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Temos um objetivo comum:  
que a nação brasileira prospere, 
se solidifique e vença as suas lutas

“No momento em que desce sobre o 
mundo o espírito do Natal, que é o es-
pírito da própria infância, é com emo-
ção que me dirijo ao povo brasileiro 
— pedindo-lhe duas coisas essenciais: 
paciência e esperança.

Sei que paciência não lhe faltou 
até agora; sei que vivemos com os 
olhos fitos num dia melhor e que esse 
dia melhor tem custado a chegar. Mas 
posso dizer que ele se aproxima e que 
a luz da esperança não ilumina um de-
serto, e sim um país que, para ser dos 
mais fortes e seguros, não necessita de 
outra coisa que não seja encontrarem 
os seus dirigentes, e o povo, o caminho 
que conduz à realidade. Temos a possi-
bilidade de ser uma grande nação, e sê-
-lo-emos. Quero dizer, neste comovente 
dia de hoje, que o trecho mais difícil da 
caminhada do Brasil já foi vencido. Não 
há razão para desesperanças, nem para 
descrenças. Tendo de atender aos inte-
resses do futuro da nossa pátria, pedi-
mos à geração presente algum esforço e 
sacrifício; mas temos certeza de que va-
mos penetrar numa era nova. Podemos 
orgulhar-nos de não termos sido obri-
gados a recorrer a nenhuma espécie de 
constrangimento; enfrentamos horas 
ameaçadoras sem que um só instante a 
liberdade do homem, de qualquer um, 
tenha sido reduzida ou suspensa.

Neste dia, é bom que os brasilei-
ros, que festejam o seu Natal em não 
importa que sítio do imenso território 
nacional, se lembrem de que são seres 
humanos independentes e que ninguém 
tem o direito de reduzi-los a silêncio ou 
fazê-los renegar a sua crença, esconder 
o seu Deus, o mesmo Deus hoje Recém-
-Nascido que, desde a alvorada da na-
cionalidade, vem velando pelo Brasil. 

A conquista da prosperidade e do 
conforto para todos impõe trabalhos 

novos, e aproveito a oportunidade 
para acentuar a noção de que a gran-
deza do Brasil é obra do seu povo, é 
uma tarefa coletiva, a que todos devem 
dar o seu apoio.

Desejo neste momento, como fiz nos 
anos passados — e agora mais do que 
nunca quando atinge o seu termo a mi-
nha administração — pedir aos meus 
patrícios em geral, e aos meus amigos em 
particular, que trabalhem cada vez mais 
pela unidade e pela paz em nosso país. 

Temos um objetivo comum — que 
a nação brasileira prospere, se solidifi-
que e vença as suas lutas.

Não há nenhum interesse maior do 
que o da justiça e da paz. Sem justiça e 
sem paz, não lograremos vencer nem 
afirmar-nos como nação civilizada.

Somos e desejamos continuar uma 
nação cristã.

Ser uma nação fiel ao espírito que 
o Natal encarna exige estarmos vigi-
lantes contra os que tentam intrigar 
uns povos contra os outros, contra os 
que julgam impossível a convivência 
entre doutrinas e ideias opostas.

Ser uma nação cristã, nos dias que 
correm, é considerar a injustiça social 
o que ela é realmente, um grande pe-
cado contra o Cristo. Não é cristã a 
nação indiferente à miséria, ao subde-
senvolvimento com todo o seu cortejo 
de horrores.

Se queremos ser dignos de Cristo, 
temos de lutar contra o aviltamento 
da pessoa humana pelo pauperismo e 
contra a ofensa aos seres nossos seme-
lhantes pela perseguição racial.

Estamos certos que na crise do 

mundo nada há que parece decisivo, 
que não possa ser solucionado dentro 
dos ensinamentos de Jesus Cristo. A 
experiência, as próprias amarguras e 
as decepções autorizam a concluir que 
a fonte de todo o mal do nosso tempo 
tem sua origem no afastamento do 
ideal do cristianismo.

Nada se disse ainda tão certo e tão 
lúcido como a afirmação de que o nos-
so mundo ocidental depende de uma 
retomada de fé. Mais do que os enge-
nhos mortíferos, é a fé em Deus que 
preservará os homens livres.

Presidente da República de um país 
cristão, considero-me intérprete das 
aspirações de seu povo generoso ao vol-
tar-me em espírito para o humilde sítio 
em que nasceu o Salvador do mundo, 
pedindo-lhe que atente para esta hora 
difícil do mundo e em que tão grandes 
perigos atravessa a humanidade.

Que a poesia do Natal penetre em 
nossas almas e nos traga um novo 
alento, que nos permita enfrentar a 
força de negação, hoje mais intensa do 
que nunca.

Só a Esperança em Cristo e a Fideli-
dade aos Seus ensinamentos hão de pro-
teger com eficiência a nossa Pátria e ao 
mundo que devemos preservar da volta 
ao paganismo e da tirania negativista.”

Mensagem de Natal de Juscelino 
Kubitschek de Oliveira transmitida em 
24 de dezembro de 1960, pela Voz do 

Brasil para toda a nação.

“Textos extraídos da Coletânea 
de 3 livros intitulada “Juscelino 

Kubitschek: Profeta do 
Desenvolvimento – Exemplos e 

Lições ao Brasil do Século XXI”, de 
autoria de Carlos Alberto Teixeira de 

Oliveira – MercadoComum – 2018”.
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PIB Brasileiro: Previsão de forte 
desaceleração em 2023
Patrícia Krause, economista-chefe da Coface América Latina, avalia impactos 
do aumento da inflação e das taxas de juros na economia global

A Coface, líder global em seguro 
de crédito comercial e em serviços 
especializados, prevê uma forte de-
saceleração do PIB brasileiro, em li-
nha com desempenho da economia 
mundial que deve ser impactada pela 
recessão na Europa. A expectativa é 
que o Brasil encerre o próximo ano 
praticamente estável, com uma leve 
alta de 0,2%, após uma expansão do 
PIB projetada para 2022 de 2,6% e de 
4,6% em 2021.

A América Latina como um todo 
também terá uma forte desacelera-
ção, com avanços de 3,1% em 2022 
e 0,9% em 2023, após expansão de 
6,9% no ano passado. Para Argentina 
e Chile, a expectativa é de recessão, 
com quedas de -0,5% e -1% no PIB, 
respectivamente, no ano que vem.

Segundo Patrícia Krause, econo-
mista-chefe da Coface América Lati-
na, a inflação permanece perto ou no 
pico na maioria dos mercados da re-
gião. Para ela, o aperto monetário nos 
países latino-americanos está che-
gando ao fim, mas seus efeitos serão 
sentidos em 2023.

“O que pesa na região são fatores 
comuns ao cenário externo. Ainda que 
seja esperada uma desaceleração, a 
inflação ainda vai estar elevada e con-
tinuará acima das metas nos países que 
adotam esse sistema. A taxa de juros se-
guirá alta e há uma expectativa de aco-
modação dos preços das commodities”, 
disse a economista no webinar “O au-
mento da inflação e das taxas de juros 
serão o gatilho para a queda da econo-
mia?” , realizado pela Coface Brasil.

Para a economista, essa conjuntu-
ra de taxa de juros elevada e acomo-
dação de preços de commodities terá 
impacto na economia brasileira, mas 
há viés de alta para as projeções da 
Coface de crescimento do PIB tanto 
para este ano como para o próximo. 
“No Brasil, chegamos ao final do ciclo 
de alta de juros. O BC salientou que 
continuará monitorando o cenário e 
mudará de posição se for surpreen-
dido, mas em princípio a ideia é que 
taxa continue em 13,75% pelo me-
nos até o final do primeiro semestre, 
podendo lentamente haver alguma 
redução. Mesmo com uma queda dos 
juros no ano que vem, continuare-
mos, no entanto, com uma taxa real 
positiva”, complementou.

Patrícia ressaltou, por outro lado, 
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que as taxas de juros elevadas na re-
gião fazem soar o alerta sobre o nível 
de endividamento de empresas, famí-
lias e do governo. “A América Latina 
até está com um nível de endivida-
mento abaixo dos demais mercados 
emergentes. O que preocupa princi-
palmente é o endividamento público 
aqui, que está acima da média dos 
emergentes em muitos países da re-
gião, incluindo o Brasil. Com certeza 
com a expectativa de desaceleração 
do crescimento no ano que vem, com 
os preços das commodities menos fa-
voráveis, é um ponto de atenção como 
será a condução da política fiscal”, 
disse. “Apesar da insolvência ainda 
sob controle, há sinais de alerta no 
Brasil, como os índices elevados de 
endividamento das famílias e a alta 
da inadimplência das famílias e em-
presas”, acrescentou.

EUROPA E ECONOMIA GLOBAL

Para Patrícia, a chegada do inver-
no no final de 2022 coloca a Europa 
no centro da crise energética. Embora 
os países europeus tenham abasteci-
do os estoques de gás para se prote-
ger da interrupção dos fluxos russos, 
o volume pode não ser suficiente se 
o inverno for muito rigoroso. Nesse 
sentido, a expetativa é de recessão 
na Europa e desaceleração acentua-
da no resto do mundo. “Os estoques 
até se mantiveram elevados e, agora 
se aproximando o inverno, estão em 
um patamar de cerca de 94%, o que 
é bom. Há, entretanto, um custo de 
importação mais elevado e uma pre-
ocupação mais à frente porque o cli-
ma está ameno, mas pode chegar em 
dezembro, janeiro e fevereiro mais ri-
goroso e reduzir esses estoques mais 
rápido. Isso é um ponto importante e 
até como será a recomposição desse 
estoque para o ano que vem”, afirmou 
a economista.

Nas projeções da Coface, o PIB 
mundial, que fechou o ano passado 
com crescimento de 5,8%, deve avan-
çar 2,8% em 2022 e 1,9% em 2023. 
No caso da Europa, países como 

Alemanha (-0,5%), Itália (-0,4%) e 
Reino Unido (-0,8%), por exemplo, 
devem registrar queda da atividade 
em 2023. Para os EUA, a previsão é 
de expansão de 1% e 1,7% em 2022 
e 2023, respectivamente, após avanço 
de 5,7% no ano passado.

A expectativa para China, por sua 
vez, é de alta de 3,2% neste ano e 4% 
no próximo, depois do crescimento 
de 8,1% em 2021. “Na China, é um 
dos poucos cenários em que espe-
ramos alguma aceleração do cresci-
mento, mas vemos riscos crescentes 
como o mercado imobiliário local, 
que ainda não apresenta uma reação 
significativa. Além disso, sabemos 
que o país continua com a política de 
Covid zero”, disse.

A inflação elevada, em especial 
nas economias avançadas, continua 
sendo um grande desafio. Em res-
posta à escalada de preços, os bancos 
centrais seguem aumentando as ta-
xas de juros. “Há ainda uma pressão 
muito importante nos países avança-
dos, quando olhamos a evolução mais 
recente da inflação no Reino Unido, 

Estados Unidos e a Zona do Euro. No 
Estados Unidos, a desaceleração da 
inflação tem sido mais lenta do que a 
esperada anteriormente. Outro ponto 
importante é que o núcleo da inflação 
mostra que ela está espalhada. Tudo 
isso reforça a política monetária de 
alta de juros nos mercados avança-
dos”, analisou Patrícia.

