço urbano, utilizando 
tecnologias numa perspectiva ampla, 
tanto para modernizar os serviços 
públicos e fomentar o ecossistema 
tecnológico, promovendo desenvolvi-
mento sustentável e a integração das 
pessoas à cidade", disse.

Na visão de Kalil, o momento de 
recuperação pós pandemia demanda 
esse tipo de abordagem e, por isso, a 
sua gestão tem trabalhado por uma 
'Belo Horizonte mais Feliz', promo-
vendo ações para recuperação econô-
mica e também de apropriação pela 
população dos espaços públicos.  

"E obter reconhecimento neste 
prêmio pelo trabalho realizado até 
aqui, principalmente em áreas estra-
tégicas como a da Saúde, é um impor-
tante balizador para que sigamos em 
frente melhorando a vida de todos", 
avaliou. Em relação aos resultados 
obtidos por Belo Horizonte com foco 
no desenvolvimento da conectivida-
de, inteligência e eficiência da cidade, 
Kalil explica que foram utilizadas as 
bases de dados compartilhadas para 
a tomada de decisão, o que aprimo-
rou a capacidade de lidar com ocor-
rências que demandam manutenção 
da cidade, uso do poder de polícia, 
resposta a eventos e situações adver-
sas como enchentes da cidade.

"Destacamos os mais de 13 mil cur-
sos e capacitações voltadas à inclusão 
digital realizados nos últimos anos e os 
esforços empenhados para democrati-
zar o acesso à internet. Hoje, a Prefeitura 
disponibiliza mais de 1,8 mil pontos de 
internet gratuita em várias partes da ci-
dade. Desse total, 648 estão instalados 
em 144 vilas e favelas (68,5%). Chegare-
mos a 210 vilas e favelas (100%) atendi-
das até 2023", comentou. 

O prefeito de Belo Horizonte ci-
tou também a ampliação dos serviços 
digitais. "São mais de 700 serviços 
totalmente online, sendo 150 dispo-
nibilizados só em 2022, para que o 
cidadão se conecte com a Prefeitura 
de qualquer parte da cidade. Um con-
dicionante importantíssimo no perío-
do mais crítico da pandemia, em que 
as pessoas precisavam se comunicar 
com o Município sem correr os riscos 
de um descolamento e de um conta-
to presencial. É trabalho contínuo de 
escuta para simplificar e desburocra-
tizar processos sob a ótica de quem 
vive ou empreende em cada canto da 
cidade", avaliou.

BELO HORIZONTE 
EM NÚMEROS

Em Saúde, os destaques de Belo 
Horizonte são: 3,64 leitos por mil 
habitantes (OMS recomenda 2 a 5 lei-
tos por mil habitantes), 701 médicos 
para cada 100 mil habitantes, ante 
índice de 670 no ano anterior, investi-
mento em saúde per capita de R$1,58 
mil, e agendamento online de consul-
tas na rede pública de saúde.

A velocidade média das conexões 
de banda larga em Belo Horizonte 
passou de 103,4 mbps para 238,5 
mbps, com o oferecimento deste ser-
viço por 8 operadoras, 100% da cida-
de é coberta por sinal 4G e a densida-
de de banda larga fixa é de 33,0% da 
população.

A cidade conta ainda com siste-
ma de iluminação inteligente, centro 
de controle e operações, sistema de 
semáforos inteligentes, sistema de 
bilhete eletrônico no transporte pú-
blico, cadastro imobiliário informa-
tizado e disponibilizado ao cidadão, 
emissão de alvará eletrônico, sistema 
de monitoramento de áreas de risco, 
matrícula escolar online na rede pú-
blica e atendimento ao cidadão por 
meio de aplicativo e site da prefeitura, 
como soluções e serviços inteligentes 
disponíveis à população.

DESTAQUES RANKING  
CONNECTED SMART  
CITIES 2021

A região Sudeste concentra as 
cidades mais inteligentes e conec-
tadas, seis municípios estão entre 
os 10 mais bem colocados. Duas ci-
dades da região Sul, uma do Centro-
-Oeste e outra do Nordeste também 
são destaques.  

Na classificação por região, Brasí-
lia (DF), no Centro-Oeste, é a 1ª colo-
cada no Ranking. No Nordeste é Sal-
vador (BA). Palmas (TO) representa a 
região Norte. São Paulo (SP) lidera no 
Sudeste, e Florianópolis (SC) se des-
taca no Sul. Jaguariúna (SP) aparece 
em primeiro lugar entre as cidades de 
50 a 100 mil habitantes, e, de 100 a 
500 mil, está Vitória (ES). Acima de 
500 mil habitantes, novamente, Curi-
tiba é a líder. 

OS VENCEDORES  
POR EIXO TEMÁTICO

O primeiro lugar em Urbanismo 
foi para Santos (SP); Mobilidade e 
Acessibilidade: São Paulo (SP); Meio 
Ambiente: Balneário Camboriú (SC); 
Empreendedorismo: Curitiba (PR); 
Economia: São Paulo (SP); Tecnolo-
gia e Inovação: Fortaleza (CE); Saúde: 
Belo Horizonte (MG); Educação: São 
Caetano do Sul (SP); Segurança: São 
Caetano do Sul (SP); e Governança: 
Balneário Camboriú (SC).

PRÊMIO CONNECTED 
SMART CITIES

O Prêmio Connected Smart Cities 
consiste em reconhecer e premiar 
negócios inovadores que colaborem 
para que as cidades possam ser mais 
inteligentes. A apresentação dos em-
preendedores e as soluções das cate-
gorias Negócios em Operação e Negó-
cios Pré-Operacionais, assim como o 
anúncio dos ganhadores em cada ca-
tegoria, acontece amanhã, 05, a partir 
das 09h.
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A crise econômica observada nos 
últimos anos, com alto índice de de-
semprego e endividamento, tem ge-
rado pressão direta sobre o bem-estar 
físico e mental da população. É o que 
aponta pesquisa realizada pela Onze, 
fintech de saúde financeira e previdên-
cia privada que buscou entender como 
o dinheiro pode afetar a saúde mental 
dos brasileiros e desenvolver ou agra-
var doenças de ordem psíquica. 

Das 3.172 pessoas entrevistadas 
de todo o Brasil, 53% já tiveram a 
saúde mental afetada por questões fi-
nanceiras, sendo que 48% se sentem 
preocupadas e ansiosas ao pensar em 
dinheiro e 18% ficam tristes e desa-
nimadas. 

O principal motivo apontado para 
os sentimentos ruins foi a falta de 
perspectiva para a realização de so-
nhos e objetivos (38%), seguida pela 
diminuição do poder de compra pela 
alta da inflação (28%). Em terceiro 
lugar, aparecem as dívidas, com 27% 
das respostas, e em quarto lugar vêm 
as despesas maiores que a renda, com 
26% dos entrevistados.

 
BRASIL ENDIVIDADO

 A maioria dos entrevistados possui 
alguma dívida. O cartão de crédito con-
centra a maior parte do endividamento 
dos brasileiros, com 45% das respos-
tas, seguida de empréstimo pessoal 
(20%) e crédito consignado (15%). 

Dos ouvidos, 40% apontam que 
a renda cobre apenas os gastos men-
sais e 44% afirmam que o montante 
recebido mensalmente não cobre as 
despesas. Além disso, 84% não pos-
suem reserva de emergência - o que 
só é realidade para 11% dos entre-
vistados, que têm até dois meses de 
despesas garantidas.

O que observamos, portanto, foi 
que o endividamento e a renda insufi-
ciente somados à insegurança de não 
ter uma reserva acabam se tornando 
uma combinação perigosa, levando 
boa parte dos brasileiros a desenvol-
ver ansiedade, insônia e depressão 
(problemas mais relatados pelos en-
trevistados). 

Profissionais da psicologia apon-
tam que uma pessoa com a saúde 
mental afetada entra no modo “so-
brevivência”, o que pode acarretar 
piora da capacidade cognitiva. Todo 
esse quadro agrava a tomada de de-
cisão e deixa as pessoas mais pro-
pensas a agir por impulso e a ter 
maior dificuldade no planejamento a 
longo prazo.

"Sabemos que o endividamento 
e o estresse financeiro são realidade 
para a maioria da população brasi-
leira. Além de prejudicar a produtivi-
dade no trabalho e gerar conflitos de 
relacionamento, a falta de recursos 
pode causar inúmeros problemas de 
saúde e abalar a autoestima. Uma das 
saídas é a educação financeira para 
que as pessoas aprendam a gerir me-
lhor os próprios recursos e se plane-
jarem a longo prazo”, afirmou Samuel 
Torres, consultor financeiro da Onze

 
A Onze é a primeira Prevtech do 

Brasil. Uma solução de previdência 
privada e saúde financeira que chega 
com a proposta de reinventar esse 
mercado, oferecendo acesso a uma 
plataforma 100% digital e sem buro-
cracia, fundos diversificados e gestão 
especializada do dinheiro. Com a so-
lução de saúde financeira da Onze, os 
colaboradores têm acesso a check-
-ups financeiros periódicos, consultas 
individuais com especialistas e uma 
plataforma com milhares de vídeos 
sobre finança.

Brasil endividado: preocupação com 
dinheiro afetou a saúde mental de 53% dos 
brasileiros, de acordo com pesquisa da Onze 
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Médicos brasileiros perdem cerca  
de R$ 1,6 milhão ao longo da carreira  
com impostos indevidos e ineficiência.   
Motivo: falta de educação financeira
Vinte e cinco mil médicos se formam todos os anos no Brasil em faculdades, que não 
ensinam educação financeira. Falta de conhecimento leva prejuízos à classe médica

No Brasil, existem em funciona-
mento 353 faculdades de Medicina, 
sendo que 173 delas foram abertas 
entre 2011 e 2021. A informação está 
no estudo “Radiografia das Escolas 
Médicas do Brasil”, do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), o qual aponta 
que essas faculdades estão em 228 
municípios e oferecem, juntas, 37.423 
vagas por ano para a formação em 
uma das carreiras mais prestigiadas e 
valorizadas do mundo.

Com, aproximadamente, 500 mil 

médicos em atividade, o número de 
formados no ano passado, em plena 
pandemia da Covid-19, foi de 24.587, 
a nível nacional. Nesse sentido, entre 
os principais obstáculos desse con-
tingente, destaque para a aprovação 
na residência médica; jornadas de 
trabalho extensas e cansativas; esco-
lha de uma entre 55 especialidades 
reconhecidas pelo CFM; e a principal: 
a falta de conhecimento sobre as me-
lhores formas de aplicação de seus 
vencimentos, bem como sobre as 
normas contábeis, empresariais e tri-

butárias vigentes no País, noções não 
ensinadas por nenhuma faculdade de 
Medicina no Brasil.

Em especial, essa última dificul-
dade, atrelada à ausência de informa-
ção sobre sua própria renda, faz com 
que muitos médicos comecem a ter, 
rapidamente, prejuízos financeiros, 
como explica o médico Francinaldo 
Lobato Gomes, da Academia Saúde 
mais Ação Sucesso na Carreira: “A 
carreira médica garante vencimen-
tos entre R$ 20 e R$ 30 mil por mês. 
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Entretanto, todo esse ganho vem do 
número de horas trabalhadas, e um 
médico costuma trabalhar de 60 a 80 
horas semanais. Como ele não sabe 
cuidar do dinheiro que ganha, gas-
ta mais e, muitas vezes, gasta aquilo 
que nem tem, enriquecendo, assim, 
as operadoras de saúde, os bancos, as 
cooperativas e o próprio governo, por 
falta de um planejamento tributário e 
uma educação financeira”.

Para piorar, a maioria é levada a 
constituir um Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) para desbu-
rocratizar a prestação de serviços, e, 
sem entender sobre dinheiro e tri-
butos, eles se tornam “empresários 
inconscientes”. “É raro hoje, no Brasil, 
um médico que não possua uma em-
presa. Seja como premissa para atuar 
nas operadoras de planos de saúde, 
seja por exigência dos hospitais ou, 
ainda, para abrir um consultório ou 
uma clínica: independentemente da 
área de atuação, é incomum um médi-
co não ter CNPJ”, comenta Júlia Láza-
ro, fundadora da Mitfokus Soluções 
Financeiras, fintech voltada à gestão 
contábil, tributária e financeira de 
profissionais da área médica e que 
emprega tecnologia e inovação em 
seus produtos.

Então, nas palavras de Júlia, como 
não existem obrigações tributárias e 
acessórias simples, não são poucos 
os médicos que se perdem em meio 
à sopa de letrinhas dos impostos, ta-
xas e contribuições, e à quantidade de 
prazos para essas obrigações, o que 
ocasiona multas, perda de tempo e 
prejuízos financeiros, formando uma 
bola de neve.

Embora a educação financeira 
tenha caráter suplementar dentro 
da formação técnica do médico, ela 
passa a ser primordial para alicerçar 
a carreira, dado que angariar conhe-
cimentos econômicos é o que fará a 
diferença no desenvolvimento profis-
sional, estabelecendo ganhos sólidos 
de pequeno, médio e longo prazo. “Ao 
adquirir educação financeira, o mé-

dico terá oportunidade de, além de 
conhecer sobre os impostos e obriga-
ções legais, ficar por dentro de onde 
melhor investir seu dinheiro, como as 
rendas passivas (as que não depen-
dem do seu trabalho), por exemplo. 
Então, quando ele estiver de férias 
ou impossibilitado de trabalhar, terá 
o seu dinheiro rendendo a seu fa-
vor... Na prática, esse tipo de instru-
ção transforma o profissional em um 
“metamédico”, proporcionando uma 
liberdade na carreira e fazendo com 
que a pessoa não dependa de outras 
para controlar os processos que en-
volvem o seu dinheiro”.

Atrelada a esse ponto de vista, a 
Mitfokus oferece, dentro do seu por-
tfólio de produtos, a “Mitsystem”, uma 
plataforma inteligente de contabili-
dade digital para médicos com gestão 

tributária e financeira integrada, cujo 
objetivo é evitar ralos financeiros e 
passivos tributários. No sistema, é 
possível obter conciliação bancária, 
controle de produção médica, emis-
são de notas fiscais de acordo com a 
especialidade selecionada, agenda-
mento automático de impostos, além 
de linhas de créditos e financiamen-
tos a juros acessíveis e competitivos, 
recebíveis e antecipação, incluindo o 
crédito estudantil.

Com 3 mil clientes em sua base, 
a Mitfokus possibilita economia de 
impostos pagos ao longo de sua tra-
jetória médica. Calcula-se, segundo a 
empresa, que R$ 1,6 milhão é o valor 
médio que um médico deixa de rece-
ber ao longo de sua carreira ao con-
fiar em serviços contábeis generalis-
tas e não tecnológicos.

Júlia Lázaro
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Trombose: Brasil passa 
a registrar casos 
Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia dá início 
à implantação de um programa de registros oficiais dos 
casos de trombose no Brasil

Com a falta de dados sobre ocor-
rências de trombose no Brasil, a 
Sociedade Brasileira de Trombo-
se e Hemostasia – SBTH dá início 
à implantação de um programa de 
registros oficiais dos casos de trom-
bose em parceria com centros hos-
pitalares. De acordo com a SBTH, a 
cada ano mais de 200 mil brasileiros 
são acometidos por algum fenômeno 
trombótico e muitos desses eventos 
poderiam ser evitados. Entre maio de 
2021 e abril de 2022, estima-se que 
houve quase 78 mil internações de 
pacientes nos serviços públicos em 

decorrência da trombose.

O Dia Mundial da Trombose – 13 
de outubro - foi criado em 2014 como 
uma iniciativa da Sociedade Inter-
nacional de Trombose e Hemostasia 
(ISTH) com o objetivo de chamar 
atenção para a educação e a preven-
ção, por meio de ações, eventos, cam-
panhas de mídia e fóruns educacio-
nais. Sob o lema “A Vida Deve Fluir”, 
ressaltando a importância dos qua-
dros de trombose no Brasil, a SBTH 
realizará seu primeiro jantar benefi-
cente, no dia 3 de novembro de 2022, 

no hotel Rosewood, em São Paulo, 
com a participação de importantes 
instituições, especialistas e artistas, 
como o cantor Gilberto Gil.

A trombose venosa é uma doença 
caracterizada pela formação de trom-
bos (coágulos) nas veias de qualquer 
parte do corpo, mas principalmente 
nas veias das pernas, e que pode evo-
luir para uma embolia pulmonar caso 
o trombo se movimente pela corrente 
sanguínea. Embora constitua a tercei-
ra causa de óbito entre as enfermi-
dades cardiovasculares, ela pode ser 
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evitada na grande maioria dos casos. 
No Brasil ainda não existem dados 
robustos sobre a sua ocorrência na 
população. Como consequência, as 
estratégias públicas para mitigação 
da doença são baseadas em estudos 
divulgados por outros países – que 
possuem perfis étnicos e socioeconô-
micos diferentes do brasileiro.

Nesta primeira fase de implan-
tação do programa de registros, 
foi formada uma rede com centros 
hospitalares localizados em Campi-
nas, Botucatu, São José do Rio Preto, 
São Paulo, Barretos e Ribeirão Pre-
to, cidades do estado de São Paulo, 
que incluirão no programa mais de 
10 mil pacientes, convidados pes-
soalmente em sua primeira visita 
a algum hospital para então serem 
acompanhados, ao longo do estudo, 
por WhatsApp ou telefone.

“A gente gostaria de poder come-
çar com vários centros no Brasil, mas, 
pelo tamanho do nosso país e para 
podermos ter mais experiência no 
desenvolvimento desse tipo de proje-
to, estamos iniciando pelo nosso esta-
do”, esclarece a médica hematologista 
Joyce Annichino, professora, coorde-
nadora da área clínica e laboratorial 
de Doenças Tromboembólicas do 
Hemocentro da Unicamp e vice-presi-
dente da SBTH.

Um importante marco no início 
deste registro foi a inauguração em 
Campinas do Centro de Doenças Trom-
boembólicas (CDT) do Hemocentro 
da Unicamp. A iniciativa foi aprovada 

pelo Programa de Centros de Desen-
volvimento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fa-
pesp), que, junto com a Pró-Reitoria 
de Pesquisa da Unicamp, disponibili-
zou um aporte de R$ 4 milhões para a 
concretização do projeto. A inaugura-
ção do CDT irá impactar esse quadro 
ao estabelecer três grandes registros 
focados em trombose: o primeiro em 
adultos com quadro agudo da doença, 
o segundo em crianças hospitalizadas 
e o terceiro em pacientes com câncer 
– fator de risco para a ocorrência de 
eventos tromboembólicos.

Ao todo, 14 centros hospitalares 
compõem a rede do CDT: o Hospital 
de Clínicas, o Hemocentro e o CAISM 
– todos da Unicamp; o Hospital da 
PUC e o Hospital Dr. Domingos Bol-
drini em Campinas; o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Botucatu; o Hospital de 
Base da Fundação da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto; o 
Hospital do Amor de Barretos; o Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo 
(USP) de Ribeirão Preto; e, na capi-
tal paulista, o Hospital Municipal Dr. 
Moysés Deutsch-M’Boi Mirim, o Hos-
pital Municipal Vila Santa Catarina, o 
Hospital Santa Marcelina de Itaquera, 
o Hospital das Clínicas da USP e o 
Hospital Universitário da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp).

De acordo com a Dra. Joyce, estu-
dos pilotos sobre trombose foram re-
alizados em Campinas no Hospital de 

Clínicas, no Hospital da Mulher José 
Aristodemo Pinotti - Caism Unicamp, 
no Hemocentro da Unicamp, no Hos-
pital Celso Pierro da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) e no Hospi-
tal Dr. Domingos Boldrini. Na ocasião, 
foram avaliados 800 pacientes com 
câncer e cerca de 6 mil crianças inter-
nadas, mas, no caso de pessoas com 
trombose aguda, não foi possível dar 
sequência ao estudo devido à pan-
demia de covid-19. “Foram gerados 
dados bastante interessantes, porque 
não tínhamos nada do tipo no Brasil, 
mas, com o CDT, nós vamos avaliar 
um número muito maior de pacientes 
em um projeto multicêntrico, com a 
capital e várias cidades importantes 
do interior paulista, o que é muito 
mais relevante”, explica a Dra. Joyce.

A Sociedade Brasileira de Trom-
bose e Hemostasia – SBTH é uma 
entidade civil sem fins lucrativos que 
visa a promover a educação continu-
ada e disseminar conhecimento para 
a redução do tromboembolismo e 
suas consequências. Fundada em 10 
de outubro de 2018 e composta atu-
almente por mais de 200 médicos, 
tem como missão investir em educa-
ção continuada e pesquisas, chamar 
atenção para a importância da pre-
venção e ampliar o acesso a medica-
mentos e tratamentos para a trom-
bose. Atualmente, a SBTH trabalha 
para o fomento de políticas governa-
mentais, educacionais e assistenciais 
através da promoção de pesquisas 
médicas relacionadas à trombose e 
doenças hemorrágicas congênitas ou 
adquiridas.
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Novo Presidente da Eletronuclear 
toma posse junto com novos titulares 
da Diretoria Executiva
Eduardo Grivot de Grand Court tomou posse nessa segunda-feira (24), 
na sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro

Eduardo Grivot de Grand Court 
tomou posse como novo presidente 
da Eletronuclear, no dia 24 de outu-
bro, na sede da empresa, localizada 
no Rio de Janeiro. Eleito pelo Conse-
lho de Administração, ele teve uma 
carreira de mais de 40 anos na em-
presa. O executivo estava na presi-
dência do Conselho de Administração 
da companhia e como diretor de Ges-
tão Corporativa e Sustentabilidade da 
Empresa Brasileira de Participações 
em Energia Nuclear e Binacional S.A 
(ENBPar). Grand Court sucede Leo-
nam Guimarães na presidência.

Sobre os objetivos de sua gestão, 
Eduardo destaca: “As prioridades são 
a conclusão de Angra 3, assim como 
a extensão de vida útil de Angra 1’’, 
disse.    

Em cerimônia realizada pela ma-
nhã, também foram empossados os 
novos membros da Diretoria Executi-
va. Para a Diretoria de Operação e Co-
mercialização, o novo titular é Ricar-
do Luis Pereira dos Santos, ex-diretor 
Técnico, que continuará acumulando, 
interinamente, a Diretoria da Usina 
Nuclear Angra 3. Na Diretoria Técnica, 
quem assume é Sinval Zaidan Gama, 
ex-diretor de Operação do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e 
ex-presidente da Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco (Chesf).

A Diretoria Administrativa será 
ocupada pelo almirante Hélio Mouri-
nho Garcia Júnior, que ocupou recen-
temente o cargo de subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e Adminis-
tração do Ministério de Minas e Ener-

gia (MME). Marcello Cabral continua 
como diretor Financeiro.

Os nomes dos executivos passa-
ram pela avaliação das instâncias de 
governança da Eletronuclear, bem 

como da Casa Civil e da Presidência 
da República. A eleição dos novos 
diretores consta da Deliberação do 
Conselho de Administração (DCA) n° 
489.001/22, expedida no dia 20 de 
outubro.
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Polícia Federal: Biblioteca do ouro chega 
para inovar e dar mais credibilidade ao 
comércio do metal precioso no Brasil
Amostras do metal oriundas de diversas regiões do Brasil e América Latina contribuirão 
para identificar a procedência do ouro comercializado

A Ouroteca é um tipo de bibliote-
ca que vai reunir variedades de ouro 
que existem no Brasil e outros países 
da América do Sul. Ela foi criada pela 
Diretoria Técnico-Científica da Polícia 
Federal em Brasília.

Com a "Biblioteca do Ouro", a PF 
consegue mapear a origem do metal 
apreendido, evitar a extração ilegal 
e auxiliar as investigações. Os dados 
são obtidos com a utilização de rea-
gentes, microscópios e por um apare-
lho de raio-x, que revela a forma dos 
grãos e a composição dos minerais 
que formam a liga, que mesmo depois 
da purificação e da fundição em bar-
ra, preserva sua identidade.