Diante do cenário, segundo a eco-
nomista, uma pergunta importante é 
como ficam as insolvências corporati-
vas. Isso porque as medidas de apoio 
às empresas são, em geral, menos ge-
nerosas do que durante a pandemia, 
ao mesmo em tempo em que a posição 
de caixa das empresas já está afetada 
pelo aumento dos custos de insumos 
e as condições de empréstimo bancá-
rio ficaram mais rígidas com a alta das 
taxas de juros. Além disso, o cenário 
aponta para uma demanda mais fra-
ca, gerando queda nas receitas, e um 
aumento dos custos – ao contrário do 
que aconteceu durante a pandemia 
quando os fechamentos levaram a 
uma queda nos custos variáveis. “As-
sim, esperamos, sim, uma elevação das 
insolvências corporativas”, disse.
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Eleito pela terceira vez 
Presidente do Brasil neste 
domingo (30), Luiz Inácio 
Lula da Silva enfrentará uma 
série de desafios, e por isso 
já prometeu iniciar imedia-
tamente a montagem de uma 
equipe para levantar a atual 
situação do país e conseguir 
governar a partir de janeiro 
de 2023. Passando a festa ini-
cial da vitória deste domingo, 
o presidente eleito já terá 
muito trabalho a fazer.  Não 
sabemos ainda quem será o 
ministro da economia, o que 
causa certa dificuldade, mas 
o que podemos ver inicial-
mente é que as propostas do 
Presidente falam muito sobre 
o que será feito e não como 
aquilo será feito. 

Um dos principais desa-
fios do petista será definir a 
linha de condução da política 
econômica brasileira em seu 
terceiro mandato, especial-
mente quando se trata do sis-
tema tributário. Neste tema, 
o plano de governo de Lula 
prevê uma reforma tributária 
que atue na simplificação de 
tributos, redução da cobrança 
sobre o consumo e promova a 
progressividade. O programa 
da coligação “Brasil da Espe-
rança”, do candidato, propõe 
uma ampla reforma tributá-

ria no eixo “Desenvolvimento 
econômico e sustentabilidade 
socioambiental e climática”, 
com o objetivo de instituir 
uma reforma tributária so-
lidária, justa e sustentável, 
capaz de simplificar tributos 
e fazer com que os pobres 
paguem menos e os ricos pa-
guem mais, corrigindo a in-
justiça tributária ao garantir a 
progressividade tributária.

Outra prioridade citada 
no plano de governo do novo 
Presidente é a tributação dos 
lucros e dividendos, propondo 
um aumento de impostos so-
bre a renda e a riqueza. Para 
que isso aconteça, é preciso 
desonerar o salário para one-
rar as pessoas mais ricas do 
Brasil, fazendo com que lucros 

e dividendos tenham que pa-
gar Imposto de Renda.

Embora a tributação de 
dividendos venha sendo vista 
como uma fonte de receitas 
para o governo, o assunto 
não deveria ser prioridade no 
país atualmente. Isso porque 
a tributação de lucros e divi-
dendos não é uma proposta 
favorável, tendo em vista que 
o lucro e o dividendo já foram 
tributados na pessoa jurídica 
e agora serão tributados nova-
mente quando a pessoa física 
receber, o que talvez chegue 
até a desestimular algumas 
atividades das empresas. 

Em muitos momentos, 
o plano de governo do Pre-
sidente eleito mostra o que 
será feito, mas não aponta 
como será feito, levando em 
consideração que é possível 
desonerar muitos setores a 
partir de uma reforma tri-
butária, porém é preciso de 
planejamento, para que essa 
diminuição de arrecadação 
seja compensada de outra 
forma. Um exemplo disso é a 
tributação sobre o consumo, 
que Lula promete simplificar 
e diminuir. O modelo em si já 
traz desigualdades e não é jus-
to, pois encarece o consumo e 
paga o rico e o pobre. O ideal 

LEONEL SIQUEIRA

Gerente Tributário da 
Synchro

Lula, eleito para o terceiro 
mandato, terá grandes desafios 
para a reforma tributária
Com o fim das eleições presidenciais e a vitória do petista, saiba quais são as propostas 
e principais prioridades do Presidente eleito para a reforma tributária no Brasil
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seria trazer um tributo que o 
foco está na pessoa e em sua 
renda, e não no produto, como 
é feito nos países desenvolvi-
dos, em que a tributação é 
mais voltada para a renda.

E nessa questão, uma saí-
da oferecida por Lula em seu 
plano de governo, é a propos-
ta do imposto de renda zero, 
que promove a isenção do Im-
posto de Renda na faixa até R$ 
5 mil e desconto para a classe 
média. A campanha tem dado 
destaque à intenção de isen-
tar do imposto as pessoas 
físicas que recebem até R$ 5 
mil mensais e instituir a tribu-
tação de lucros e dividendos, 
como forma de compensar a 
isenção.

A proposta de isentar o 
Imposto de Renda (IR) para 
pessoas que recebem até R$ 
5 mil é interessante pelo fato 
de que nesse caso a tributação 
está sendo direcionado para 
a pessoa e sua renda. Entre-
tanto, é a questão de como 
isso será feito, de onde vai 
sair esse recurso que deixará 
de ser arrecadado. Então, se 
a ideia é isentar as pessoas 
do IR para que elas tenham 
um dinheiro sobrando e com-
prem mais, como seria feita 
a simplificação da tributação 
no consumo, visto que aí o di-
nheiro não iria voltar para os 
cofres públicos. 

Para que o país possa per-
der meios de arrecadação, 
como é o caso da isenção do 
imposto de renda, e ainda 
assim conseguir bancar os 
gastos públicos, é preciso de 
um movimento político, redu-
zindo a máquina pública e fa-
zendo com que as grandes es-
tatais, que têm lucro, possam 
deixar os valores mais baixos. 
Um ótimo exemplo disso é 

pensar no motivo que faz a 
gasolina ser tão cara no Brasil, 
diferentemente do valor em 
outros países como os Esta-
dos Unidos. No Brasil, temos 
poucas refinarias, enquanto 
os americanos possuem a 
gasolina tão barata graças a 
competitividade que existe, 
tendo grande investimento 
em empresas que trabalham 
com pesquisa e a exploração 
de petróleo. 

Outro ponto que vale a 
reflexão dentro dessa questão 
é que para uma reforma tri-
butária efetiva é preciso que 
os encargos sejam reduzidos 
para o empregador, levando 
em consideração que isso fa-
ria as empresas contratarem 
mais. Consequentemente, 
teríamos um número maior 
de pessoas recebendo e mais 
produtos sendo vendidos, 
fazendo a economia girar. E 
para isso, uma alternativa 
viável é reduzir as despesas 
públicas, vendo as empresas 
que dão prejuízo e fechar, me-
lhorar a gestão ou privatizar 
aquilo que for possível.

As obrigações acessórias 
também devem ser revistas 
para ajudar nesse sentido, 
tendo em vista que atualmen-
te as empresas necessitam de 
grandes equipes para acom-
panhar essas obrigações que 
estão sendo instituídas. Nes-
te processo, a empresa perde 
competitividade, já que pode-
ria investir não no atendimen-
to da fiscalização da legislação 
tributária, que é tão complexa, 
mas sim em seu negócio, nas 
estratégias corporativas e ins-
titucionais, contratando mais 
e gastando menos com buro-
cracias. 

É importante que as em-
presas observem o compor-

tamento do novo governo e 
estudem as suas operações. 
Geralmente, as companhias só 
fazem suas operações e ten-
tam se manter em conformi-
dade, pagando o tributo corre-
tamente, no prazo, sem risco, 
o chamado tax compliance. 
Entretanto, na maioria das ve-
zes não estudam suas opera-
ções, para conhecê-las de fato, 
saber quais produtos tem ou 
não isenção e quais são as re-
giões em que atua. 

Dessa forma, conhecen-
do bem as operações e tendo 
um mapa dos seus benefí-
cios, a empresa sabe qual é o 
impacto que ela vai ter, se ela 
está pronta para uma possí-
vel reforma e se vai precisar 
realizar alguma mudança. Es-
tudos econômicos como esse 
são fundamentais para que a 
empresa se conheça e em caso 
de uma mudança, consiga cal-
cular qual será o impacto da-
quilo, a partir de um mapa dos 
seus programas de incentivos 
fiscais e seus benefícios.

E a Synchro é a solução 
perfeita para isso! A empresa 
está antenada às tendências 
da legislação tributária, sem-
pre um passo à frente para 
prever essas questões e estu-
dar os possíveis impactos nos 
clientes para que uma possí-
vel reforma tributária seja ab-
sorvida da melhor forma pos-
sível em termos tributários. A 
Synchro disponibiliza toda a 
tecnologia de ponta necessá-
ria para que essas alterações 
e elementos que compõem se-
jam implementados e enten-
didos da melhor forma. Além 
de ser especialista nas obriga-
ções acessórias, acompanhan-
do desde a pendência, até a 
implementação, o período de 
transição e a efetiva consoli-
dação dessa reforma.
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Safra de grãos brasileira é estimada 
em 313 milhões de toneladas 
impulsionada pela soja

A segunda estimativa para a sa-
fra de grãos em 2022/23 indica um 
volume de produção de 313 milhões 
de toneladas, aumento de 15,5% se 
comparado com o resultado obtido 
no último ciclo, o que representa qua-
se 42 milhões de toneladas a mais. O 
crescimento reflete uma estimativa 
de elevação na área plantada da soja. 
No geral, a área semeada no país de-
verá chegar a 76,8 milhões de hec-
tares, ante aos 74,5 milhões de hec-
tares cultivados em 2021/22, como 
mostra o 2º Levantamento de Grãos 
da Safra 2022/23, divulgado no dia 9 
de novembro pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab). “Esse 
acréscimo é explicado, entre outros 
fatores, pelo avanço em importantes 
estados produtores da agricultura em 
áreas de pastagens degradadas, ou 
ainda, da opção pela oleaginosa em 
detrimento a outras culturas devido à 
melhor rentabilidade”, pondera o pre-
sidente da Conab, Guilherme Ribeiro.

 De acordo com o levantamento, a 
projeção é que cerca de 43,2 milhões de 
hectares em todo país sejam destinados 
para a semeadura da soja. Com uma pro-
dutividade esperada em 3.551 kg/ha, a 
estimativa é que a produção fique em 
torno de 153,5 milhões de toneladas. O 
plantio da safra 2022/23 da oleaginosa 
alcança 57,5% da área prevista após um 
início lento por conta das precipitações 
localizadas em alguns estados. Em Mato 
Grosso, principal estado produtor do 
grão, os trabalhos se aproximam do fim 
e as lavouras apresentam bom desen-
volvimento, apesar da irregularidade 
das chuvas. Em Goiás, Minas Gerais e 
no Matopiba, o plantio segue em ritmo 
mais lento ao da safra passada devido 
às condições climáticas registradas em 
outubro. Em Mato Grosso do Sul, esta 
é considerada uma das safras com me-

lhor desenvolvimento das lavouras dos 
últimos anos. No Rio Grande do Sul, o 
início da semeadura segue em percentu-
al abaixo daquele registrado no mesmo 
período do último ciclo; enquanto isso, 
no Paraná e Santa Catarina, as baixas 
temperaturas e o excesso de chuvas 
comprometem o desenvolvimento ini-
cial da cultura em diversas regiões.

Para o milho, a expectativa é que a 
produção total seja de 126,4 milhões de 
toneladas. Na primeira safra do cereal 
há redução de 3,1% na área a ser culti-
vada, atribuída à elevação dos custos de 
produção e à alta pressão da ocorrên-
cia de cigarrinha. “Com essa medida, os 
produtores esperam uma redução da 
infestação desta praga no próximo cul-
tivo por meio da eliminação da “ponte 
verde”, que seria a presença de milho 
durante o verão e, com isso, reduzir a 
pressão do inseto na segunda safra”, 
ressalta o diretor de Informações Agro-
pecuárias e Políticas Agrícolas da Com-
panhia, Sergio De Zen.

 A Conab também prevê uma re-
dução de área para o arroz e o feijão. 
No caso do arroz, a maior queda se 
dá em área de plantio sequeiro da 

cultura. Com uma área estimada em 
1,5 milhão de hectares e uma recupe-
ração da produtividade média saindo 
de 6.667 kg/ha para 7.012 kg/ha, 
uma vez que a safra passada foi mar-
cada pela estiagem no Sul do país, a 
safra do cereal está estimada em 10,6 
milhões de toneladas. No caso da le-
guminosa, a diminuição deve chegar 
a 2,7% na área total prevista a ser 
semeada, somando todos os ciclos da 
cultura. Ainda assim, a produção total 
de feijão no país é estimada em 2,9 
milhões de toneladas.