"A Ouroteca montada pela Dire-
toria Técnico-Científica da Polícia 
Federal se destaca como um avanço, 
sem precedentes, na história da mi-
neração e combate à extração ilegal 
de ouro. Sem dúvidas, a inovação da 
Polícia Federal contribuirá para com 
o combate do crime na raiz e, claro, 
possibilitará uma evolução no pro-
cesso de fiscalização dos garimpos 
e mineração por parte da Agência 
Nacional de Mineração", disse Carlos 
Henrique, diretor-executivo da OM 
DTVM “Ourominas".

Por meio deste trabalho, é possí-
vel saber se o ouro veio do fundo de 
um rio, se foi retirado de uma rocha 
ou se é originário uma joia reapro-
veitada. Existem características quí-
micas únicas do lugar onde o metal 
estava na natureza. Analisando uma 
amostra a Polícia consegue fazer o ca-
minho inverso e determinar a área de 

onde ele foi extraído e também se foi 
processado pelo garimpo ou por uma 
mineração industrial.

OUTROS PAÍSES

Como o metal precioso não pos-
sui "carteira de identidade", a Ouro-
teca deve reunir também amostras 
de outros países da América Latina, 
auxiliando no esclarecimento da ex-
tração ilegal que serve para alimentar 
o crime organizado; a lavagem de di-
nheiro, tráfico de pessoas e trabalho 
escravo.

Carlos Henrique é diretor-execu-
tivo da OM DTVM. Com mais de 20 
anos de carreira, possui larga expe-

riência no mercado financeiro, onde 
atuou por 15 anos na promoção de 
resultados em Governança Corpora-
tiva, Inovação de Processos, Due Di-
ligence & Background Check e AML 
Compliance nas instituições ABN 
Amro, Citibank e Financeira Crefisa e, 
com amplo conhecimento de produ-
tos, processos, regulamentações, ris-
cos e melhores práticas do mercado 
financeiro, tornou-se consultor espe-
cialista em processos de implantação, 
aquisição, expansão, racionalização e 
turnaround de estruturas. É bacharel 
em Administração de Empresas com 
pós-graduação em Planejamento e 
Controle Empresarial e, Bacharel em 
Direito com pós-graduação em Direi-
to Penal.
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Juventude “Nem Nem” pode condenar 
o futuro do país
Com 30% da população jovem parada, o atual quadro precisa ser revertido 
por meio de políticas públicas estimulantes e que criem oportunidades 
para o ingresso no mundo do trabalho

O Brasil vive, hoje, um cenário 
único, onde há uma geração de jovens 
formada por mais de 50 milhões de 
pessoas entre 15 e 29 anos. Em con-
trapartida, apesar deste bônus demo-
gráfico existe um alto índice de “Nem 
Nem”, ou seja, jovens que não traba-
lham e nem estudam. De acordo com 
o mestre em Educação e consultor 
da Fundação de Apoio à Tec-
nologia (FAT) em Gestão 
e Políticas Públicas 
voltadas ao Ensi-
no, Francisco 
Borges, trata-
-se de um 
c e n á r i o 
p r e o c u -
pante e que 
precisa ser 
m u d a d o . 
“Este é um 
p r o b l e m a 
muito sério. 
Hoje, no Brasil, 
chegamos a uma 
situação bastante de-
licada onde jovens de 18 
a 24 anos, que deveriam estar 
estudando ou ingressando no ensino 
superior, estão parados. Ao todo, 30% 
desta população não realiza nenhuma 
atividade produtiva e, se o faz, faz de 
forma irregular”, explica.

Para o especialista, este problema 
merece atenção e gera preocupação, 
pois trata-se de um país em desen-
volvimento e, se tudo continuar como 
está, teremos uma geração que daqui 
a alguns anos não será capaz de sus-
tentar a população mais velha de um 

país, pois na fase que deveriam estar 
produzindo, estão afastados do estu-
do e do mundo do trabalho. 

Para Borges, é urgente que toda a 
sociedade brasileira encare essa par-
cela da população e exija políticas pú-

bl i - c a s 
específicas para as juventudes. Além 
das dificuldades já conhecidas, como o 
alto índice de desemprego dos jovens, 
os efeitos da pandemia da Covid-19 
agravaram a situação para essa parce-
la da população, que apresentou uma 
evasão escolar com altos índices.

Segundo Borges, o Brasil não dis-
põe de uma política nacional para as 
juventudes que estabeleça ações arti-

culadas e que proporcione oportuni-
dades de formação profissional para 
todos ou promova uma educação de 
qualidade que possibilite o prosse-
guimento dos estudos. 

“É preciso que o governo estabe-
leça uma política que estimule esses 

jovens a terem uma perspectiva 
de trabalho. Hoje, os jovens 

não se interessam pe-
los estudos, por não 

terem interesse 
pelas matérias 

aplicadas e 
por não en-

xe r g a re m 
um futu-
ro a par-
tir delas. 
Existe uma 

reforma de 
e d u c a ç ã o 

que será im-
plementada em 

2023, onde o jo-
vem poderá escolher 

uma trilha, um curso pro-
fissionalizante que é capaz de 

formá-lo e estimulá-lo. Dessa forma, 
a educação fica mais contextualizada, 
pois, por um lado, sabe-se por que o 
jovem está aprendendo aquilo e, por 
outro, se estimula as empresas a con-
tratarem as juventudes, o que ajudará 
o Brasil a reverter este quadro onde as 
pessoas que deveriam estar gerando 
renda, se encontram sem perspecti-
va”, diz. Para o mestre em educação, 
é preciso que, além do governo, todos 
os setores se unam no sentido de criar 
oportunidades de futuro.
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Crianças e adolescentes superinteligentes: 
Brasil ultrapassa 240 identificados por 
entidade global
Segundo dados da Associação Mensa Brasil, representante oficial no País da Mensa 
Internacional, principal organização de alto QI do mundo, estado de São Paulo 
lidera o ranking dos menores identificados, com 89 superinteligentes, seguido pelo 
Rio de Janeiro, com 33, e Minas Gerais, com 26

No mês em que se comemora o 
Dia das Crianças, (12/10), a Associa-
ção Mensa Brasil, entidade que reúne 
pessoas com altas capacidades inte-
lectuais no País e representante ofi-
cial no País da Mensa Internacional, 
principal organização de alto Quo-
ciente de Inteligência (QI) do mundo, 
informa que o Brasil ultrapassou a 
marca de 240 crianças e adolescen-
tes superinteligentes identificados no 
território nacional.

 Segundo mapeamento da entida-
de, do total de menores identificados 
no Brasil (atualmente, com 248), o 
estado de São Paulo lidera o ranking, 
com 89 superinteligentes. Em seguida 
estão Rio de Janeiro, com 33 pessoas, 
e Minas Gerais, com 26 (veja ranking 
completo abaixo).

 A primeira criança entrou na en-
tidade em setembro de 2006, quando 
tinha 9 anos. Já em setembro de 2011, 

ingressou na associação um membro 
ainda mais novo, com 7 anos de ida-
de. Os identificados mais novos atual-
mente pela Mensa Brasil possuem 3 
anos de idade.

 
No total de brasileiros identifi-

cados de todas as idades, a entidade 
reúne mais de 2,1 mil pessoas supe-
rinteligentes. Destes, 70% têm entre 
19 e 36 anos. As pessoas entre 13 e 
18 anos correspondem a 10%, mes-
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mo patamar verificado para a faixa 
etária entre 37 e 45 anos. Apenas 5% 
possuem atualmente mais de 45 anos 
de idade. Uma curiosidade: o membro 
mais idoso foi identificado pela Men-
sa Brasil aos 72 anos de idade.

 
Com o intuito de ampliar a des-

coberta de pessoas com altas habili-
dades/superdotação, a entidade tem 
realizado periodicamente rodadas de 
testes em diversas cidades brasilei-
ras. A última aconteceu no dia 24 de 
setembro deste ano, em 18 cidades 
espalhadas pelo País, de forma simul-
tânea. A próxima rodada de testes de 
admissão está marcada para dia 26 
de novembro de 2022.

 Na avaliação de Rodrigo Sauaia, 
presidente da Mensa Brasil, o Bra-
sil é uma potência intelectual ainda 
adormecida e subaproveitada. “Te-
mos uma das maiores populações do 
planeta. Cerca de 2% dos habitantes 
do Brasil podem apresentar sinais de 

altas habilidades, com um QI muito 
acima da média. Porém, ainda não há 
um mapeamento abrangente destes 
indivíduos”, aponta Sauaia.

 “Para contribuir na ampliação 
desse mapeamento, a Associação 
Mensa Brasil está comprometida em 
aumentar o conhecimento da socie-
dade sobre a superinteligência. Além 
disso, trabalhamos para ampliar a 
identificação de pessoas com QI mui-
to acima da média, por meio das nos-
sas rodadas de testes, bem como criar 
um ambiente positivo e estimulante 
para que estas pessoas possam inte-
ragir e evoluir”, comenta Sauaia.

 
TOTAL DE MENORES 
IDENTIFICADOS PELA MENSA 
BRASIL POR ESTADO

Alagoas: 1
Amazonas: 2
Bahia: 4
Ceará: 2

Distrito Federal: 14
Espírito Santo: 10
Goiás: 4
Maranhão: 4
Minas Gerais: 26
Mato Grosso do Sul: 1
Mato Grosso: 3
Pará: 4
Paraíba: 5
Pernambuco: 2
Paraná: 20
Rio de Janeiro: 33
Rio Grande do Norte: 5
Rio Grande do Sul: 7
Santa Catarina: 11
São Paulo: 89

 Fundada em 2002, a Associação 
Mensa Brasil é a afiliada brasilei-
ra oficial da Mensa Internacional, a 
maior, mais antiga e mais prestigia-
da organização de alto quociente de 
inteligência (QI) do mundo. Ela con-
grega pessoas com altas capacidades 
intelectuais, tendo como único requi-
sito de ingresso possuir QI acima de 
98% da população em geral, compro-
vado por teste referendado de inteli-
gência. A entidade coordena, repre-
senta e mobiliza seus associados, com 
foco em três objetivos principais: (i) 
identificar e promover a inteligência 
humana em benefício da humanida-
de; (ii) estimular pesquisas sobre a 
natureza, características e usos da in-
teligência; e (iii) prover um ambiente 
intelectual e socialmente estimulante 
para seus associados.

Fundada em 1946, no Reino Uni-
do, a Mensa Internacional é a maior, 
mais antiga e mais prestigiada or-
ganização de alto QI do mundo. Foi 
criada com o objetivo de promover 
a inteligência como ferramenta es-
tratégica para o desenvolvimento e a 
evolução da humanidade. A palavra 
Mensa significa “mesa”, em Latim, 
em referência à natureza de mesa-
-redonda da organização, represen-
tando a união de iguais, indepen-
dentemente de características como 
etnia, cor, credo, nacionalidade, ida-
de, visão política, histórico educacio-
nal ou socioeconômico
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Paraíba - Sossego e natureza no 
extremo leste das Américas

PAULO QUEIROGA

Estado mais oriental do Bra-
sil e da América do Sul, onde 
o Sol nasce primeiro, Paraí-
ba reúne uma das paisagens 
mais bonitas do nordeste 
brasileiro.

Quilômetros de areia branca, 
águas cristalinas, coqueirais, 
falésias e temperatura média 
em torno de 28 graus, o ano 
todo lhe convidam ao desfru-
te manso e aconchegante. O 
modo de vida simples do pa-
raibano, a hospitalidade e o 
sossego inspiram o visitante. 
A brisa suave, e a segurança 
na orla completam seu prazer. 

A capital, João Pessoa, fun-
dada em 1585, se orgulha do 

título de uma das maiores 
áreas verdes urbanas do Bra-
sil. Uma lei municipal proíbe 
edifícios com mais de três an-
dares a beira mar, garante be-
leza e qualidade de vida dos 
cidadãos e turistas.  

Cabo Branco, a 10 KM de João 
Pessoa, já foi o ponto mais 
oriental das Américas. Hoje, 
com a erosão marinha, as 
ondas desgastaram o Cabo 
Branco e o Íitulo foi transfe-
rido para Ponta Seixas, 3 KM 
ao Sul. 

FAROL DO CABO BRANCO

Do Farol do Cabo Branco, 
você avista de um lado o li-

toral paraibano, do outro, 
uma verdadeira passarela, a 
avenida Cabo Branco, um dos 
locais mais movimentados da 
orla, onde desfila a moçada 
bonita.

TRANQUILIDADE TROPICAL 

As praias urbanas são banha-
das por águas claras, calmas e 
limpas, com piscinas naturais 
formadas pelos arrecifes. A 
criançada fica à vontade, en-
quanto você, sem se preocu-
par com elas, passeia, ou cor-
re pela pista à beira mar em 
meio a coqueiros e falésias. 

A Praia do Poço é um ban-
co de areia conhecido como 

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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Areia Vermelha. A água quen-
te das piscinas naturais inspi-
ra momentos de relaxamento 
e meditação.
 
TAMBAÚ

Não dá para conhecer a Para-
íba sem visitar Tambaú.  Bons 
hotéis, restaurantes, feira de 
artesanato, posto de informa-
ção turística, Tambaú é o pon-
to de partida para diversos 
passeios pelo mar. Um des-
ses é para Picãozinho. Lá, em 
águas incrivelmente trans-
parentes, os peixes vêm co-
mer à mão do visitante.  Nas 
noites de lua cheia, os hotéis 
organizam serenatas sobre a 
água morna. Uma integração 
perfeita do homem com a na-
tureza. 

LITORAL NORTE

Cabedelo é uma cidade por-
tuária, a 18 KM ao Norte de 
João Pessoa. A população de 
30 mil habitantes chega aos 
100 mil na alta temporada e 
superlotam as praias mais co-
biçadas do litoral paraibano. 

Na praia do Jacaré, de água 
doce, o inesquecível pôr-do-
-sol é um dos locais mais foto-
grafados. Bares, restaurantes 
e marinas dão um charme 
especial. 

Do Jacaré você segue para 
Formosa, Areia Dourada, 
Camboinha, Poço e Interma-
res. Com exceção de Interma-
res, com águas próprias para 
o surf, todas as praias de Ca-
bedelo são grandes piscinas 
naturais de águas mornas e 

calmas. Ideais para crianças 
e idosos e para a prática de 
esportes náuticos. 

Saindo de Cabedelo, de balsa, 
você chega à tranqüila Luce-
na, nas praias de Costinha, es-
tuário do Rio Paraíba, de Fa-
gundes e da Ponta do Lucena. 
Em período de festas, como 
o carnaval, a praia de Lucena 
quase triplica sua população.

PROJETO PEIXE  
BOI MARINHO

Em Rio Tinto, na praia de Bar-
ra de Mamanguape, na foz do 
rio de mesmo nome, é manti-
do um dos postos do Projeto 
Peixe Boi Marinho, que vivem 
ali livremente. 

BAIA DA TRAIÇÃO  
E BARRA DE  
CAMARATUBA

A Baía da Traição mantém 
a única reserva indígena do 
Estado, onde ainda vivem os 
índios Potiguaras. As praias 
e o mar com grandes ondas 
lembram pinturas do Brasil 
colônia. Na divisa com o Rio 
Grande do Norte fica a Barra 
de Camaratuba, considerada 
a praia mais bonita do litoral 
paraibano.

LITORAL SUL

A primeira das praias do li-
toral Sul fica a 14 km de João 
Pessoa - Gramame rodeada 
por coqueiros e águas mor-
nas e mansas, é uma enseada 
típica dos paraísos tropicais.

A praia do Amor tem como 

símbolo o arco da pedra fura-
da. A tradição recomenda que 
os casais apaixonados pas-
sem de mãos dadas por entre 
as fendas da pedra.

Na praia de Jacumã, reluzida 
pelo mar verde-esmeralda 
você encontra boas opções 
de pousadas, bares e restau-
rantes e de hospedagem em 
casas de veraneio. 

Antes de chegar a Coqueiri-
nho, vale uma paradinha no 
mirante Dedo de Deus. Apro-
veite para tomar uma água de 
coco gelada.

A próxima parada é Carapi-
bus. Cercada por coqueirais 
parece cartão postal. Com 
boa estrutura de receptivo 
turístico, o local é procurado 
para prática do mergulho em 
ilhas formadas por recifes co-
bertos de corais.

PELADÃO  
EM TAMBABA 

Tambaba é a mais antiga 
praia de naturismo do nor-
deste. É bom lembrar que em 
uma parte da praia, o nudis-
mo é proibido. Já a área reser-
vada tem controle de entrada 
e saída pela Sociedade de Na-
turismo de Tambaba. A praia 
é também um santuário eco-
lógico. Reúne uma mata prati-
camente virgem e um labirin-
to de areia colorida, resultado 
da ação do vento nas falésias.

O encanto da Paraíba nada 
deve aos litorais mais bonitos 
da América do Sul.
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Diretora-executiva 
de Administração 
e Desenvolvimento 
Humano da MRV e 
membro do conselho 
de administração 
da Urba, empresa 
subsidiária do  
Grupo MRV&CO

O futuro da nação, 
que envelhece

JUNIA MARIA GALVÃO

O envelhecimento da população é 
identificado pela ONU como uma 
das quatro megatendências para 
o século, e o Brasil figura como 
protagonista neste cenário de 
intensa transformação. Até 2050, 
segundo o IBGE, seremos o sexto 
país com maior número de pes-
soas acima de 60 anos no mundo, 
na dianteira de todas as nações 
em desenvolvimento. Mais de 
30% dos brasileiros serão idosos. 
 
Ou seja, aquele conhecido cha-
vão de que ‘o jovem é o futuro do 
país’ talvez já não faça mais tanto 
sentido por aqui, tamanha é a ra-
pidez que esse processo de ama-
durecimento avança sobre nossa 
população.
 
Enquanto a França levou 115 
anos para dobrar de 7% para 
14% a sua população de 60+, o 
Brasil fez isso em menos de 20 
anos – assim aponta estudo re-
cente da Fundação Dom Cabral 
(FDC). Atualmente, temos mais 
pessoas acima dos 60 anos do 
que crianças com até cinco anos. 
No Rio Grande do Sul, por exem-
plo, esse universo já supera o de 
adolescentes com até 14 anos, e 
a tendência é que essa proporção 
cresça cada vez mais, em todo o 
país - conforme tais projeções.
 
Em meio a essa conjuntura de 
metamorfose da nossa pirâmide 
etária, os reflexos sociais e eco-
nômicos são inevitáveis e reca-
em sobre o mercado de trabalho. 
Afinal, estamos em meio a um 
processo acelerado de mudança 
de perfil da nossa mão de obra – 
o que sem dúvida é algo desafia-
dor para as empresas.

 Em apenas oito anos – de 2012 
e 2020 – a participação dos ditos 
‘maduros’ no mercado de traba-
lho saltou quase 40% (Pnad Con-
tínua - 2ºtri/2020). E é certo que 
ainda há uma enorme demanda 
por ocupação, dado o alto índice 
de desemprego e desalento tam-
bém verificado neste segmento 
– 64%, segundo estudos da pes-
quisadora especialista em enve-
lhecimento populacional, Ana 
Amélia Camarano.
 
Sinal claro, portanto, de que o 
mundo corporativo precisa ter 
uma compreensão cada vez mais 
inclusiva e estratégica em relação 
a esse público. Não só pela ques-
tão da valorização dessa mão de 
obra – que é altamente produtiva, 
engajada e capaz de contribuir 
para a inovação nos negócios – 
mas também para tornar as mar-
cas mais aderentes com esse enor-
me contingente da sociedade. 
 
Nesse contexto, o setor imobiliá-
rio revela um enorme potencial 
de aglutinar tais elementos. A 
atividade de corretor de imóveis 
tem sido a opção de milhares 
brasileiros 60+ que desejam se 
manter ativos no mercado. Auto-
nomia de trabalho, flexibilidade 
de horários e a possibilidade de 
obtenção de uma renda significa-
tiva são os principais fatores que 
motivam a transição para a car-
reira de corretor, especialmente 
após a aposentadoria.
 
As empresas do segmento, por 
sua vez, veem com bons olhos 
essa movimentação e buscam 
inclusive dar suporte a quem de-
seja ingressar na área, com trei-

namentos gratuitos e até mesmo 
auxílio no processo de habilita-
ção para o exercício profissional. 
Algumas, como é o caso da MRV 
já têm até programas específicos 
para a captação de colaborado-
res 60+, que oferecem comissão 
diferenciada, clube de descontos, 
além de oportunidades de acrés-
cimos na renda. Ou seja, priori-
zam a valorização desse perfil.
 
Das razões, além da demanda por 
profissionais do ramo (que cresce 
por conta das boas perspectivas 
no setor de habitação), está tam-
bém a questão da identidade com 
o público que está do ‘outro lado 
do balcão’. Isto é, os clientes. 
 
Somente em 2020, a chamada 
‘geração prateada’ movimentou 
cerca de US$ 15 trilhões, con-
forme aponta estudo da Har-
vard Business Review. No Brasil, 
estima-se que esse montante foi 
de R$ 1,8 trilhão, segundo o Ins-
tituto Locomotiva. Isto significa, 
ao mesmo tempo em que há um 
volume grande de pessoas madu-
ras dispostas a continuar no mer-
cado trabalho, há também uma 
demanda de consumo cada vez 
maior por parte desse público. 
 
Desta forma, as marcas que sou-
berem trabalhar oportunida-
des de atração e retenção desse 
perfil profissional, naturalmente 
ampliarão o diálogo com essa 
fatia expressiva do mercado con-
sumidor, despertando maior afi-
nidade, agregando pluralidade, o 
que certamente contribuirá para 
um ambiente de negócios mais 
favorável e, sobretudo, conecta-
do ao futuro.
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O Debate Recondito:  
O Valor do Dinheiro, o Teto 
de Gasto e a Inflação  

Ph.D em Economia, 
ex-presidente  
da Fundação  
João Pinheiro

CARLOS MAURÍCIO DE CARVALHO FERREIRA

A Economia é uma ciência 
experimental que resulta da 
observação cuidadosa do 
comportamento humano na 
árdua luta pela sobrevivência 
individual, grupal e coletiva 
frente às dificuldades e ame-
aças de prover o pão de cada 
dia. A história econômica tem 
um importante capítulo que 
trata da imperiosa necessida-
de da busca de instrumentos 
de facilitação e intermediação 
das trocas de mercadorias e 
serviços capazes de equali-
zarem valores diferentes atri-
buídos a essas mercadorias e 
serviços: enfim, como estabe-
lecer a relação justa de trocas 
entre essas mercadorias e 
serviços. Este é um capítulo 
de valorosas disputas que in-
cluem, por exemplo, a “quan-
tidade de trabalho” para pro-
duzir as mercadorias. Nossa 
argumentação neste caso é 
por caminhos um pouco me-
nos pedregosos, pois vamos 
nos concentrar no “valor do 
dinheiro”, ou seja, quanto 
“vale” uma mercadoria ou 
serviço prestados em troca 
de um punhado de dinheiro 
cotado em moeda nacional, 
o nosso Real: seria esse valor 
condicionado a um dado Teto 
de Gastos do Orçamento Pú-
blico federal para impedir o 
ataque do Dragão da inflação 
que sempre ameaça destruir 
o “valor do dinheiro”? 