 Dentre as culturas de inverno, 
destaque para a safra recorde de tri-
go. A expectativa é que os agricultores 
colham 9,5 milhões de toneladas do 
grão nesta safra, valor 23,7% maior 
que o ciclo anterior. O bom resultado 
deverá ser obtido mesmo com a re-
dução de produtividade das lavouras 
no Paraná, prejudicadas por excesso 
de umidade, registrado ao longo de 
setembro e outubro deste ano, o que 
tende também a diminuir a qualidade 
do respectivo produto colhido. A situ-
ação adversa no estado paranaense 
foi compensada pelas condições cli-
máticas favoráveis no Rio Grande do 



A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS 1 1EDIÇÃO 312 DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

Sul, com rendimentos obtidos acima 
de 55 sacas por hectare e boa quali-
dade do grão colhido.

MERCADO

Neste levantamento, a Conab pre-
vê uma queda do consumo nacional 
de arroz em relação ao volume di-
vulgado no levantamento anterior, 
saindo de 10,8 milhões de toneladas 
para 10,6 milhões de toneladas na 
safra 2022/23. Isso ocorre em razão 
da perspectiva de recuperação eco-
nômica, dado o fato de o arroz pos-
suir uma elasticidade-renda negativa. 
Além disso, diante de um cenário de 
menor disponibilidade do grão e ten-
dência de melhores preços internos, 
as estimativas de exportação tam-
bém diminuíram em relação ao 1º 
Levantamento, sendo estimadas em 
1,3 milhão de toneladas. Com isso, a 
perspectiva é de leve retração do es-
toque de passagem para 2,0 milhão 

de toneladas ao final de 2023.

Para o trigo, a expectativa é de en-
cerramento da safra com estoque de 
passagem de 1,3 milhões de toneladas, 
estimativa 11,58% maior que a de outu-
bro. Com a revisão da produção da safra 
2022/2023(iniciada em agosto 2022) 
para 9,5 milhões de toneladas, além do 
suprimento, também foi atualizada a ex-
pectativa de consumo interno, no que se 
refere ao uso para sementes. No caso do 
milho colhido na safra 2021/22 ainda 
em comercialização, os dados de supri-
mento e consumo continuaram estáveis 
em relação ao levantamento anterior. 
Por outro lado, os estoques de passagem 
foram ajustados para 7,6 milhões de to-
neladas, dado o aumento nas estimati-
vas de exportação para 38,5 milhões de 
toneladas e o aumento das importações 
para 2,5 milhões de toneladas. Já sobre 
a produção de 2022/23, a perspectiva é 
de aumento em torno de 6,2% no consu-
mo interno e projeção de continuidade 

de demanda externa aquecida pelo ce-
real, o que em conjunto com uma maior 
produção brasileira tende a resultar 
numa elevação de 16,9% nos embar-
ques, com uma previsão de exportação 
em 45 milhões de toneladas.

Para a safra 2022/23 de soja, não 
houve alterações significativas em re-
lação ao estimado no mês anterior. Em 
razão do aumento de área e produção, 
as estimativas de perdas e sementes 
aumentaram 27 mil toneladas (0,7%) 
e as expectativas de exportações fo-
ram atualizadas para 96,4 milhões de 
toneladas. Houve, entretanto, redu-
ção dos estoques finais para a safra 
2022/23 em consequência dos me-
nores estoques esperados para a safra 
2021/22. As estimativas do algodão 
também permaneceram estáveis nes-
se 2º levantamento, em relação às do 
1º. O destaque é a elevação de 3,73% 
dos estoques finais, em virtude da 
perspectiva de elevação da produção.

@minastenisclube

minastenisclube.com.br
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BDMG assina acordo com o New 
Development Bank para captação 
de operação de US$ 200 milhões

Na manhã do dia 07 de dezembro, 
o BDMG – Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A.  foi palco para a 
assinatura de um importante passo 
para o desenvolvimento de Minas Ge-
rais, o Memorando de Entendimentos 
entre a instituição financeira mineira 
e o e New Development Bank (NDB).

Esta poderá ser a maior captação 
já realizada na história do BDMG e é a 
primeira com aval da União. Os recur-
sos negociados estão conectados aos 
Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da ONU.

O evento contou com a participa-
ção do governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema Neto, do secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Fer-
nando Passalio, do presidente do 
NDB, Marcos Troyjo e do vice-pre-
sidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas - ACMinas, Luiz 
Antônio Athayde Vasconcelos.

Após a assinatura do memorando, 
o presidente Marcelo Bomfim entregou 
uma placa alusiva à assinatura do Me-
morando ao governador, secretário de 
desenvolvimento, presidente do NDB.

Marcelo Bomfim, enfatizou que 
“desde que assumi a presidência do 
BDMG, o trabalho é pela diminuição 
dos custos de captação. Quanto mais 
barato captarmos, mais emprestare-
mos às empresas, prefeituras e apoia-

remos a atração de investimentos.” 

Dando sequência à manhã de even-
tos no BDMG, o presidente do New De-
velopment Bank (NDB), Marcos Troyjo 
, realizou uma palestra sobre o tema “O 
novo desenho da Globalização: Desa-
fios & Oportunidades para o Brasil”.

Durante sua apresentação, Mar-
cos Troyjo destacou o novo desenho 
da globalização que começa a ser 
construído para os próximos anos. E, 
dentro das perspectivas para o desen-
volvimento mundial, o presidente do 
NDB acredita que o Brasil tem grande 
chance de ser tornar uma super potên-
cia energética e alimentícia, destacan-
do-se assim no novo cenário mundial.

Fernando Lage, Marcelo Bomfim, Carlos Alberto Teixeira 
e Marcelo Souza e Silva

Marcos Troyio, governador Romeu Zema e Marcos Bomfim

Marcos Troyio – presidente do 
New Delopment Bank
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Existem avaliações de vá-
rios aspectos das reformas 
econômicas já empreendidas 
no Brasil, e seus resultados 
que, constantemente e infe-
lizmente, se esvaem ao lon-
go do tempo. O Orçamento 
Público do Governo Federal, 
uma peça contábil com im-
portantes consequências 
políticas, macroeconômicas 
e socioeconômicas, é de fato 
pouco conhecido e entendido 
pela sua relativa complexida-
de, por grande maioria da po-
pulação. Além do mais, é uma 
peça fundamental de elevado 
padrão técnico de avaliação 
de políticas monetárias e eco-
nômicas e suas consequên-
cias, em particular das “ânco-
ras nominais” para o controle 
do gasto público discricioná-
rio: gasto sem controle e seu 
impacto deletério sobre a alta 
incontida dos preços, ou seja, 
da inflação, e sem resultar 
em redução do desemprego. 
Este risco se denomina “in-
consistência temporal”, bem 
conhecido pelos brasileiros 
que viveram o tormento dos 
períodos hiperinflacionários 
no Brasil, enfim o pior dos 
mundos que não mais seria 
aceito. 

Entre as “âncoras nomi-
nais” para controlar gastos 
discricionários e o conse-
quente e sorrateiro flagelo 
da inflação, que empobrece 

cada vez mais os mais pobres 
e desprotegidos, conclui-se 
que “metas para a inflação” 
é um das mais promissoras 
dessas “âncoras” do regime 
monetário no combate a in-
flação, comentada pelo emi-
nente economista Alexandre 
Schwartsman em “Reformas 
no Brasil: Balanço e Agenda”, 
já pelos idos de 2004. Claro 
que não se trata de uma pana-
ceia, que não existe. “Âncoras 
nominais” (já praticadas com 
relativo sucesso pelo Banco 
Central do Brasil, como atu-
almente “metas para a infla-
ção) são esperadas que pos-
sam ser bem entendidas pela 
população e que ao longo do 
tempo mostrem bons resul-
tados. Além do mais, são ca-
pazes de permitir ao governo 
algum poder discricionário 
para estruturar o orçamento 
em razão dos seus objetivos 
de eficiência econômica e dos 
seus projetos de redução das 
desigualdades sociais. Caso 
contrário, caem em descré-
dito, no decorrer do tempo. 
As mais conhecidas “âncoras 
nominais” são: a) adminis-
tração da taxa de câmbio; b) 
metas para os agregados mo-
netários, tais como: moeda 
em circulação, encaixes ban-
cários em moeda corrente, e 
ativos financeiros de maior 
liquidez (fácil e rápida con-
versão em moeda corrente), 
c) metas para a inflação. Atu-

almente cogita-se considerar 
a taxa de aumento da dívida 
pública como “âncora nomi-
nal”. Vale enfatizar que “ân-
coras nominais” devem ser 
do mais fácil entendimento 
possível pela população.

“Metas para a inflação” é 
o melhor apelo e mais fácil 
compreensão como limites 
claros e operacionais do ob-
jetivo de conter o aumento 
de preços: estabelece uma 
“amarra” para a tendência ao 
aumento incontido das des-
pesas públicas muito acima 
das receitas derivadas dos 
impostos. Claro está que não 
há como desconsiderar a pre-
mência das Politicas Sociais 
Compensatórias e Estrutu-
rais (de mais longo prazo) 
em um país como o Brasil, 
de gritantes desigualdades 
de oportunidades e de ren-
dimentos. O que se pondera 
é da necessidade fundamen-
tal de Políticas Públicas sus-
tentáveis e eficientes que 
libertem a população pobre 
da dependência direta de 
salários e rendimentos do 
Estado. Vale considerar que, 
direta e indiretamente, como 
comprovado à exaustão, to-
dos somos dependentes da 
gestão proficiente das Políti-
cas Públicas, e todos somos 
responsáveis pela constru-
ção de uma sociedade livre e 
igualitária.

CARLOS MAURÍCIO DE CARVALHO FERREIRA

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

Orçamento Federal e Políticas 
Públicas: âncoras nominais
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Micro e pequenas empresas geraram sete 
em cada 10 empregos em Minas Gerais
Resultado foi o segundo melhor do país, mas o saldo de vagas no segmento 
caiu 15% em relação ao mês anterior

Um levantamento realizado pelo 
Sebrae Minas, com base nos dados do 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Ministério 
da Economia, mostrou que as micro e 
pequenas empresas (MPE) mineiras 
registraram, em setembro, um saldo 
de empregos de 20.305 novos postos 
de trabalho, o que representa 73% do 
saldo total para o estado. O número 
resulta da diferença entre 126.822 
admissões e 106.517 desligamentos 
registrados no período. 

 
O saldo de setembro é 15% me-

nor em relação a agosto e 23% menor 
quando comparado a setembro do 
ano passado. O levantamento também 
aponta que o saldo geral de vagas nas 
MPE mineiras em setembro foi o se-
gundo maior do país, ficando atrás de 
São Paulo (43.421 vagas). Belo Hori-
zonte registrou o melhor saldo de em-
pregos em Minas Gerais: 4.599 vagas, 
e Betim obteve o pior resultado (-403).

SAZONALIDADE E  
BOAS EXPECTATIVAS

Para o analista do Sebrae Minas 
André Costa, “apesar de os números 
da economia virem registrando uma 
leve recuperação nos últimos meses, 
o saldo negativo de setembro em re-
lação a agosto pode ter sido puxado 
pelo setor da agropecuária, que nes-
te momento apresenta sazonalidade, 
principalmente nas atividades liga-
das ao cultivo de café. O setor foi o 
único com saldo negativo de emprego 
nas MPE no mês de setembro”.

 
Costa indica que o mercado pode 

e deve reagir de forma positiva. “Há 
uma expectativa de melhora nos nú-
meros para os próximos meses, já 
que se aproximam as datas comemo-
rativas de final de ano. É um período 
em que o consumo aumenta e, como 
consequência, as MPE investem mais 
e contratam mais, também. Em no-

vembro já devemos sentir alguma re-
ação, com o início da Copa do Mundo 
e também a  Black Friday”, explica. 

 
SERVIÇOS 

O setor de serviços foi o que gerou 
maior saldo de empregos dentre as 
MPE de Minas Gerais (8.966) em se-
tembro. A agropecuária foi o setor de 
pior saldo (-356). As três atividades 
CNAE com o melhor saldo de vagas no 
estado foram: Serviços de engenharia 
(881), Restaurantes e similares (705) 
e Serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo (677).

 
As ocupações com melhor saldo 

de empregos naquele mês foram: Ser-
vente de Obras (1.664), Vendedor do 
Comércio Varejista (1.639) e Auxiliar 
de Escritório (1.045). A maioria das 
vagas nas MPE mineiras foi ocupada 
por homens, na faixa etária de 18 a 24 
anos, com ensino médio completo.
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O consumo de carne suína no pri-
meiro semestre de 2022 bateu um 
recorde histórico no Brasil. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a população do país 
consumiu, em média, 18 quilos (kg) da 
proteína animal entre janeiro e junho 
deste ano. A título de comparação, o 
registro foi de 16,9 kg para igual perí-
odo em 2021.

Essa alta no consumo tem ocorrido 
de forma gradual nos últimos anos - de 
14 kg por habitante em 2010 para 16 
kg em 2021, segundo a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) - e 
sido importante para as indústrias do 
setor. A Alegra, indústria de derivados 
de carne suína integrante da Unium, 
que atua na região dos Campos Gerais, 
no Paraná, tem acompanhado o movi-
mento e em 2021 registrou o fatura-
mento de R$ 1 bilhão, 20% a mais que 
ano anterior, com 97 mil toneladas de 
carne suína processada.

“Existe um aumento no consumo 
[de carne suína] muito por conta da 
situação econômica do país. Hoje, a 
carne suína tem a melhor relação cus-
to-benefício, comparando com aves 
e bovinos. A introdução da proteína 
suína nos lares brasileiros está na casa 
dos 90% e há bastante espaço para 
crescer”, analisa Luiz Otavio Morelli, 
gerente comercial da Alegra.

O consumo mais elevado desse tipo 
de proteína pode ser notado no aumento 
no número de abate de suínos no Brasil. 
O IBGE apontou que desde 1997 o Bra-
sil não registrava 14 milhões de cabeças 
abatidas num único trimestre, como foi 
contabilizado nos meses de abril, maio e 
junho de 2022. O número é 7,2% supe-
rior ao mesmo período de 2021.

A alta nos abates também tem 
crescido de forma gradual desde o iní-

cio da última década. A ABPA aponta 
que em 2010 foram abatidas 3,237 mi-
lhões de toneladas de suínos no país, 
número que saltou para 4,701 milhões 
de toneladas em 2021.

“Nos últimos anos, a indústria vem 
mudando sua relação com o mercado 
interno. O suíno deixou de ser apenas 
matéria-prima ou pauta de exportação 
e começou a agregar valor e buscar 
atender às necessidades do mercado. 
Temos, atualmente, um produto mais 
adequado àquilo que o consumidor es-
pera”, completa Morelli.

EXPECTATIVAS DO SETOR PARA 
FECHAR 2022 SÃO POSITIVAS

Historicamente, os últimos meses do 
ano são positivos para o mercado da car-
ne suína no Brasil, impulsionados pelas 
festas de fim de ano. Em 2022, contudo, 
esses eventos vão ganhar a companhia de 
outra data que deve movimentar ainda 
mais o setor: a Copa do Mundo do Catar, 
realizada pela primeira vez entre novem-
bro e dezembro, um pouco antes do iní-
cio do verão no hemisfério sul. 56% dos 
entrevistados para o estudo conduzido 
pela consultoria Meta afirmaram que de-
vem realizar ou participar de churrascos 
durante os jogos, fator que tem tudo para 
impactar o mercado de proteína animal 
no Brasil no período.

“Nesse cenário, a carne suína figura 
como uma opção competitiva e sabo-
rosa para as reuniões familiares e com 
amigos, com opções como linguiça, cos-
telinha, pernil e picanha, entre outros 
itens que são alternativas excelentes 
para o consumidor”, finaliza Morelli.

ALEGRA FOODS

Com um olhar apurado para as de-
mandas do amanhã, nasce a Unium: 
uma intercooperação entre três grandes 
Cooperativas holandesas sediadas no Pa-
raná: Frísia, Castrolanda e Capal. Em seu 
portfólio, a Unium conta com as opera-
ções de lácteos: Naturalle, Colônia Holan-
desa e Colaso, e farinha de trigo: Herança 
Holandesa e de carne suína: Alegra.

A Alegra abate e desossa mais 
3.500 mil suínos ao dia e industrializa 
mais 2 mil toneladas de carne por mês. 
Atualmente, a empresa conta com uma 
estrutura de 49mil m² construídos, na 
cidade de Castro (PR), emprega mais 
de 1.600 colaboradores diretos e con-
tribui para o fomento do agronegócio 
e desenvolvimento da região dos Cam-
pos Gerais com o envolvimento de mais 
de 5 mil famílias cooperadas. Hoje, os 
alimentos que integram o portfólio da 
marca Alegra são encontrados em ter-
ritório nacional e exportados para mais 
de 32 países ao redor do mundo.

Consumo de carne suína bate recorde no Brasil 
e anima indústrias para o os próximos meses
Brasileiro consumiu 16 quilos de carne suína em 2021 segundo a ABPA
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Millennials gastam acima da média  
com eletrônicos e artigos de moda
Beyond Age: Para além da idade, novo estudo global produzido pela divisão de mídia da Kantar, 
mostra que, de 26 categorias analisadas, geração apresenta gastos acima da média em 12

Nascidos entre 1981 e 1996, os 
Millenials correspondem à faixa mais 
numerosa da população nacional – 31% 
dos brasileiros. Por conta de sua relevân-
cia e representatividade, a geração que 
hoje possui entre 26 e 41 anos recebe 
um enfoque especial no estudo Beyond 
Age: Para além da idade, novo relatório 
global produzido pela divisão de mídia 
da Kantar baseado em informações do 
Target Group Index – pesquisa sindi-
calizada presente em 45 mercados ao 
redor do mundo –, que visa explorar di-
ferentes facetas das gerações brasileiras, 
desde valores e atitudes, até escolhas de 
marcas e comportamentos de mídia.

Os dados aferidos pela Kantar 
IBOPE Media no Brasil apontam que a 
renda pessoal mensal dos Millennials é 
11% maior que a média nacional. Eles 
representam 34% da fatia da popula-
ção com orçamento acima de R$ 15 mil.

Entre os gastos com 26 categorias 
analisadas pelo levantamento, os Millen-
nials gastam acima da média em 12 de-
las – maior quantia quando comparados 
a Baby Boomers (1946-1964), Geração X 
(1965-1980) e Geração Z (1997 em dian-
te). Os desembolsos acima da média são 
principalmente direcionados a filtros e 
purificadores de água (17% maior que a 

média), computadores (11% maior que a 
média), perfumes (10% maior que a mé-
dia), relógios de pulso (9% maior que a 
média) e tênis e calçados esportivos (6% 
maior que a média).

Apesar de compartilharem carac-
terísticas generalizadas, classificar os 
Millennials como um grupo homogê-
neo não é assertivo. Como abrangem a 
ampla faixa etária entre 26 e 41 anos, 
incluem desde aqueles que estão ini-
ciando a vida de maneira independente 
até os que já atingiram fases mais ma-
duras, tanto pessoais quanto profissio-
nais, começando a estabelecer relacio-
namentos duradouros e eventualmente 
famílias. Na produção do estudo, a Kan-
tar IBOPE Media descobriu que esse 
momento familiar é determinante no 
poder de compra.

FASES DA VIDA

Segmentar os Millennials de acor-
do com fases da vida revela percepções 
sobre preferências de consumo. “Casais 
sem filhos”, por exemplo, estão entre 
os que mais ingerem álcool, principal-
mente tequila, aperitivos e rum. En-
quanto isso, “Solteiros que trabalham” 
preferem outras bebidas, como cacha-
ça, vinho e conhaque.

“Famílias com filhos em idade pré-
-escolar”, por sua vez, são as principais 
compradoras de cereais matinais e su-
cos prontos para beber. Já “Famílias com 
filhos de diferentes idades” apresentam 
maior afinidade para consumir refres-
cos em pó e macarrão instantâneo.

Essa diferença também é sentida no 
consumo de mídia. “Famílias com filhos 
na escola”, por exemplo, destacam-se 
pela TV, pelo rádio e pelo cinema. “Fa-
mílias com filhos em idade pré-escolar”, 
por sua vez, possuem maior afinidade 
para uso de redes sociais, vídeos online 
e streaming de música.

Ainda é válido ressaltar que “Ca-
sais sem filhos” são mais propensos a 
consumir jornais e revistas online. Por 
fim, “Famílias com filhos de diferentes 
idades” são mais inclinadas para rádio 
e internet simultaneamente.

A Kantar IBOPE Media faz parte 
da Kantar, líder global em dados, in-
sights e consultoria. Oferecemos as 
mais abrangentes e precisas infor-
mações sobre consumo, desempenho 
e investimento de mídia, provendo 
aos clientes da América Latina dados 
para a melhor tomada de decisão. A 
Kantar IBOPE Media conta com apro-
ximadamente 3.500 colaboradores e 
possui operações em 15 países latino-
-americanos.

A Kantar é líder global em dados, 
insights e consultoria. Atuamos em 
mais de 90 mercados e somos a empre-
sa que mais entende como as pessoas 
pensam, sentem, compram, comparti-
lham, escolhem e veem. Ao combinar 
nossa experiência sobre o conhecimen-
to humano com tecnologias avançadas, 
ajudamos nossos clientes a entender as 
pessoas e inspirar crescimento.
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Cresce o número de endividados (79,3% dos 
lares estão no vermelho!) e a analfabetização 
financeira é apontada como causa do problema
"Independentemente de uma pessoa ganhar R$ 100 ou R$ 100 mil, se ela não souber 
administrar o pouco, também não saberá lidar com o muito

Se até nos Estados Unidos, a maior 
potência econômica do mundo, o total de 
dívidas de famílias cresceu em US$ 1,02 
trilhão em 2021, segundo o Federal Re-
serve, não é espanto algum que no Bra-
sil as pessoas também não têm a menor 
condições de fazer pé de meia. Pelo con-
trário: cada vez mais, elas estão gastan-
do tudo que ganham e ainda precisam de 
bem mais para sobreviver. Prova disso 
é a nova Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (PEIC), da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), a qual 
apontou que o total de famílias endivida-
das atingiu recorde em setembro, 79,3% 
dos lares com as contas no vermelho. 

Da primeira para a décima econo-
mia do mundo, a pergunta que não quer 
calar é: por que os indivíduos estão se 
endividando tanto? 

“Fato é que, independentemente de a 
pessoa ganhar R$ 100 ou R$ 100 mil, se 
ela não souber administrar o pouco, fatal-
mente ela também não saberá lidar com o 
muito”. A afirmação é da educadora finan-
ceira Andreza Stanoski Rocha, consultora e 
palestrante da Zetra, fintech brasileira que 
tem um sistema inovador capaz de promo-
ver o bem-estar financeiro e de empoderar 
as pessoas através de seus salários.

Segundo ela, a chave para fechar de 
vez a porta das dívidas está na educação 
financeira. Pessoas “alfabetizadas econo-
micamente” têm compreensão dos concei-
tos básicos financeiros e, assim, aplicarão 
esses conhecimentos em sua própria vida, 
servindo de exemplo para familiares. “Com 
esse tipo de instrução, é possível aprender 
a importância de pagar as contas em dia, 
de criar um orçamento familiar, do real 
funcionamento do crédito, sobre como 
economizar dinheiro para o futuro, com-
parar produtos financeiros, como os in-

vestimentos e os cartões de créditos, por 
exemplo, e principalmente a utilizar a dívi-
da de forma responsável”, explica Andreza.