PRIMEIRO ATO: A TEORIA 
MONETÁRIA CLÁSSICA, TMC

A experiência de vários anos 
dos teóricos de combate a 
desvalorização do “valor do 
dinheiro”, a inflação, está ex-
posta na Teoria Monetária 
Clássica, TMC, que se dedi-
cou a busca experimental de 
“âncoras” capazes de conter 
o aumento dos preços, que é 
a expressão perversa da des-
valorização, ou seja, da perda 
de “poder de compra” de cada 
unidade do dinheiro em cir-
culação na economia do país. 
Vale, desde logo, enfatizar 
que essa é uma das mais gra-
ves “doenças” da economia 
de um país, porque é na ver-
dade um imposto disfarçado 
que todos somos obrigados 
a enfrentar, diariamente, em 
cada pagamento que reali-
zamos. Pior do que isto, esse 
imposto sacrifica muito mais 
as famílias mais pobres por-
que os itens básicos de so-
brevivência dos orçamentos 
dessas famílias são especial-
mente alimentação, habita-
ção, transporte e saúde que 
chegam, muitas vezes, a cons-
tituírem quase toda despesas 
mensal (dados que podem ser 
confirmados nos Orçamentos 
Familiares levantados pelo 
IBGE). A variável fundamen-
tal identificada pela experi-
ência prática da Teoria Mone-

tária Clássica, que provoca o 
aumento dos preços, ou seja, 
a desvalorização da moeda 
nacional é o desequilíbrio do 
Orçamento Público, quando 
as suas despesas são sistema-
ticamente maiores do que as 
suas receitas obtidas com os 
impostos. O Governo Federal 
é soberano e, eventualmente, 
pode imprimir moeda nacio-
nal e fazer pagamentos de 
suas dívidas, salários e fazer 
compras. Assim, quando o 
Governo Federal gasta mais 
do que recolhe como receita 
por meio dos impostos ele 
fica com um déficit, do mes-
mo modo quando as famílias 
gastam mais do que ganham. 
Qual a diferença? Pelo seu 
poder soberano de emitir 
moeda ele tem como impri-
mir dinheiro e complementar 
seus recursos financeiros e 
pagar as suas dívidas. O que 
pode acontecer? Ele provo-
ca aumento dos preços, pois 
na prática quando se endi-
vida gastando mais do que 
suas receitas orçamentárias 
obtidas com imposto, T, ou 
emitindo mais dinheiro, o 
governo retira da economia 
mercadorias, produtos e ser-
viços. O que sobra para a po-
pulação fica, quase sempre, 
mais caro. Qual a “âncora” 
eficaz para deter o degene-
rado “imposto inflacionário”? 
A Teoria Monetária Clássica 
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identificou essa âncora como 
o aumento da taxa de juros, 
cujos efeitos colaterais mais 
importantes são a redução 
do crescimento econômico e 
o desemprego. O Teto de Gas-
tos tem sido considerado um 
alerta e condicionamento a 
gastos excessivos inflacioná-
rios. É uma situação que de-
manda avaliação de Custo e 
Benefício. Há alternativa?

SEGUNDO ATO: A TEORIA 
MONETÁRIA MODERNA.

A Teoria Monetária Moder-
na tem sido gestada há mais 
de 10 anos. Argumenta que 
a “âncora” para combater a 
inflação precisa ser revista, 
de tal forma que se possa ter 
espaço para aumentar os gas-
tos públicos indispensáveis, 
particularmente o gasto com 
investimentos, quer sejam 
produtivos ou sociais inques-
tionáveis. A experiência em 
vários países, vale enfatizar, 
com potenciais socioeconô-
micos expressivos, tem ao 
longo dos últimos anos, e em 
situação de crises diversas 
que obrigaram governos a 
gastarem além de suas recei-

tas orçamentárias, indicado 
maior espaço para o gasto 
público. A Teoria Monetária 
Moderna, TMM, por meio de 
equações de equilíbrio ma-
croeconômico tautológico 
contábeis das contas nacio-
nais, estabelece a igualdade 
G-T = S-I. Isto é, o Gasto do Go-
verno menos Tributos é igual 
o excesso de Poupança do 
setor privado sobre os seus 
Investimentos. Deste modo, 
a TMM advoga que esse hiato 
nos gastos do governo acima 
de suas receitas orçamentá-
rias tem como contraparti-
da o aumento da Poupança 
privada. O déficit público 
nacional induziria ou finan-
ciaria novos investimentos. 
São conclusões questiona-
das baseadas em equilíbrios 
chamados de tautológicos e 
não por relações funcionais 
entre essas variáveis. A TMM 
pondera que a capacidade de 
emissão soberana de dinhei-
ro do Governo Federal permi-
te aumentar a dívida pública 
consideravelmente, pois ele 
sempre poderá resgatá-la, se 
contida em valores que não 
sejam abusivos – qual seriam 
esses valores? O bom senso 

indicaria? O ativo financeiro 
moeda é um monopólio do go-
verno e o desemprego é uma 
evidência de que o governo 
está restringindo o “quan-
tum” de ativos financeiros ne-
cessários para o pagamento 
dos impostos e da poupança 
do setor privado. As “âncoras” 
tais como restrição de gastos 
públicos, particularmente na 
infraestrutura e sociais, e au-
mento da taxa de juros, são 
incompatíveis com as neces-
sidades de desenvolvimento 
econômico e social de um 
país. Porém, quais seriam as 
“âncoras” relevantes? Seriam 
essencialmente a observância 
da qualidade e a gestão rigo-
rosa da eficiência dos inves-
timentos públicos na infraes-
trutura, sociais e correntes: a 
“âncora” anti-inflacionária da 
Moderna Teoria Monetária de 
fato é o aumento de impos-
tos. É uma teoria da deman-
da agregada pós-keynesiana. 
Para conter eventuais pres-
sões inflacionárias o aumento 
de T (impostos) na equação 
de equilíbrio acima induziria 
o aumento dos investimentos 
privados, reduzindo o hiato 
da poupança.
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ESG: especialista aponta riscos 
na aplicação do selo indicador 
de qualidade no BrasilEspecialista em 

Direito Empresarial, 
Mercado de Capitais 
(securitização, 
derivativos, IPOs), 
Integridade 
Corporativa, M&A, 
Societário, Project 
Finance, Contratos 
Domésticos e 
Internacionais. 
Bacharel em Direito 
pela Universidade 
Católica de Santos, 
especialista em Direito 
dos Contratos pelo Ceu 
Law School. Professor 
do Insper, da Faap e 
do Ceu Law School, 
mestre em Direito pela 
Columbia University 
School of Law e sócio 
do Godke Advogados. 
Doutor em Direito 
pela USP (Brasil) 
e doutorando pela 
Universiteit Tilburg 
(Holanda

MARCELO GODKE 

Em alta no país, o ESG (sigla 
em inglês para Meio Ambien-
te, Social e Governança) tem 
sido difundido como algo 
que agrega valor às empre-
sas. Em razão da importân-
cia que esses conceitos con-
quistaram nos últimos anos, 
o Congresso já avalia pro-
postas de criação de um selo 
indicador de qualidade para 
quem aplicar essas práticas. 
Apesar de supostamente 
algo bom para as empresas 
e para a sociedade, a certifi-
cação pode representar um 
sério risco à economia bra-
sileira, caso seja implantada 
de forma impositiva pelo go-
verno.

O alerta é do advogado espe-
cialista em Governança, Di-
reito Empresarial, Societário 
e Mercado de Capitais Mar-
celo Godke, que é professor 
do Insper, da FAAP e do CEU 
Law School. Para ele, trata-
-se, basicamente, de uma im-
plementação totalitária no 
país. “O ESG em si é uma ma-
neira transversa de implan-
tar políticas totalitárias, pois 
só o Estado poderá autorizar 
a fazer algumas medidas”, 
enfatiza.

Atualmente, dois projetos de 
lei que instituem a concessão 

do selo pelo governo estão 
em tramitação, um deles no 
Senado (PL 4363/2021) e o 
outro na Câmara dos Depu-
tados (PL 735/2022). Muito 
semelhantes, ambos estabe-
lecem benefícios como aces-
so mais fácil ao crédito para 
a empresa que obter o cer-
tificado. Godke explica que, 
na prática, a proposta já foi 
implementada, pois a Comis-
são de Valores Imobiliários 
(CVM) já determina a adoção 
de um índice ESG às compa-
nhias listadas na bolsa.

“Isso é para as empresas 
mostrarem o comprometi-
mento delas com o mercado 
investidor. Ou seja, o governo 
já está fazendo isso de ma-
neira transversa para deter-
minar que as empresas infor-
mem as práticas ESG e assim 
tenham um selo de qualida-
de”, esclarece o advogado.

DESASTRE ECONÔMICO  
E AMBIENTAL

Na avaliação de Godke, a cria-
ção de um selo ESG é uma re-
ceita de um absoluto desas-
tre econômico e, inclusive, ao 
meio ambiente. Como exem-
plo disso, ele menciona o Sri 
Lanka, que resolveu adotar 
todo o tipo de prática ESG na 

agricultura, sem o uso de de-
fensivos agrícolas e só com 
bases orgânicas.

O especialista conta que a 
produtividade despencou 
em um pais onde tinha de-
senvolvimento econômico 
e um padrão de vida mais 
elevado na sua região. “A im-
plementação forçada dessas 
práticas levou a um desastre 
total na economia e do ponto 
de vista ambiental. A popula-
ção passa fome hoje porque 
a produção agrícola só pode 
ser feita mediante práticas 
que são vistas como ESG pelo 
Estado. E a pobreza leva di-
retamente à degradação do 
meio ambiente”, destaca.

Outro exemplo da interven-
ção estatal por meio do ESG 
retratada pelo especialista 
é a segurança energética da 
Alemanha. Segundo Godke, 
a implementação dessa po-
lítica na infraestrutura ener-
gética levou não só ao com-
prometimento da segurança 
energética da Alemanha, mas 
teve efeito diametralmente 
oposto ao esperado. “Por ex-
tremismo ambiental, hoje se 
derruba floresta para quei-
mar madeira e gerar energia 
porque se fala que o petróleo 
e o carvão não são práticas 

Para especialista em Governança certificação pode trazer desastre 
econômico e até ambiental para o país
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de ESG. Isso mostra que não 
se trata de uma política, mas 
de uma imposição.”

Godke vai mais além e res-
salta que a política totali-
tária gerada pelo ESG vai 
espremer ainda mais a ati-
vidade empresarial, com 
o desestímulo à produção, 
principalmente no que diz 
respeito às empresas de me-
nor porte que, naturalmente, 
terão grande dificuldade em 
se adaptar, como o exemplo 
do Sri Lanka deixou claro. 
“Quando o Estado intervém, 
o desastre já está sendo de-
senhado. Na verdade, é o 
que vai acontecer porque as 
empresas precisam produzir 
riqueza. As práticas ESG ten-
dem a gerar pobreza porque 

dão uma nova máscara boni-
ta para o estado totalitário. 
O ESG é muito próximo do 
nazifascismo porque deli-
mita o nível de lucro. Esses 
três pilares são uma forma 
de disfarçar o que o Estado 
quer fazer”, ressalta.

PROTEÇÃO PELA 
GOVERNANÇA

Ainda de acordo com o ad-
vogado, o único objetivo do 
ESG deveria ser o de prote-
ger o investidor, por meio 
do “G”, de governança. Ele 
salienta que ela pode ajudar 
por ser bem vista porque 
proporciona transparência, 
dá poder de autoridade aos 
administradores e evita uma 
intervenção direta na ativi-

dade econômica.

“Além disso, faz o adminis-
trador da empresa, princi-
palmente de capital aberto, 
a se comportar melhor. Mas 
precisa ter certos limites 
porque existem práticas de 
governança no Brasil que 
ainda não são boas”.

Em relação aos outros dois 
pilares do conceito – o “E” de 
meio ambiente e o “S” de so-
cial -, Godke afirma que am-
bos tornam a empresa pou-
co produtiva, fazem o nível 
de rentabilidade cair e seus 
produtos ficam muito caros 
quando intervêm muito na 
companhia. “No geral, a po-
pulação toda é prejudicada”, 
completa.
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Um rentável ataque à língua: 
o fim do Passim

Advogado, 
ambientalista 
e escritor 

JAYME VITA ROSO

Na quarta-feira, dia 30 de 
março de 2022, a Suprema 
Corte dos Estados Unidos 
anunciou, de modo solene, o 
banimento do termo passim 
da Corte (EXPERIENCE, AME-
RICAN BAR ASSOCIATION, 
vol. 34, nº 4, de jul/ago de 
2022, p. 5).