Em sua visão, nunca é tarde para co-
meçar a se organizar financeiramente. 
Ter controle do dinheiro e uma quantia 
guardada para realizar sonhos ou lidar 
com imprevistos são as vantagens de fa-
zer esse tipo de planejamento, que con-
siste em aprender a organizar melhor o 
dinheiro, conhecendo ganhos e gastos.

Segundo a Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o conceito de educação financeira 
é o processo que permite melhorar a com-
preensão em relação aos produtos e servi-
ços financeiros, dando a capacidade de se 
fazer escolhas de forma mais consciente. 
Nesse sentido, Andreza defende que, como 
não existe fórmula mágica para adquirir 
educação financeira, o ideal é que quanto 
antes entender esse conceito, melhor.

O ideal, segundo ela, é que isso seja 

ensinado às crianças, especialmente se 
estas têm em suas famílias exemplos de 
inadimplência e gastos excessivos. E, para 
quem não dá a mínima para o assunto, a 
consultora é enfática: “Com o passar do 
tempo, o analfabetismo financeiro pode 
levar a problemas sérios, como dívidas 
incontroláveis, consumismo e mau hábito 
de gastos. E como é mais difícil desapren-
der do que aprender, principalmente no 
que tange a costumes negativos, o ideal é 
pensar na saúde do bolso da mesma for-
ma que se cuida da saúde física”, finaliza.

Veja algumas dicas para acertar na al-
fabetização financeira dos pequenos:

1. Seja o exemplo para seu filho na 
administração do seu dinheiro;

2. Mesada serve para incentivar 
o trabalho extra e não para 
recompensar as obrigações  
da criança;

3. Ensine seu filho a disciplina de 
guardar 50% do que ganha para 
realização dos sonhos;

4. Para cada sonho um prazo 
diferente: curto, médio e longo 
prazo (dependendo da idade, 
atente-se em explicar quando será 
o dia que vai realizar o sonho);

5. Cuidado com o que você fala e 
com as frases negativas do tipo: 
“dinheiro é sujo”, “fulano é podre de 
rico”, “nunca tenho dinheiro”, “isso 
não vai dar certo”; pensar é uma 
coisa, falar é outra.

Andreza Stanoski é pós-graduada 
em Educação Financeira com Neuroci-
ência, e cursou Fundamentos em Tra-
ding na Academy of Financial Trading, 
e Consultoria em Orçamento Familiar 
na FGV. É membro do Conselho Fiscal 
da Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros (ABEFIN) e autora do livro 
Trabalhadores não precisam ser pobres.

Andreza Stanoski 
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Selic: Com cenário de incertezas destacado, 
Banco Central manteve taxa em 13,75% a.a.

O Comitê de Política Monetária 
(COPOM) do Banco Central decidiu 
pela manutenção da taxa básica de 
juros (Selic) em 13,75% a.a.  Na ava-
liação do economista-chefe da Dayco-
val Asset, Rafael Cardoso, a decisão do 
comitê segue na mesma linha da reu-
nião anterior, mostrando que os juros 
altos devem permanecer por um pe-
ríodo maior. Cardoso observa que em 
seu comunicado o mostrou estar mais 
atento à ancoragem fiscal no Brasil, 
principalmente em meio a um cenário 
de incertezas na economia brasileira.

“A manutenção da Selic em 13,75% 
a.a. era o cenário projetado e confirma 
o que o COPOM tem sinalizado, que são 
juros na casa dos dois dígitos por um 
período maior. O comunicado é claro ao 
dizer que o cenário precisa ser analisado 
com serenidade diante das incertezas 
fiscais pelas quais o país está passando. 
A Daycoval Asset segue com a projeção 
de patamar da Selic alta até agosto de 
2023, podendo chegar a dezembro de 
2023 em 11.75% a.a”, disse Cardoso.

Cardoso destaca que o COPOM 
conseguiu passar mensagens impor-
tantes para o mercado, de que está 
atento à questão fiscal e qualquer defi-
nição futura está diretamente relacio-
nada ao que está por vir. O economis-
ta-chefe da Daycoval Asset avalia que 
os próximos passos do BC devem ser 
respostas a como ficará a questão fis-
cal depois da PEC da Transição.

“Você pode ter uma PEC de Transição 
boa, mas você sabe que tem a discussão 
de teto lá na frente. Então, a incerteza não 
se reduz de forma substancial. Então, é 
óbvio que ela tira um risco do radar, mas 
avaliamos que eventualmente mesmo a 
passagem da PEC de Transição não deve 
reduzir as incertezas, Logo, nossa avalia-
ção é que o Banco Central terá que con-
viver com esse risco final durante grande 
parte de 2023”, explica Cardoso.

Mauro Rached, Head de Investi-
mento do Banco Daycoval, avalia que 
a decisão do COPOM pela manutenção 
da taxa SELIC em 13,75% a.a não terá 
impactos para os investimentos neste 
momento. Rached reforça que a manu-
tenção da taxa básica de juros em pata-
mares mais elevados deve ser mantida 
por longo período, inclusive com possí-
vel movimento de alta se a evolução da 
discussão sobre o arcabouço fiscal bra-
sileiros para os próximos anos apresen-
tar uma perspectiva de deterioração.

“Nosso cenário base, que pare-
ce ser também o do Banco Central, é 
que será encontrada uma solução a 
contento para o arcabouço fiscal, uma 
formulação que não deteriore a dinâ-
mica da relação dívida pública - PIB 
significativamente”, explica Rached.

Frente a esse cenário, Rached desta-
ca que o Banco Daycoval deve manter a 
preferência por ativos vinculados ao CDI, 
aqueles que acompanham a taxa de juros.

“Como a nossa projeção é de juros 
mais altos até pelo menos o fim do 
primeiro semestre de 2023, depen-
dendo da âncora fiscal, ficamos com 
ativos indexados ao CDI.  Para prazos 
mais curtos, preferimos manter as 
aplicações de renda fixa vinculadas 
ao CDI e para os investidores que pre-
firam prazos mais longos, entre dois e 

três anos, preferimos aplicações inde-
xadas ao IPCA”, afirmou Rached.

Para o Head de Investimentos do 
Banco Daycoval, a escolha de vincular 
as operações de longo prazo à infla-
ção é vista como a melhor estratégia 
diante de um cenário de incertezas 
sobre qual será o arcabouço fiscal e 
qual será o perfil da equipe econômi-
ca do próximo governo.

Em relação à pressão inflacioná-
ria, o Banco Daycoval projeta que os 
preços dos serviços devem exercer 
maior pressão em 2023. O Banco 
Daycoval projeta que o IPCA feche em 
5,9% em 2022. Para 2023, Cardoso 
destaca que a expectativa é de IPCA 
de 5,2% e, em 2024, 3,5%.

O Banco Daycoval é uma institui-
ção financeira com mais de 50 anos 
no mercado, especializada em crédito 
para empresas, para pessoa física (con-
signado e financiamento de veículos), 
produtos de câmbio (comércio exte-
rior e remessa), gestão de recursos e 
investimentos. Com sede em São Paulo 
(capital), o Banco possui 3.343 colabo-
radores distribuídos entre a matriz, 50 
agências em todo país e mais de 250 
pontos de atendimento. O Daycoval, em 
2022, foi reconhecido como uma das 
melhores empresas do setor financeiro 
segundo o ranking do Valor 1000.
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Selic a 13,75%: O que pode alterar o ritmo 
de alteração nos juros pelo Banco Central?
Com aprovação da PEC do teto de gastos, BC poderá mudar a curva de juros a partir de 2023

O Comitê de Política Monetária do 
Banco Central (COPOM), em sua últi-
ma reunião de 2022, decidiu pela ma-
nutenção da taxa básica de juros no 
Brasil, a 13,75% ao ano. Desde setem-
bro, o órgão financeiro já havia sina-
lizado a estratégia de manutenção de 
juros estáveis por tempo prolongado. 

Porém, o Banco Central deverá ficar 
atento à política fiscal do novo governo. 
Em novembro, a equipe de transição 
anunciou a intenção de passar uma PEC 
para permitir que o governo Lula furar 
o teto de gastos em 2023. 

A proposta visava manter o Auxilio 
Brasil em R$ 600 até o final do ano que 
vem e incluir um adicional de R$ 150 
por criança de até seis anos. Para isso, 
o governo precisaria de R$70 bilhões 
adicionais aos R$ 105 bi já previstos 
para o Auxílio Brasil no Orçamento, 
além de atingir o mínimo constitucio-
nal de investimento em saúde, preci-
sando de mais R$ 15 bilhões.

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado aprovou no dia 06/12, 
a liberação de apenas R$ 168,9 bi-
lhões fora do teto de gastos — R$ 29 
bi abaixo do valor proposto inicial-
mente. Do interim aprovado, R$ 23,9 
bilhões iriam para investimentos, en-
quanto R$ 145 bilhões seriam para o 
pagamento do Auxílio Brasil. O atual 
orçamento para 2023 já conta com 
R$105 bilhões para o programa de 
transferência de renda. Se for aprova-
da, mesmo com a destinação de mais 
R$145 bilhões, sobrariam recursos 
do programa em 2023.

Agora, as movimentações orça-
mentárias devem ficar no radar da 
trajetória de juros para o próximo 
ano. “O teto de gastos foi criado para 
evitar o crescimento da dívida públi-

ca, proibindo que os gastos do gover-
no aumentem muito de um ano para 
outro, evitando assim descontrole da 
inflação”, comenta Lucas Sharau, es-
pecialista em mercados financeiros e 
assessor na iHUB Investimentos.

 
Além da situação local, o cenário 

externo também pode influenciar na 
curva da Selic. De acordo com um re-
latório divulgado pelo Credit Suisse, 
houve uma incipiente normalização 
nas cadeias de suprimentos e uma 
acomodação nos preços das principais 
commodities, o que deve levar a uma 
moderação das pressões inflacioná-
rias relacionadas aos bens globais. 
Esse fator pode refletir nas decisões 
do Copom logo no início de 2023.

“A situação inflacionária mundial 
pode impactar diretamente no movi-
mento dos juros brasileiros. O mundo 
está atento à situação econômica dos 
Estados Unidos e da Europa, além dos 
impactos das ações de covid zero na 
China, e os desenrolares da guerra 
entre Ucrânia e Russia que podem 
diretamente afetar os preços de seg-
mentos específicos aqui no Brasil,” 
Finaliza Sharau.

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

Lucas Sharau
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Economia brasileira pode se igualar 
à Argentina ou Venezuela?
Inflação na terra dos 'hermanos' se aproxima de 90%, enquanto na Venezuela 
os preços dispararam em 300%

Má gestão financeira e organiza-
cional tem sido um problema cons-
tante dos governos argentinos ao 
longo dos últimos anos. Na Venezue-
la, a situação política de imposição, 
colocada por Nícolas Maduro, levou o 
país a uma instabilidade social e eco-
nômica e ambas atingiram patamares 
colapsáveis. A Argentina chegou ao 
maior nível de inflação dos últimos 
30 anos, registrando 88% ao ano, no 
último mês de outubro; já a inflação 
na Venezuela disparou para o pata-
mar de 300% ao ano.

A situação econômica dos países 
vizinhos tem alimentado medo e in-
certezas no mercado financeiro bra-
sileiro. Essa “angústia” é resultado 
da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva 
para comandar o país pela terceira 
vez a partir de 2023. O governo pe-
tista possui bases que se aproximam 
dos ideais governamentais das atuais 
gestões de Argentina e Venezuela, o 
que tem gerado dúvidas no panorama 
político econômico local. 