O declínio do uso do termo 
passim não é a intenção se-
gundo a qual a Suprema Corte 
optou pelo seu banimento. Na 
verdade, o que temos é exata-
mente o inverso: passim era, 
de certo modo, amplamente 
usado em citações e notas de 
rodapé, notas de fim, etc. Ra-
ramente compunha o corpus 
de um texto.

Portanto, cumpre responder: 
qual sua utilidade e, nesta se-
ara, por que fora eliminado?

O do termo Passim significa, 
literalmente, “Aqui e ali”, isto 
é, uma espécie de fórmula 
para indicar que, após uma ci-
tação, outras igualmente são 
encontráveis em vários pon-
tos da mesma obra. Etimolo-
gicamente, está enraizada na 
palavra passus, que significa 
“espalhado”. E por sua vez 
deriva da palavra latina pan-
dere, que significa “espalhar”. 

A função do passim é a de 
apontar, literalmente, que 
uma o termo indicado está 
“espalhado” pelo mesmo do-
cumento, fazendo as vezes de 
uma enumeração sintética. 

Sua utilidade é a de se po-
der esquivar da necessidade 
de expor, página por página, 
manualmente, todas as vezes 
que o termo reaparece. 

Ora, se seu uso tem sido nor-
ma estabelecida nos EUA, por-
que a Suprema Corte apresen-
tou uma Revisão da Regra? 

O texto assevera: “o termo 
passim não deve mais ser 
utilizado, mas, em seu lugar, 
deve-se listar todas as pági-
nas que a citação aparece” 
(Página 5 da Redline/Stri-
keout Version adiciona a nova 
sentença na seção 2 da Rule 
34, Document Preparation: 
General Requirements).

Em um primeiro momento, 
somos levados a crer que este 
ato da Suprema Corte dos 

EUA não contém nada de oblí-
quo a não ser pelos já conhe-
cidos maus tratos das normas 
e origens de nossa língua. 

Contudo, caso fortuito, isto 
poderá ser muito lucrativo 
para os advogados de apela-
ção (appellate attorney). Na-
turalmente, ao se preterir o 
uso do passim, o tempo para 
se localizar e citar todas as 
páginas se estenderá expo-
nencialmente. Sabe-se, deste 
modo, que os advogados de 
apelação, nos EUA, cobram 
por hora de serviço. 

Não à toa, todos os advogados 
de apelação do país celebra-
ram a proposta de revisão do 
termo.

Neminem ignorantia legis ex-
cusat.

vitaroso@vitaroso.com.br
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Um dos principais fatores de 
valorização de uma moradia, 
loja ou sala é a vaga de garagem.  
Logo, é de extrema importância 
que, ao comprar um imóvel, 
seja analisada a documentação 
e conferida sua localização e 
dimensões na planta, na con-
venção e na matrícula da uni-
dade condominial, pois vários 
são os litígios que envolvem 
discussões sobre garagem nos 
edifícios. A insegurança jurí-
dica sobre seu direito de uso 
tem motivado centenas de pro-
cessos judiciais que acarretam 
desgastes e a desvalorização do 
bem, sendo que grande parte 
destes poderiam ser evitados se 
o comprador ou o condomínio 
agisse com maior cautela.  

Até o início dos anos 2000, a 
maioria dos Municípios não 
possuía lei regulamentando o 
tamanho mínimo que a vaga 
para cada unidade deveria 
possuir, seja autônoma, ou seja 
atrelada à fração ideal do apar-
tamento ou loja localizada num 
condomínio. Essa ausência de 
norma possibilitou que milha-
res de edifícios fossem constru-
ídos com o espaço destinado a 
garagem sem a devida divisão 
das vagas, o que fazia com que 
fosse uma prática rotineira das 
construtoras vender, por exem-
plo, 20 apartamentos constan-
do na convenção que cada um 
teria direito a uma vaga, no 
entanto, o espaço do piso de 
garagem comportava apenas 
18 vagas.

Nesse caso, caberia aos dois 
proprietários prejudicados 
acionarem judicialmente a 
construtora para indenizar a 
falta de vagas, pois pagaram 
pelo que não lhes foi entregue. 
Entretanto, caso não fosse pos-
sível identificar qual aparta-
mento foi prejudicado, caberia 
então o condomínio entrar com 
o processo com o objetivo de 
resolver o problema, por existir 
na prática 0,9 da vaga por apar-
tamento. Nesse caso, caberia 
a coletividade se unir e exigir 
uma solução para a ausência 
destas duas vagas, pois tal falha 
atinge os 20 condôminos. 

Inúmeros condomínios foram 
relapsos, pois preferiram eco-
nomizar com a não contrata-
ção de um advogado e, com o 
passar de dez anos, ocorreu 
a prescrição. Em razão disso, 
perderam o direito de exigir a 
devida indenização do constru-
tor que lucrou com a venda de 
vagas que não existem. 

Antigamente, era comum mui-
tas pessoas não terem automó-
vel, o que resultaria no prédio 
dado como exemplo não ocupar 
nem as 18 vagas disponíveis, 
fato esse que estimou a inércia. 
Entretanto, este cenário não re-
flete mais a realidade atual, já 
que hoje as famílias costumam 
possuir dois ou mais carros, ne-
cessitando de uma quantidade 
ainda maior de vagas.

Dessa maneira, com a enorme 

facilidade para a aquisição de 
automóveis, o que se constata 
são conflitos duradouros, que 
às vezes resultam em agressões 
físicas e na mudança dos mo-
radores que desejam sossego e 
se deparam com a ausência de 
espaço nas garagens ou discus-
sões sobre o local da vaga.

DEFINIÇÕES LEGAIS DO 
TAMANHO DAS VAGAS SÓ 
APÓS 1996

Com o Estatuto das Cidades, lei 
federal nº 10.257/2001, foi de-
terminado que os municípios 
criassem os Planos Diretores 
que regulariam o uso da pro-
priedade urbana em prol do 
bem coletivo. Belo Horizonte 
foi pioneira ao implantar em 
1996 seu Plano Diretor (Lei 
7.165/96), bem como as Nor-
mas e Condições para Parcela-
mento, Ocupação e Uso do Solo 
Urbano (Lei 7.166/96), sendo 
que esta última definiu no arti-
go 225, como área mínima de 
2,30 m x 4,50 por vaga na gara-
gem dos edifícios.

Essa regra está atualmente ex-
pressa nos Anexos III e VI, da Lei 
nº 9.725 de 2009, também de 
Belo Horizonte, sendo que cabe 
a cada município, a definição de 
suas regras. Após 1996, cente-
nas de municípios seguiram o 
seu exemplo, sendo que alguns, 
como São Paulo, estipularam 
que os prédios poderiam proje-
tar três tipos de vagas para auto-
móvel pequeno, médio e grande. 

Garagem no edifício: evite a perda 
ou sua troca por outra pior

Diretor Regional em 
MG da Associação 
Brasileira de 
Advogados do 
Mercado Imobiliário 
-ABAMI; Conselheiro 
do Secovi-MG e da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de 
MG; Diretor da 
Caixa Imobiliária 
Netimóveis

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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SABOTAGEM E 
MANIPULAÇÃO DURANTE  
O SORTEIO DAS VAGAS

Há relatos de que na primeira 
assembleia, os condôminos 
presentes eram agraciados com 
as melhores vagas e os ausentes 
ficavam com as piores ou até 
sem vaga de garagem. Nessas 
reuniões, aqueles que estavam 
presentes e que receberam 
vagas ruins no sorteio, argu-
mentaram com os demais para 
substituir a vaga recebida por 
outra melhor, que foi destinada 
a quem sequer estava na reu-
nião. Por não ter ninguém para 
defender o interesse de quem 
não compareceu, as pedras do 
sorteio eram trocadas! 

Há também aquele que, ao se 
ver com uma vaga menos fa-
vorecida, simplesmente passa 
a ocupar outra vaga que me-
lhor lhe atende, contando com 
o desinteresse do condômino 
ausente em exigir seu direito, 
o qual acaba tendo seu apar-
tamento desvalorizado. Isso 
acontece especialmente com 
os apartamentos de prédios no-
vos, que demoram ser vendidos 
e, quando o novo proprietário 
aparece para tomar posse, é in-
duzido a ocupar uma vaga pior 
do que a que teria direito, con-
forme consta na convenção e no 
registro do seu apartamento.

A ESPERTEZA DE SE 
TROCAR AS VAGAS ENTRE 
AS LOCAÇÕES

Podemos citar ainda casos onde 
o condômino insatisfeito com 
o local de sua vaga, fica atento 
à rotatividade dos apartamen-
tos vizinhos, os quais possuem 
uma vaga melhor. Assim que fi-
cam desocupados, antes de um 
novo morador se mudar para 
o apartamento, este condômi-
no malicioso troca as placas de 

identificação das vagas e passa 
a estacionar seu veículo na vaga 
do outro apartamento, como se 
tivesse negociado a mudança 
com o proprietário. E, ainda, 
diante do fato de o apartamento 
ser um investimento do proprie-
tário para fins de locação, dificil-
mente este saberá que houve a 
mudança, pois quando um cor-
retor levar o pretendente à loca-
ção ao local, apresentará a vaga 
com o número do apartamento, 
como se fosse a disponível. 

O inquilino raramente reclama-
rá da troca, pois sequer imagina 
que poderia ter uma vaga em 
melhor localização para estacio-
nar o seu veículo. A troca somen-
te será descoberta se o corretor 
já tiver alugado o mesmo imóvel 
anteriormente e perceber que 
houve a mudança, a ponto de in-
formar o proprietário do imóvel 
sobre o caso. Do contrário, com 
o passar do tempo, o direito do 
novo ocupante da vaga se con-
solidará, tornando imutável o 
cenário durante a locação, bem 
como no caso de uma nova com-
pra e venda da unidade.

EMPRÉSTIMOS DE VAGA  
DE GARAGEM 

Não são raros os casos em que 
há troca de vaga de garagem ou 
em que o condômino que não 
possui veículo, ao ver o vizi-
nho sem espaço suficiente para 
estacionar os seus carros, em-
presta sua vaga de boa-fé para 
ajudá-lo, ocasião em que acaba 
perdendo-a para o ocupante 
mal-intencionado. 

Pior ainda quando é o inquilino 
quem decide por emprestar a 
vaga, sendo que o proprietário/
locador do imóvel não tem co-
nhecimento de tal atitude. Com 
isso, ao encerrar o contrato de 
aluguel, o proprietário retoma a 
posse direta do apartamento e 

encontra a sua vaga sendo ocu-
pada por outro condômino.

A depender do tempo do uso 
da vaga de garagem pelo con-
dômino que foi beneficiado 
pelo empréstimo sem a neces-
sária formalização por meio de 
contrato de comodato, pode 
ocorrer pedido de usucapião, 
acarretando em gastos expres-
sivos de honorários advocatí-
cios. O resultado, por ser bon-
doso e descuidado, pode ser a 
perda da vaga para quem foi 
beneficiado, acarretando as-
sim na desvalorização do apar-
tamento, pois sem vaga ou com 
um conflito sobre a localização 
da garagem, a maioria dos pre-
tendentes à compra ou locação 
evitam assumir tal problema. 

COMO EVITAR PREJUÍZO 
EM RELAÇÃO A VAGA DE 
GARAGEM 

Ao comprar um imóvel, é ne-
cessário analisar todos os do-
cumentos, como: planta do 
imóvel, ata de assembleia, con-
venção e matrícula, a fim de to-
mar ciência da área demarcada 
como correspondente à vaga do 
apartamento pretendido.

Ao síndico, é recomendado que 
demarque de forma clara na 
garagem, por meio de pintura, 
o espaço de cada vaga, a qual 
deve conter a numeração de 
cada apartamento, conforme a 
planta, impedindo que um mo-
rador de má índole cause danos 
a outro condômino.

Ao proprietário que deseja em-
prestar a sua vaga desocupada 
e ajudar um vizinho, é impor-
tante que formalize um con-
trato juridicamente adequado 
para tal, evitando prejuízos ao 
seu patrimônio ou até mesmo a 
perda de seu direito de utilizar 
aquele espaço.
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Sem alarde, Banco Central  
está mudando o cenário do acesso  
ao crédito no PaísEmpreendedor, sócio 

fundador e CEO da 
fintech Vanq 

DANIEL CÁRIA

Quando falamos em Banco 
Central, quase sempre nos 
vem à mente questões rela-
cionadas à inflação e taxas 
de juros, o que não poderia 
deixar de ser, uma vez que a 
instituição é guardiã da mo-
eda e atua para garantir sua 
estabilidade.

Mas a atuação do Banco Cen-
tral nos últimos anos tem ido 
muito além disso, com foco 
no desenvolvimento de uma 
agenda voltada para a mo-
dernização tanto da própria 
instituição como do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), 
instaurando um conjunto de 
medidas que influenciam o 
mercado de crédito ao tornar 
os sistemas financeiros e de 
pagamentos mais competiti-
vos e abertos.

Após a ação meio desastra-
da, de governos passados, 
em tentar reduzir as taxas de 
juros do crédito por meio da 
ação dos bancos estatais, o 
que obviamente deu errado 
pois os bancos privados pre-
feriram frear a concessão de 
crédito ao invés de atuar com 
margens reduzidas, o BC deu 
início a um jogo mais sutil, 
inteligente e eficaz. 

Em 2016, o Banco Central 
criou a Agenda BC+, com 
medidas para modernizar a 
legislação e tornar o sistema 

financeiro mais eficiente. Em 
dois anos, a agenda concluiu 
a regulamentação das finte-
chs de crédito nas modali-
dades Sociedade de Crédito 
Direto (SCD) e Sociedade de 
Empréstimo entre Pessoas 
(SEP), permitindo a atuação 
de novas instituições finan-
ceiras e, consequentemente, 
fomentando a concorrência 
no mercado.

Atento aos avanços tecno-
lógicos e às experiências do 
Open Banking em países que 
se encontram em fases mais 
maduras do processo, como 
o Reino Unido por exemplo, 
em 2019 o BC avançou mais 
um pouco e criou a agenda 
BC#, passando a mirar tam-
bém a inclusão, a competi-
tividade, a sustentabilidade 
e a transparência. A nova 
agenda contemplou iniciati-
vas primordiais para o mer-
cado de crédito no Brasil, 
com destaque para a cria-
ção do Open Banking (atual 
Open Finance), a regulação 
de novas categorias de finte-
chs e a conclusão do PIX.

Parte mais visível da agen-
da BC#, a implantação do 
Open Finance, ou sistema fi-
nanceiro aberto, possibilita 
que o cidadão compartilhe 
suas informações cadastrais 
e transacionais entre insti-
tuições financeiras. Com a 

análise mais acurada dessas 
informações, será possível 
mensurar melhor a probabi-
lidade de um consumidor se 
tornar inadimplente, dimi-
nuindo o risco no processo 
de concessão de crédito e 
consequentemente melho-
rando as taxas cobradas.

Segundo estudo da Sera-
sa Experian, divulgado em 
abril de 2022, em dez anos, o 
Open Finance tem potencial 
para incluir 4,6 milhões de 
pessoas no mercado de cré-
dito e injetar cerca de R$ 760 
bilhões na economia.

No último dia 1º de setem-
bro entrou em vigor, também 
sem alarde, a resolução Nº 
4970 do Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN). Foi mais 
uma pequena e boa mexida 
de peças no tabuleiro desse 
jogo, que abre importantes 
perspectivas, já que visa am-
pliar a competição no setor 
bancário.

Não se trata de uma resolu-
ção que trará resultados ime-
diatos, mas ela tem potencial 
para promover importantes 
mudanças no mercado finan-
ceiro no médio e longo pra-
zo. Respeitadas as devidas 
proporções, a Resolução Nº 
4970 é uma espécie de Lei 
Geral das Micro e Pequenas 
Empresas para o setor finan-
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ceiro, e atua diretamente no 
processo regulatório dessas 
instituições.

A partir de agora, as regras 
de registro são aplicadas de 
acordo com o porte da insti-
tuição e os riscos envolvidos 
na operação. Instituições fi-
nanceiras de pequeno porte, 
cujas operações represen-
tam baixo risco, passam a ter 
um processo simplificado de 
regulação. Basicamente, o 
Banco Central almeja facili-
tar a criação e homologação 
de novas fintechs.

O Open Finance e a abertura 
de mercado para novas, pe-
quenas e ágeis fintechs de-

vem movimentar o mercado 
de crédito, começando por 
pequenos nichos, mas que 
inevitavelmente, ao longo do 
tempo, vão ganhar escala e 
abrangência.  

O modelo de mercado de cré-
dito consolidado há anos no 
País não vai mudar da forma 
e na velocidade que gostarí-
amos, mas as medidas que o 
BC vem adotando para seme-
ar e adubar esse território 
nos permite acreditar que, 
em um futuro breve, a colhei-
ta do acesso ao crédito sim-
plificado com juros civiliza-
dos virá. Crédito acessível e 
barato viabiliza a ampliação 
dos negócios, faz o dinhei-

ro circular, gera empregos 
e impostos, cria e distribui 
riqueza. O crédito precisa 
ser o sistema de irrigação da 
economia, não o garrote que 
asfixia devido aos altos juros.

Facilitar e viabilizar o aces-
so ao crédito, por meio da 
competição, inovação e des-
burocratização de processos, 
por todos os benefícios que 
gera ao País, precisa se tor-
nar uma política de Estado. É 
fundamental, portanto, que o 
BC, independentemente dos 
rumos políticos que o Brasil 
tomar no próximo ano, man-
tenha sua autonomia para 
seguir e ampliar essa linha 
de atuação.
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Comparando, vinhos 
brasileiros são diferentes
É real que, em relação aos 
nossos vinhos, o Brasil difere 
dos outros países produtores 
na América Latina; especifi-
camente Argentina, Chile e 
Uruguai; e dentre essas dife-
renças, inequivocamente, a 
principal é, sim, o clima. 

Na Argentina, as principais 
regiões vinícolas vão da Pa-
tagônia ao semideserto noro-
este do país, e a maioria das 
zonas vinícolas estão sujeitas 
a invernos longos e rigorosos, 
com escassez de água. 

Igualmente, no Chile, suas re-
giões vinícolas, ladeadas por 
duas cordilheiras (Cordilhei-
ra da Costa e Andes), são sub-
metidas, grande parte, aos 
rigorosos e longos invernos, 
que não atingem as regiões 
vinícolas uruguaias, mas, que, 
ainda assim, sofrem os efeitos 
do Atlântico Sul, na produção.

A vitivinicultura argentina 
tem forte influência espanho-
la; e isto, desde o século XVI, 
com a chegada dos colonos 
espanhóis, que trouxeram de 
lá as primeiras cepas. Já na 
metade do século XIX, a che-
gada de imigrantes italianos, 
e até de franceses, molda o 
estilo do vinho argentino: 
mais concentrados, extraídos.

Em relação ao Chile a história 
não é diferente: a influência 
dos imigrantes espanhóis; e o 
vinho chileno, na sua maioria, 
consagra-se pela concentra-

ção e intensidade aromática; 
e, além, conquistou mercados 
pela ótima relação custo-qua-
lidade (xô custo-benefício).

No Uruguai, também de colo-
nização espanhola, foi a cepa 
francesa, Tannat – trazida por 
eles -, que, após longo predo-
mínio de uvas “americanas”, 
marcou o vinho uruguaio: es-
curo e potente.

O vinho brasileiro veio com 
a colonização portuguesa (as 
primeiras videiras plantadas 
pelo viticultor, Brás Cubas); 
mas, no final do século XIX, tem 
a forte influência dos imigran-
tes italianos e alemães. E, logo 
o estilo se diferencia daqueles.

Delicadeza e elegância; são 
essas as constantes do vinho 
brasileiro, na maioria das ve-
zes; e resulta de sistemática 
evolução qualitativa - atesta-
da por reconhecimento inter-
nacional -, tanto nos vinhos 
brancos (privilegiada acidez, 
frescor e fruta madura), como 
nos tintos (igualmente, com 
boa acidez, taninos em agra-
dável medida, e fruta fresca).

Os espumantes brasileiros 
têm consagração nacional, e 
crescente demanda no mer-
cado externo. Frescor e leve-
za, anotados naqueles elabo-
rados pelo método Charmat, 
e aromas densos com adorá-
vel frutado tropical, somados 
a uma inquestionável elegân-
cia, nos espumantes do méto-

do tradicional; aliás, de eleva-
do padrão internacional. 

Em síntese, a diferença que 
distingue vinhos brasileiros 
dos demais congêneres da 
Argentina, Chile e Uruguai, é, 
pois, delimitada por história 
e estilo. Tanto quanto basta. 

CIRCUITO PROFISSIONAL
 
O circuito profissional do vi-
nho, em Belo Horizonte, está a 
todo vapor com as sucessivas 
degustações voltadas para o 
segmento. Dessas, a Berkman, 
pelas mãos do Felipe Dias Fer-
reira, e participação da geren-
te comercial da empresa, Pau-
la Brazuna, e do sommelier, 
Matheus Carvalho, levou à 68 
Pizzaria, expressivo número 
de sommeliers, proprietários 
de restaurantes e distribuido-
res. Do portfólio da Berkman, 
destaque para a linha dos con-
sagrados, vinhos Antinori. 

Já o Empório do Vinho BH, a 
mais nova importadora e dis-
tribuidora, na Capital mineira, 
que tem como sócios, o som-
melier, Ariel Pérez Navarro 
e o empresário, Rafael Porto 
Albuquerque, inova com seu 
funcionamento; que inclui 
comercialização de extensa 
gama de queijos mineiros, vi-
nho bar (até às 23h), vendas 
diretas para o consumidor. Se-
gundo o Ariel, o portfólio tem 
mais de 250 rótulos, e o Em-
pório é distribuidor Grand Cru 
para todo o Estado mineiro.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Relevância da Direita, Esquerda e outras 
ideologias políticas na atualidade
A cientista política Juliana Fratini reuniu pesquisadores de diversos espectros 
para apresentar um panorama completo do atual pensamento político

Em um ano de eleições, muito se 
fala sobre esquerda, direita, neolibe-
ralismo, comunismo, fascismo e ou-
tros termos políticos. Porém, o que 
realmente essas palavras e conceitos 
significam? Quais são os discursos e 
intenções embutidos em cada uma 
destas vertentes de pensamento? 

Para oferecer respostas e facili-
tar a compreensão sobre o significa-
do e as implicações destes termos no 
dia a dia, a cientista política Juliana 
Fratini organizou a obra Ideologia: 
uma para viver, lançamento da Ma-
trix Editora. O livro reúne textos de 
pesquisadores renomados que apre-

sentam as principais linhas de pen-
samento da política contemporânea 
de forma didática. 

Apesar de ser usual a adoção de 
termos como “esquerdista” ou “direi-
toso” para definir o espectro político 
de um indivíduo, há muito mais por 
trás destas classificações. Com arti-
gos bem embasados e forte apoio bi-
bliográfico, os autores da publicação 
desmistificam os campos ideológicos 
e ajudam o leitor a fugir do senso co-
mum e das discussões rasas. 

Entre os assuntos abordados 
estão a visão histórica e atual da 
democracia e a análise dos partidos 
e da política brasileira. O uso da de-
sinformação como instrumento do 
autoritarismo, populismo, social-
-democracia, a nova direita, a rele-
vância do marxismo estão entre as 
análises produzidas por pesquisa-
dores e cientistas políticos das mais 
importantes instituições acadêmicas 
do país.  

O trabalho de curadoria e organi-
zação de Juliana Fratini é minucioso 
em apresentar as questões mais im-
portantes sobre o universo político 
brasileiro. O título da obra faz refe-
rência à música “Ideologia”, de Cazu-
za, que admitia em sua letra que pre-
cisava de um sentido para sua vida.  