No entanto, o Brasil possui diver-
sos pontos divergentes em relação às 
políticas econômicas adotadas por 
esses países, até mesmo o modelo de 
gestão governamental segue uma li-
nha diferente. 

Para Paulo Cunha, especialista em 
mercado financeiro e CEO da iHUB 
Investimentos, a democracia brasilei-
ra cumpre um papel de equilibrar os 
idealismos: “Apesar de todas as críti-
cas que podemos fazer da nossa jovem 
democracia, fato é que ela ainda assim 
possui um certo equilíbrio de forças e 
arcabouço institucional”, explica.

Além de uma democracia abran-
gente e equilibrada, fatores exclusi-

vamente econômicos solidificam a 
diferenciação entre Brasil, Argentina 
e Venezuela. Cunha comenta que o 
Brasil possui três pontos divergentes 
e fundamentais para sustentar a tese 
de que o país não seguirá caminhos 
semelhantes aos seus vizinhos:

Boa reserva em dólares;
Forte exportação de commodities;
Banco Central independente.

BRASIL POSSUI R$ 330 BILHÕES 
EM RESERVAS

Diferente das décadas de 80 e 90, 
quando o país era um devedor líqui-
do, atualmente o Brasil é um credor 
líquido internacional, tendo mais 
reservas do que dívidas em dólares. 
Segundo informações do Tesouro 
Nacional, o país possui aproximada-
mente US$ 330 bilhões em reservas, 
contra US$30 bilhões em dívidas (ma-
joritariamente dívidas internas - em 
reais - representando apenas 3% da 
dívida total do Brasil). 

Em uma eventual disparada do 
dólar, esse “colchão” de proteção, 
criado através das reservas de moeda 
americana, se valoriza em reais, evi-
tando que o movimento de aumento 
perdure de forma muito intensa e por 
um período prolongado.

Já nossos vizinhos sul-america-
nos, tanto a Argentina, quanto a Ve-
nezuela, são devedores líquidos, pos-
suindo mais dívidas do que reservas 
internacionais. Quando existe alta do 
dólar na economia, a dívida aumenta, 
o risco se potencializa, acarretando 
em mais fuga de moeda e novamente 
em maior alta do dólar, causando uma 
espiral inflacionária e fuga de capital.

“As reservas internacionais ro-
bustas permitem que Banco Central 
do Brasil utilize-as para amortecer 
choques na moeda brasileira e prote-
ger também o real de posições espe-
culativas, podendo liberar ou enxugar 
a liquidez e normalizando o mercado 
de câmbio”, explica Cunha.
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BALANÇA COMERCIAL 
FAVORÁVEL

De janeiro a novembro de 2022, 
a economia brasileira exportou 298 
bilhões de dólares e importou 243 
bilhões, resultando em um saldo po-
sitivo de mais de 55 bilhões de dóla-
res na balança comercial do país. Essa 
movimentação acarreta no aumento 
de reservas em dólares internacio-
nais, e gera certa margem de seguran-
ça nas reservas locais.

O petróleo é responsável por um 
terço do PIB e por cerca de 80% das 
receitas de exportação da Venezuela, 
tornando o país extremamente depen-

dente de preços favoráveis dessa ma-
téria prima no mercado internacional. 

Já o Brasil possui um grande le-
que de matérias primas, sendo a soja 
a principal, cuja representação é de 
“apenas” 14% do volume total; a lista 
segue por várias outras commodities 
como minério de ferro, petróleo bru-
to, açúcar e carne bovina. Um por-
tfólio diversificado ajuda a economia 
local a não ficar exposta a uma crise 
ocasionada pela queda nos preços de 
uma determinada matéria-prima, as-
sim como ocorre com a Venezuela.

Além disso, o Brasil está entre as 
10 principais economias mundiais, 

tendo um imenso mercado interno 
com mais de 200 milhões de consu-
midores e detendo a principal metró-
pole e centro financeiro da América 
Latina, São Paulo.

O PIB brasileiro também mostra a 
força do consumo interno, principal-
mente no setor de serviços, que repre-
senta 60% do produto interno bruto. 
O dado evidencia uma certa renda do 
brasileiro para consumir, diferente-
mente da Argentina e Venezuela, em 
que a perda de renda nos últimos anos 
é consideravelmente alta.

AUTONOMIA DO 
BANCO CENTRAL

Recentemente, o Banco Central 
brasileiro ganhou status de “inde-
pendente”, isso significa que o seu 
presidente possui um mandato fixo 
de quatro anos, não converge com 
o mandato presidencial e o líder do 
executivo não pode demiti-lo durante 
o período. Essa estabilidade cria um 
certo conforto para que a instituição 
possa aplicar políticas de ajuste mo-
netário, caso a inflação comece a dar 
sinais de aumento. 

Na Turquia, em 2021, o presiden-
te Erdogan demitiu o líder do Banco 
Central, Naci Agbal, dois dias após 
Naci ter aumentado a taxa de juros do 
país. A demissão não esperada custou 
ao país um derretimento de 15% da 
moeda, apenas no dia do evento.

“A independência do Banco Central 
gera segurança econômica e confiança 
de que nenhuma interferência política 
poderá intervir no desenvolvimento 
da instituição financeira, criando um 
respaldo técnico para o mercado fi-
nanceiro”, finaliza Paulo Cunha.

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

Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos
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Trigo no Brasil: Mercado impulsiona 
produção que atinge novo recorde com 
mais de 9 milhões de toneladas

A produção de trigo no Brasil em 
2022 atinge um novo recorde com 
estimativa de 9,5 milhões de tonela-
das, o que representa um aumento 
de 23,7% em relação à safra passada, 
como indica o 3º Levantamento da 
Safra de Grãos divulgado pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Se compararmos com o vo-
lume colhido em 2019, a produção do 
cereal praticamente dobra: com uma 
colheita de 5,1 milhões de toneladas.

O bom resultado é influencia-
do pelas condições de mercado do 
produto, uma vez que a demanda 
pelo cereal segue aquecida e a oferta 
mundial restrita. A Argentina deve 
apresentar quebra de safra devido 
às condições climáticas adversas 
nas principais regiões produtoras. 
Se na safra passada o país argentino 
colheu pouco mais de 22 milhões de 
toneladas, neste ano a safra está es-
timada em cerca de 15,5 milhões de 
toneladas. O resultado reflete dire-
tamente nas exportações portenhas 
que devem sair de 16 milhões de 
toneladas para 10 milhões de tone-
ladas. Além disso, o clima também 
pode afetar a qualidade do grão cul-
tivado na Austrália.

“As altas cotações do cereal no 
mercado internacional, registradas 
desde a safra passada, têm favorecido 
e incentivado os produtores brasilei-
ros. O conflito entre Rússia e Ucrânia 
também gera uma incerteza com re-
lação à disponibilidade mundial de 
trigo. Além disso, as questões climá-
ticas que afetaram as culturas na úl-
tima safra de verão no Brasil podem 
ter impulsionado alguns agricultores 
a mitigar as perdas registradas”, res-
salta a analista de mercado da Conab, 
Flávia Starling.

O aumento da produção na última 
safra possibilita uma exportação re-
corde para o grão. No último ano co-
mercial, o Brasil vendeu pouco mais 
de 3 milhões de toneladas do grão. 
Volume que deve se manter para a 
safra 2022/23. Ao mesmo tempo, o 
consumo interno também tende a 
apresentar crescimento em torno de 
2%, estimado em aproximadamen-
te 12,23 milhões de toneladas. Ain-
da assim, é esperado um acréscimo 
no estoque de passagem de julho de 
2023, podendo chegar a 1,08 milhão 
de toneladas.

NOVOS MERCADOS

Além dos moinhos, os produto-
res encontram alternativas quando o 
trigo não atinge o nível de qualidade 
para ser utilizado na indústria de pa-
nificação, como é o caso do mercado 
de ração. Com o preço do milho ele-
vado, há valorização de produtos que 
podem ser utilizados como substitu-
tos para a alimentação animal.

Outra possibilidade é utilizar o 
trigo como insumo na produção de 
biocombustíveis. “O etanol é pro-
duzido no Brasil basicamente com 
cana-de-açúcar e milho, mas o uso de 
cereais de inverno pode ser uma al-
ternativa para a produção do etanol”, 
reforça Starling.

PRINCIPAIS 
PRODUTORES

Paraná e Rio Grande do Sul con-
centram a maior parte da produção 
de trigo. Juntos os estados são res-
ponsáveis pela colheita de mais de 8 
milhões de toneladas, cerca de 86% 
de tudo que é produzido no país. No 
estado paranaense, a produção nesta 
safra está estimada em 3,51 milhões 
de toneladas, crescimento de 9,6% 
quando comparada à safra 2021/22. 
Já no Rio Grande do Sul, o incremento 
na colheita de 36%, prevista em 4,75 
milhões de toneladas, é explicado 
pela maior área destinada para o cul-
tivo do cereal.
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Setor Eletroeletrônico: Faturamento 
atinge R$ 220,4 bilhões em 2022
Segundo a Abinee, GTD, Automação e Equipamentos Industriais 
foram as áreas que mais cresceram em 2022

A indústria eletroeletrônica encer-
rou 2022 com faturamento de R$ 220,4 
bilhões, um crescimento nominal de 4% 
na comparação com 2021. Porém, des-
contada a inflação, houve queda de 2% 
no faturamento do setor, segundo a As-
sociação Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). A produção física 
do setor apresentou queda de 4% em 
2022 em relação ao ano passado. 

“O ano apresentou fortes oscilações 
de expectativas, impactos externos e in-
certezas político-econômicas, que refle-
tiram no desempenho do setor”, afirma o 
presidente executivo da Abinee, Humber-
to Barbato. Entre os principais problemas 
enfrentados pela indústria eletroeletrôni-
ca em 2022 estão as dificuldades na aqui-
sição de semicondutores, em razão de 
lockdowns na China e guerra da Ucrânia.  

Ele acrescenta que o desempenho 
do setor foi marcado por diferentes mo-
vimentos entre as áreas de bens de con-
sumo e bens de capital. Áreas como Ge-
ração, Transmissão e Distribuição (GTD) 
de Energia Elétrica, Automação Industrial 
e Equipamentos Industriais cresceram, 
em termos reais (descontada a inflação), 
13%, 12% e 10%, respectivamente, en-
quanto segmentos como Informática, Dis-
positivos Móveis (celulares) e Utilidades 
Domésticas apresentaram queda de 6%, 
2% e 11%, respectivamente. 

“Nos anos de 2020 e 2021, a venda de 
produtos como celulares e computadores, 
entre outros bens de consumo eletrônicos, 
tiveram aumento acima da média em ra-
zão do home office e do ensino à distância, 
por esta razão, o desempenho deste ano foi 
menos expressivo, já que houve uma ante-
cipação de compras”, ressalta. 

EMPREGO 

O destaque do ano foi o aumento de 
2% no nível de emprego do setor, que 

passou de 264 mil em dezembro de 2021 
para 270 mil pessoas no final deste ano, o 
que corresponde à geração de 6 mil vagas 
nas associadas da Abinee. 

“Nos últimos dois anos foram geradas 
aproximadamente 23 mil vagas de em-
prego, o que indica a retomada do setor”, 
observa o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Abinee, Irineu Govêa. 

BALANÇA COMERCIAL

As exportações do setor cresceram 
16% em 2022, passando de US$ 5,7 bilhões 
para US$ 6,6 bilhões. Já as importações au-
mentaram 14%, de US$ 40,2 bilhões, em 
2021, para US$ 45,9 bilhões este ano. Com 
isso, o déficit da balança comercial atin-
giu US$ 39,3 bilhões, total 14% superior 
ao apresentado em 2021. 

PERSPECTIVAS

Para 2023, os empresários do setor 
têm expectativas cautelosas. A mais re-
cente Sondagem realizada com os asso-
ciados da Abinee indicou que 58% das 
empresas projetam crescimento nas 
vendas/encomendas no próximo ano; 
33%, estabilidade e apenas 9%, queda. 