Ideologia: uma para viver é um 
verdadeiro GPS para trafegar pelos 
diferentes caminhos da política bra-
sileira, evitando becos sem saída e 
lugares comuns que distorcem os 
conceitos em função de suas agen-
das ideológicas. Um livro feito para 
dar sentido à vida política dos bra-
sileiros. 
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Ficha técnica 
Livro: Ideologia: uma para viver
Organizadora: Juliana Fratini
Editora: Matrix Editora 
ISBN: 978-65-5616-252-2 
Páginas: 232 
Preço: R$ 54,00
Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon 

André Pereira César – Cientista 
social formado pela Unicamp, com 
especialização em controle orçamen-
tário pela Escola de Administração da 
Fazenda do Distrito Federal. 

Carlos Freitas – Jornalista, mes-
tre em Ciência Política pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais e atua 
como jornalista na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte. 

Christian Edward Cyril Lynch 
– Professor do Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos da Universidade do 
Rio de Janeiro (IESP-UERJ), da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(Unirio) e da Universidade Veiga de 
Almeida (UVA). Pesquisador do CNPq 
e da Faperj.

Claudio Gonçalves Couto – Cien-
tista político, mestre e doutor pela 
USP, professor adjunto do Departa-
mento de Gestão Pública FVG-Easp; 
pesquisador CNPQ, integrante do seu 
comitê de área. 

Clayson Felizola – Jornalista e 
professor pós-graduado em Filosofia 
pela PUC-MG, com especialização em 
Filosofia Contemporânea. 

Fabrício Amorim – Jornalista, 
mestre e doutorando em Ciências 

Sociais pela PUC-SP. Especialista em 
Ciência Política pela FESP-SP. 

Fernando Miramontes Forattini – 
Graduado em Filosofia pela USP, mestre 
e doutorando em História pela PUC-SP 
e estudante-visitante pela Universida-
de de Chicago, bem como fellow na Cor-
ruption in the Global South Network. 
Possui especialização em corrupção 
pela Transparency International Scho-
ol on Integrity (Vilnius, Lituânia) e pela 
Universidade da Pensilvânia.  

Francisco Fonseca – Cientista políti-
co e professor da PUC-SP e da FGV/Easp. 

Helcimara Telles – Cientista polí-
tica, doutora em Ciência Política pela 
USP, professora da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais e presidente da 
Associação Brasileira de Pesquisado-
res Eleitorais (Abrapel). 

José Paulo Martins Júnior – Ba-
charel, mestre e doutor em Ciência 
Política pela USP. 

Juliana Fratini (organizadora) – 
Cientista política, mestre e doutoran-
da pela PUC-SP. 

Marco Aurélio Nogueira – Cien-
tista político, professor titular da 
Unesp (aposentado) e articulista do 
jornal O Estado de S. Paulo. 

Miguel Chaia – Doutor em Socio-
logia pela USP, professor do Departa-
mento de Ciências Sociais e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da PUC-SP. 

Rafael de Paula Aguiar Araújo 
– Pós-doutor em Comunicação pela 
Universidade de Lisboa e bacharel 
em Ciências Sociais pela PUC-SP e em 
Filosofia pela USP. 

Rodrigo Augusto Prando – Pro-
fessor e pesquisador do Centro de 
Ciências Sociais e Aplicadas da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie. 
Graduado – bacharel e licenciado – 
em Ciências Sociais, mestre e doutor 
em Sociologia pela Unesp, FCL, Ara-
raquara. 

Wagner Iglecias – Doutor em 
Sociologia e professor da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades e do 
Programa de Pós-Graduação em Inte-
gração da América Latina da USP. 

Vera Chaia – Doutora em Ciência 
Política pela USP e livre-docente pela 
PUC-SP. Professora do Departamento 
de Ciências Sociais e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da PUC-SP.

Autores: 

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a mar-
ca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é 
hoje uma das mais respeitadas editoras do país com mais de 900 
títulos publicados e oito novos lançamentos todos os meses. A 
editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias 
e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e 
livros infantis. Os títulos editados pela Matrix são distribuídos 
para livrarias de todo o Brasil e também são comercializados no 
site www.matrixeditora.com.br
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Crônicas
Escritor e jornalista

OLAVO ROMANO

Numa caminhada pelo bair-
ro, encontro Gilson Barros Cos-
ta, que conheci, pouco mais que 
um menino, da década de 1950, 
e por quem mantenho velho 
afeto. Médico reumatologista e 
fisiatra, tem sido premiado no 
concurso anual do Minas Tênis 
Clube - Cabeça de Prata. Defi-
nindo-se como escritor amador 
e amante da poesia, nosso dou-
tor tem três discos com letra e 
música de sua autoria. 

Com a permissão do pre-
zado Carlos Alberto Teixeira 
Oliveira e anuência dos even-
tuais leitores, cedo hoje meu 
espaço ao querido amigo, na 
alegria por nosso reencontro. 

UM MÉDICO NO  
GRANDE SERTÃO

Gilson Barros Costa

O exercício da medicina na 
chamada roça mineira sempre 
foi um desafio. Longe dos re-
cursos da cidade grande, mui-
tas vezes sozinho em um lu-
garejo, via-se o médico diante 
dos mais variados problemas, 
casos difíceis, dependendo so-
mente de sua competência. 

A disponibilidade tinha de 
ser absoluta e em tempo inte-
gral, em plantão de 24 horas 
diárias por meses a fio. Conta-
va, entretanto, com uma recep-
tividade divinizante por parte 
dos cidadãos que viam nele o 
santo protetor para todas as 
horas. Ao lado do padre, era o 
esteio de vida para a população 
carente, ingênua, dócil e de ina-

balável fé em ambos. 

Conto-lhes uma história in-
teressante vivida por um jovem 
médico que se dispôs a enfren-
tar o sertão longínquo. Certa    
manhã, atendeu no posto de 
saúde uma paciente muito po-
bre, analfabeta, com um quadro 
de insuficiência cardíaca con-
gestiva. Era uma paciente típica 
daquele atendimento público 
no âmbito rural:  baixo nível só-
cio econômico e cultural. 

O diagnóstico apontou 
para uma síndrome clássica de 
falência do coração, de causas 
múltiplas, cujas manifestações 
clínicas mais comuns são: disp-
neia, taquicardia, edema difuso 
mais visível e exuberante nos 
membros inferiores. A enor-
me retenção hídrica leva a uma 
acentuada diminuição das mic-
ções no dia a dia. No linguajar 
próprio a paciente queixou-se 
de fôlego curto, batedeira no pei-
to, pernas inchadas e pouca uri-
na, quase nada. O médico, entre 
várias outras recomendações, 
deu-lhe a medicação protocolar 
de cardiotônico e diurético com 
a qual, geralmente, reverte-se o 
quadro clínico regularizando o 
fluxo urinário com a resolução 
do edema. Quinze dias, ao vê-la, 
lépida e risonha, depreendeu 
uma melhora expressiva do seu 
sofrimento constatando, mes-
mo à distância, grande perda de 
peso pela reversão do edema 
generalizado que apresentava 
na primeira consulta. A face era 
de felicidade explícita. Muito hu-
milde e deslumbrada diante da 

figura do deus-médico, manifes-
tava maior satisfação em poder 
elogiar a competência dele do 
que pela própria melhora. 

- Então, minha filha, está 
melhor? perguntou-lhe.
- Muito melhor, meu doutor. 
Abaixo de Deus, só o senhor 
mesmo! 
- Melhorou o fôlego?  
- Nossa mãe!  Já estou até 
tirando leite e lavando 
roupa.  
- Quer dizer que o coração 
está menos agitado. 
- Ah! doutor, ele quietou 
bastante. 
- Desincharam-se as pernas?
- Muito doutor. Já estou com 
as canelas bem fininhas.
- Então agora a senhora 
está urinando com 
abundância.
O rosto da pobre mulher se 
transfigurou. Com a face 
contrafeita pela decepção 
que ia causar, ela respondeu 
laconicamente:
- Não senhor. 
-Como? A senhora não está 
urinando com abundância?
- Não, não dou conta, 
doutor. 
O médico ainda surpreso 
emendou:
- Mas não é possível, minha 
filha. 
Ela, muito sem graça 
e corada de vergonha, 
completou: 

 -Doutor, nisso aí eu não 
melhorei nada. Continuo 
urinando com aquela outra 
coisa mesmo.

olavoromano@task.com.br
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Programa “Conversas Sonoras 
e Artísticas”

RAQUEL CAPUCIO

A Fundação Clóvis Sal-
gado, por meio do Centro de 
Formação Artística e Tecno-
lógica – Cefart, realiza, até o 
dia 14 de dezembro de 2022 
(quarta-feira), o programa 
Conversas Sonoras e Artísti-
cas, que apresenta uma série 
de sessões comentadas com 
análises e debates sobre obras 
e mecanismos musicais de di-
versas linguagens artísticas. 
Os encontros serão conduzi-
dos pelo maestro, produtor 
musical e professor Andersen 
Viana. 

As sessões acontecem 
sempre às quartas-feiras. Os 
encontros serão gratuitos e a 
classificação indicativa é livre, 
com lotação máxima da sala.

Realizado pela Escola de 
Música do Cefart, o programa 
Conversas Sonoras e Artísticas 
busca abordar e analisar obras e 
ferramentas musicais de múlti-
plas linguagens artísticas, como 

filmes, óperas, poesias, espetá-
culos e plataformas de música. 
Nos encontros, serão debatidos 
os processos de criação, além 
dos desdobramentos de produ-
ção de cada obra discutida.

Advogada, 
especialista em 
Cultura.

NOVEMBRO:
30/11 (quarta-feira) | Análises de trilhas sonoras de curtas-metragens 

produzidos em Minas Gerais. O debate irá abordar os processos de criação  
e produção das obras Padre Victor – Nos Corredores de Minas (2015),  
de Denis Curi; O Homem da Cabeça de Papelão (2007), de Carlos Canela;  
Nego (2010), de Sávio Leite; entre outros.

 DEZEMBRO:
14/12 (quarta-feira) | O encontro irá abordar e analisar a música composta 

e produzida por compositores de grandes filmes da história do cinema, como 
Excalibur (1981), de John Boorman, A Missão (1986), de Roland Joffé, Dança  
com Lobos (1990), de Kevin Costner e O Tambor (1979), de Volker Schlondorff.

INFORMAÇÕES:
Cefart (Palácio das Artes) - Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro
Contato: (31) 3236 7400

Programação
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Jornalismo: Minas Gerais perde  
um de seus mais notáveis expoentes

Faleceu, no dia 23 de outubro últi-
mo, aos 71 anos de idade, o jornalista 
Deusdedith Righi de Aquino - tendo 
sido o seu corpo sepultado no Cemi-
tério Parque da Colina, em Belo Ho-
rizonte – Minas Gerais, onde residia.

Deusdedith de Aquino atuou como 
ministro adjunto da Casa Civil quando 
o ministério foi comandado por Ro-
naldo Costa Couto, durante o governo 
José Sarney e ocupado o cargo de di-
retor executivo da Associação Nacio-
nal de Jornais (ANE) em Brasília – DF. 
Foi, também, diretor de expansão do 
jornal mineiro Diário do Comércio e 
responsável pela área de comunicação 
da FIEMG – Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais.

Atuou, também, na área de comu-
nicação da CNI-Confederação Nacional 
da Indústria; como diretor de Comuni-

cações da Fiat Automóveis e, durante 
vários anos, foi comentarista para as-
suntos políticos e econômicos da Rá-
dio Itatiaia. Deixou a esposa Marilda, 

os filhos Rodrigo e Flávia, nora, netos 
e a saudade, carinho e respeito de 
inúmeros amigos que desfrutaram do 
privilégio de terem convivido com ele.

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Jadir Barroso, Deusdedith Aquino, Olavo Machado Jr. e Paulo César de Oliveira, em foto de 2008

Deusdedith Aquino, Ulysses Guimarães e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 
em evento no BDMG – 13.09.1989