O setor eletroeletrônico espera um 
crescimento nominal de 5% no fatura-
mento, que deve alcançar R$ 231 bilhões 
em 2023. Descontada a inflação, o setor 
espera registar estabilidade no indicador. 

A Abinee também projeta elevação 
de 1% na produção e aumento de 2% no 
nível de emprego, que deve passar de 270 
mil para 275 mil trabalhadores. As expor-
tações devem crescer 2% (US$ 6,8 bilhões) 
e as importações, 3% (US$ 47,3 bilhões).

Fundada em setembro de 1963, a Abi-
nee é uma sociedade civil sem fins lucrativos 
que representa a indústria elétrica e eletrô-
nica, congregando empresas nacionais e es-
trangeiras. Fazem parte do quadro de asso-
ciadas fabricantes das áreas de Automação 
Industrial; Componentes Elétricos e Eletrô-
nicos; Dispositivos Móveis de Comunicação; 
Equipamentos Industriais; Equipamentos 
para Geração, Transmissão e Distribuição 
de Energia Elétrica; Informática; Material 
Elétrico de Instalação e Telecomunicações. 
Com sede em São Paulo, a entidade tem sua 
atuação garantida em nível nacional através 
de diretorias e escritórios em Minas Gerais, 
Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Brasília.
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Setor da Construção Civil prevê 
crescimento para 2023

Um novo futuro se vislumbra para 
o setor de materiais de construção, 
com a inflação recente, chegando 
a uma alta de 11,2% entre setem-
bro/2021 a agosto de 2022, a cadeia 
sofreu altas consideráveis, desde o 
aço, com um aumento elevado em tor-
no de 73% até a os tijolos que aumen-
taram 22%, junto com o cimento que 
subiu 13%. Tudo isso ligado ao poder 
de compra do brasileiro que caiu em 
90% das profissões.

Os dados fazem parte de um le-
vantamento exclusivo da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC. Para a ela-
boração do estudo, foram considera-
das as 140 profissões mais represen-
tativas do país, que englobam 72% da 
população no mercado de trabalho. 
Motoristas de ônibus e faxineiros 
foram as ocupações que mais perde-
ram poder de compra entre março de 
2021 e 2022. 

Para 2023 a expectativa é de aque-
cimento, com as recentes declarações 
do governo eleito e em transição no 
momento que desejam reativar a cha-

mada faixa 1 do Programa Casa Minha 
Vida para atender famílias de menor 
renda. Técnicos do governo de tran-
sição estudam alternativas para rea-
quecer o setor no país. Dessa forma, 
políticas para reativar programas de 
construção e reformas podem surgir 
nos próximos anos, fazendo com que o 
setor que não ganha aceleração desde 
o ano de 2014, possa voltar a respirar. 

Esperando esse aquecimento do 
setor, empresas se reestruturam para 
um 2023 que se espera desafiador. 
Um dos exemplos é o Grupo Guare-
zi de Santa Catarina. A empresa que 
tem mais de 40 anos no segmento de 
materiais de construção e sediada na 
cidade de São José, grande Florianó-
polis, recorreu à justiça para se rees-
truturar, manter os seus funcionários 
e se preparar um cenário melhor no 
futuro. “A reestruturação tira a em-
presa de um período que chamamos 
de ciclo da morte. Ela está trabalhan-
do no limite, quase sem conseguir 
honrar os compromissos com credo-
res, os colaboradores que são direta-
mente ligados a empresa, as pessoas 
indiretas que são influenciadas tam-

bém, tudo isso com a empresa em 
dificuldade. A lei vem e ajuda nessa 
situação, faz um acordo com os cre-
dores e dá uma luz no fim do túnel” 
afirma Jean Cioffi, advogado especia-
lista em Recuperação judicial e CEO 
do escritório JRCLaw.

As expectativas para 2023 refle-
tem o bom prognóstico para 2022. 
Segundo dados da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), a 
projeção de crescimento do setor foi 
elevada de 3,5% para 6% em 2022. 
O número integra o estudo “Desem-
penho Econômico da Indústria da 
Construção – terceiro trimestre de 
2022”. Para o o CEO da JRCLaw, Jean 
Cioffi, a estimativa de crescimen-
to do PIB do setor em 6% reforça a 
relevância da construção para o de-
senvolvimento sustentável do país. 
“Novamente os números confirmam 
nossas expectativas e impressionam 
pela consistência. Quando o Brasil 
nos dá condição, respondemos com 
geração de renda, estabilidade so-
cial, melhoria da qualidade de vida 
das pessoas”, enfatizou Cioffi.

A Lei é a 11.101/2005 e foi em 
alguns pontos alterada pela Lei 
14.112/2020 para ser apoio de em-
presas que estão com dificuldade fi-
nanceira. “A Lei tira a empresa que 
pede a Recuperação judicial de um ce-
nário instável e desconhecido, recebe 
no mercado o selo de boa pagadora e 
preocupada com suas dívidas. A Lei da 
Recuperação Judicial nada mais é que 
isso, um selo de boa pagadora. A em-
presa vai entrar em acordo com seus 
credores, sob a luz da justiça e recor-
rer a investimentos, fortalecer seu cai-
xa, reestruturar e manter sua função. 
A empresa que hoje faz isso pensando 
no futuro, tem muito a ganhar, ainda 
mais com o mercado aquecendo como 
estamos vendo”, conclui Cioffi.
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Abertura de Empresas: Cai o tempo 
médio em Minas Gerais 

O tempo médio para a abertura 
de uma empresa em Minas Gerais 
caiu para um dia e três horas ao final 
do segundo quadrimestre de 2022, 
ou seja, o período de maio a agosto. 
No mesmo período do ano passado, 
esse prazo estava em dois dias e cin-
co horas, o que correspondeu a uma 
redução de 26 horas. Já em relação ao 
primeiro quadrimestre deste ano, a 
queda foi de seis horas.

No Brasil, o tempo médio foi redu-
zido para 23 horas ao final do segun-
do quadrimestre de 2022. Trata-se do 
menor prazo médio já registrado. O 
atual patamar corresponde a uma re-
dução de 17 horas em relação ao final 
do primeiro quadrimestre deste ano. 

O empresário Samuel Linhares é 

cofundador de uma startup de con-
tabilidade digital para empreendedo-
res, fundada em Belo Horizonte, mas 
que, atualmente, tem um posiciona-
mento nacional. Para ele, essa dimi-
nuição do tempo para abertura de 
uma empresa representa um avanço 
e incentiva os novos negócios na capi-
tal e no interior. 

“Isso dá um volume muito legal, 
na somatória durante o mês, de horas 
possíveis para outras operações, como 
acompanhamento de alvarás e outras 
demandas dentro do setor societário. 
Isso mostra que a força de Minas Ge-
rais não está só na capital e na região 
metropolitana, mas também em ou-
tras cidades polos do estado”, destaca. 

A redução no tempo médio neces-

sário para se abrir uma empresa no 
Brasil é ainda maior quando notada 
a evolução da série histórica. Quando 
a comparação é feita com o início de 
2019, a diminuição foi de quatro dias 
e 10 horas. 

Os dados constam no Painel Mapa 
de Empresas, divulgado pela Secreta-
ria Especial de Produtividade e Com-
petitividade (Sepec) do Ministério da 
Economia.

EMPRESAS ABERTAS NO BRASIL

O Brasil registrou mais de 1,3 mi-
lhão de empresas abertas no segundo 
quadrimestre de 2022, o que corres-
ponde a uma elevação de 2% na com-
paração com o primeiro quadrimes-
tre do ano.
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Pequenos negócios mineiros: 
Mais da metade é familiar
Pesquisa do Sebrae Minas mostra os principais desafios e vantagens 
de empresas com esse perfil

Pesquisa realizada pelo Sebrae 
Minas com 1.413 empreendedores 
do estado mostra que mais da me-
tade dos entrevistados (51%) está à 
frente de negócios familiares. Entre 
os portes, o Microempreendedor In-
dividual (MEI) é o que mais tem fa-
miliares envolvidos no dia a dia das 
atividades empresariais: 56%. O 
percentual de Microempresas (ME) 
com gestão familiar é de 45% e de 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) é 
de 41%.

 
Do total de entrevistados que 

afirmou ter um negócio familiar, 
90% estão na primeira geração do 
negócio, ou seja, começaram com o 
atual proprietário. As EPP têm um 
percentual mais expressivo de ne-
gócios que já passaram da primeira 
geração da família: 15% estão na 
segunda e 2% estão na terceira ge-
ração. As ME veem em segundo lu-
gar, com 11% dos negócios já tendo 

passado da primeira para a segunda 
geração e 2% para a terceira. Já entre 
os MEI, 6% afirmam estar na segun-
da geração e apenas 1% na terceira.

 
A pesquisa também mostra que 

51% dos pequenos negócios familia-
res têm até quatro anos de mercado. 
As EPP são o segmento com maior 
longevidade: 50% têm mais de 10 
anos e, dentre estas, 13% estão ati-
vas há mais de três décadas. Entre os 
MEI, 60% estão em atividade há no 
máximo quatro anos, enquanto 21% 
têm entre 5 e 9 anos de atuação.

 
DESAFIOS 
PERMANENTES

Segundo a pesquisa, o principal 
desafio na gestão de um negócio 
familiar, apontado por 37% dos en-
trevistados, é organizar e distinguir 
as finanças do negócio daquelas con-
sideradas pessoais. O segundo prin-

cipal desafio é separar a relação fa-
miliar da profissional, destacado por 
36% dos entrevistados. O terceiro 
mais citado, por 22% dos participan-
tes, é estabelecer regras e distribuir 
tarefas e responsabilidades. A pres-
são emocional maior pelo fato de o 
negócio ser da família foi mais citada 
por donos de EPP (28%) do que pe-
los de ME (16%) e por MEI (14%).

 
Os entrevistados também foram 

questionados sobre os pontos positi-
vos de um negócio familiar. A maio-
ria (48%) citou a satisfação de traba-
lhar e estar mais próximo da família 
como a principal vantagem. Flexibi-
lidade e autonomia foram outros be-
nefícios citados por 47% e 38% dos 
entrevistados, respectivamente. Ter 
mais autonomia na definição de pla-
nos e estratégias para o negócio foi 
mais citada por donos de EPP (57%), 
seguidos pelos proprietários de ME 
(43%) e por MEI (32%).
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Lula: Taxação de grandes fortunas será 
grande desafio para o seu governo
Dificuldade deve gerar na forma que o conceito de grande fortuna será conceituado

Uma das principais bandeiras de 
campanha do presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva, a taxação de 
grandes fortunas deverá ganhar for-
ça durante o seu terceiro mandato, 
a partir do próximo ano. A proposta 
visa diminuir as desigualdades so-
ciais dentro da política tributária bra-
sileira. Apesar de ser uma promessa 
aos eleitores, a medida poderá en-
frentar sérios desafios para ser apro-
vada, avaliam especialistas.

Para o advogado especializado em 
Direito Empresarial, Fernando Bran-
dariz, a grande dificuldade não será 
do ponto de vista político no Con-
gresso Nacional. Na avaliação dele, o 
principal entrave vai girar em torno 
da definição do conceito de grande 
fortuna. O especialista explica que já 
existem dois projetos nesse sentido 
em tramitação.

Porém, a diferença de valores en-
tre eles é muito grande. “Um desses 
projetos compreende que grande for-
tuna equivale a um patrimônio supe-
rior a R$ 2 milhões e o outro entende 
que deve ser acima de R$ 10 milhões 
para ser sujeito à tributação. Por isso, 
a discussão sobre esse valor será in-
tensa”, destaca Brandariz.

Ainda na opinião do advogado, o 
debate acerca da proposta é um cami-
nho sem volta a partir de agora, por 
se tratar de uma promessa de campa-
nha. Por outro lado, ele acredita que 
a aprovação da taxação não deve ser 
rápida. “O grande entrave acontece, 
mas a medida precisa ser discutida 
porque existe na Constituição Federal 
a obrigatoriedade da União em legis-
lar sobre o tema”, esclarece.

Por outro lado, Brandariz estima 

que muitas famílias brasileiras deve-
rão transferir a residência fiscal delas 
para outros países. A expectativa, se-
gundo ele, é de que as nações escolhi-
das serão aquelas onde não há tributa-
ção de grandes fortunas. “Na verdade, 
é possível criar até mesmo um impac-
to reverso no Brasil”, analisa.

IMPOSTO SOBRE A HERANÇA

Ainda dentro dessa taxação de 
grandes fortunas, também existe a 
proposta de aumentar o Imposto so-
bre Transmissão Causa Mortis e Do-
ação de Quaisquer bens ou Direitos 
(ITCMD), que é de abrangência esta-
dual e deve entrar nesse pacote. Tam-
bém existem duas propostas para 

ampliar a alíquota sobre a herança.

“Uma delas é um projeto no Se-
nado, que sobe o limite de 8% para 
16% do imposto sobre a herança e 
o outro se trata do Ofício CONSEFAZ 
11/2015, que eleva a alíquota para 
20%. O contribuinte deverá pensar 
em iniciar o planejamento sucessó-
rio. Discussão como essa não é muito 
feita nas famílias”, ressalta.

Fernando Brandariz, é mestrando 
em direito pela Escola Paulista de Direi-
to, especialista em Direito Processual 
Civil, Direito Empresarial, Direito Inter-
nacional, Law of Masters (LLM) e presi-
dente da Comissão de Direito Empresa-
rial da subseção Pinheiros OAB-SP.
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Empresas estrangeiras estão ajustando 
operações no Brasil

Em decorrência do momento eco-
nômico, companhias de todos os portes 
estão adequando seus recursos hu-
manos e operacionais, mas continuam 
considerando o país estratégico para 
ampliar seus negócios. Esse cenário se 
reflete também nas startups, com o in-
tuito de otimizar sua infraestrutura e 
viabilizar seu crescimento futuro.

Esta é a avaliação da Pryor Global, 
uma das líderes no mercado brasileiro 
em suporte a empresas internacionais 
que atuam no Brasil, que é a represen-
tante legal de mais de 1.500 compa-
nhias internacionais com operações no 
território nacional. “Temos observado o 
comportamento das empresas e investi-
dores estrangeiros e realmente há uma 
maior preocupação com a viabilidade 
do negócio a longo prazo, que tem exi-
gido uma avaliação mais estratégica dos 
recursos necessários para operar e re-
querido redução de custos”, diz Eduardo 
Todeschini, CEO da Pryor.

O cenário econômico global está 
complicado, afetado por uma crise logís-
tica gerada pela pandemia, pela guerra 
na Ucrânia e pela alta dos juros, que re-
sulta em baixa liquidez e menor expec-
tativa de crescimento entre as nações. 
“O Brasil tem sofrido a influência destes 
acontecimentos e está em um momen-
to político de definição, o que traz uma 
certa insegurança e torna ainda mais im-
portante ter um bom controle de todos 
os custos operacionais e buscar maior 
produtividade e assertividade nas deci-
sões”, acredita Todeschini.

 
Nesse contexto é natural e reco-

mendável que as startups, que vinham 
em um modelo de expansão meteórica, 
antes da geração de receitas, tenham co-
meçado a colocar o pé no freio para apri-
morar seus negócios e mostrar seu real 
valor aos investidores. Segundo recente 
pesquisa da Mckinsey, as startups uni-
córnio levavam em média oito anos para 

se tornarem lucrativas no Brasil, mas 
ampliavam suas estruturas em mais de 
100% muito antes deste período. 

 
“No meu ponto de vista, uma compa-

nhia com mais de três anos de existência, 
mesmo que seja de inovação, com tec-
nologias disruptivas, não pode mais ser 
considerada uma startup, pois já é uma 
empresa constituída e precisa garantir 
produtividade e lucratividade. Por isso, 
acredito que está ocorrendo uma revi-
são de conceitos pelo mercado, que está 
mais consciente e cuidadoso, ou seja, re-
duzindo os riscos para manutenção dos 
negócios a longo prazo. Só é possível am-
pliar a infraestrutura e o capital humano, 
quando há demanda mercadológica, caso 
contrário é desperdício de dinheiro e de 
recursos”, considera Todeschini. 

 
Segundo ele, as organizações es-

trangeiras continuam vendo o grande 
potencial do Brasil para geração de ne-
gócios, afinal o País tem um dos maio-
res mercados consumidores do mundo, 
sua população é ávida por tecnologia e 
usuária em larga escala de novos apli-
cativos, além do país contar com um 
bom ecossistema de inovação e diver-
sidade para crescimento de oferta de 

soluções nos mais variados setores. 
 
“Os investidores só estão planejan-

do mais antes de abrir novas empresas 
no território brasileiro e avaliando me-
lhor o real potencial delas, em especial 
das startups, em relação à qualidade de 
gestão operacional, administrativa e fi-
nanceira, para colocar seu capital. Esse 
é um posicionamento mais adequado 
e promissor, pois os negócios que se 
mostrarem realmente viáveis e com 
bom potencial de crescimento vão ter 
o capital necessário para isto”, avalia o 
CEO da Pryor Global. 

O foco agora são empresas com mo-
delos mais orgânicos e sustentáveis de 
crescimento, que tenham políticas sé-
rias de ESG (governança, preservação do 
meio ambiente e de bem-estar social). 
“A boa notícia é que, a partir de agora, 
a tendência é que as empresas tenham 
mais solidez e que os novos empregos 
gerados sejam mais qualitativos, porque 
elas estarão mais bem estruturadas para 
gerar novos negócios e oferecer exce-
lência em produtos e serviços, a custos 
equalizados”, acredita Todeschini.

Nos próximos dois anos, com cená-
rio político definido, com crescimento 
do PIB, ainda que a percentuais tímidos, 
e fim do aperto monetário, a tendência 
é que os investimentos estrangeiros am-
pliem suas apostas no Brasil, voltando a 
investir nos mais variados negócios, o 
que contribuirá para geração de novos 
e maior desenvolvimento socioeconô-
mico. “Porém, para isto, nosso país pre-
cisa fazer sua lição de casa, investindo 
em educação e capacitação profissional 
para termos talentos prontos a respon-
der as demandas geradas pelo cresci-
mento. Isso porque uma coisa é certa, o 
olhar do investidor continuará atento a 
gestão das empresas como um todo, ao 
controle de custos e busca por resulta-
dos efetivos em termos comerciais e fi-
nanceiros”, conclui. Todeschini.
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Na era digital, não há dú-
vida de que os dados são um 
dos ativos mais valiosos que 
as empresas podem ter. Como 
consumidores dessa nova 
era, estamos em constante 
produção de dados, os quais 
as empresas aproveitam para 
entender as necessidades, 
gostos, padrões de compra e 
comportamentos financeiros 
em geral.

Produzimos tantos da-
dos, que estes se tornam uma 
mina de ouro para empresas 
que querem chamar nossa 
atenção, mas também para os 
cibercriminosos. As brechas 
de segurança possibilitam o 

vazamento de dados prove-
niente de diferentes intera-
ções que tenhamos. Quando 
as práticas de segurança são 
suscetíveis a invasões, a cap-
tura de informações por par-
te de criminosos é facilitada, 
abrindo assim a possibilidade 
de diversos tipos de golpes.

A quantidade de informa-
ções que tratamos em forma-
tos digitais torna empresas, 
governos, entidades finan-
ceiras e instituições do Es-
tado, alvos para que hackers 
tenham acesso a informações 
sigilosas. Não precisamos ir 
tão longe: uma das maiores 
falhas de cibersegurança re-

gistradas até o momento no 
Brasil ocorreu em agosto de 
2021, quando 27 milhões de 
brasileiros tiveram algum 
tipo de dado confidencial ex-
posto.

OS TIPOS DE FRAUDE

O vazamento de dados 
deixa os consumidores vul-
neráveis a diferentes tipos 
de fraudes. No setor financei-
ro, os clientes podem acabar 
sendo expostos a diversas 
formas de golpes, como: ex-
torsão, roubo, roubo de iden-
tidade, aquisição de emprés-
timos por criminosos em seu 
nome, e transferência de ca-

LUIZ OHARA

Head of Financial 
Markets na Semantix

Crimes financeiros 
na era dos dados
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pital para outras contas, que 
acabam sendo indetectáveis 
em muitas ocasiões.

Phishing, smishing e ty-
posquatting, por exemplo, 
são modelos de golpes que 
usam e-mails falsos, mensa-
gens de texto e links direcio-
nados para que os clientes, 
clicando em determinados 
endereços da web, comparti-
lhem suas informações e fi-
quem suscetíveis aos golpes. 
Os recursos são mensagens 
chamativas em links encur-
tados, impossibilitando que 
os usuários vejam o conteúdo 
da URL antes de clicar.

Fraudes envolvendo car-
tão de crédito, ou até mesmo 
extorsão para que a pessoa 
não tenha os dados roubados, 
podem ser acometidas nas 
vítimas. A venda não autori-
zada de dados também está 
sendo encontrada na dark 
web, setor da internet onde 
não há fiscalização. 

Outra prática comum é a 
engenharia social, que con-
siste na manipulação das pes-
soas, seja por ingenuidade ou 
por eventual descuido para 
que sejam realizados atos 
ilícitos como vazamento de 
dados, senhas ou operações 
fraudulentas. Um exemplo 
são os boletos bancários fal-
sos, geralmente enviados em 
formato de contas do cotidia-
no como água, luz, plano de 
saúde, escolas e universida-
des. Porém, os recursos são 
direcionados para contas dos 
fraudadores.

Outro exemplo de enge-
nharia social são os golpes 

realizados em redes sociais, 
que acontecem quando os 
criminosos conseguem ativar 
as contas dos usuários em 
seus próprios dispositivos, e 
assim manter contato com a 
rede de relacionamento. Os 
invasores assumem a identi-
dade das vítimas e, utilizan-
do novamente habilidades 
de manipulação, conseguem 
obter montantes financeiros 
das vítimas.

REDUZINDO A 
VULNERABILIDADE

As práticas e tecnologias 
de fraude estão em constan-
te evolução, porém algumas 
ações são sempre bem-vin-
das e evitam grande parte 
das situações de risco. Uti-
lizar aplicativos oficiais das 
instituições e conectar-se a 
redes seguras são exemplos 
fundamentais de ações de 
segurança. A autenticação em 
duas etapas, senhas fortes, 
o constante monitoramento 
das movimentações financei-
ras, e o não compartilhamen-
to de senhas, também são 
práticas importantes na era 
dos dados. 

Caso ocorra a infelicida-
de de envolvimento em um 
golpe financeiro, é preciso 
notificar as instituições para 
solicitar o cancelamento das 
movimentações e bloqueio 
dos meios de pagamento). É 
importante registrar boletim 
de ocorrência para notifica-
ção do crime e realização de 
investigação para identificar 
a rede de criminosos. Para os 
delitos de engenharia social 
em redes de relacionamento, 
os contatos devem ser noti-

ficados e os procedimentos 
previstos para recuperação 
da conta podem ser adotados.

Para reduzir as chances 
de exposição e golpe, é possí-
vel checar os dados do recep-
tor no caso de transferências 
e pagamento de boletos. Ao 
entrar em sites desconheci-
dos, o cliente deve buscar o 
símbolo do cadeado na barra 
de endereço - a figura repre-
senta um selo de segurança. 
Os links recebidos por e-mail 
devem ser conferidos antes 
do click, para confirmação de 
que a mensagem é confiável. 
Erros de ortografia nos e-
-mails e sites podem auxiliar 
nessa tarefa.

Contas online que não são 
mais utilizadas devem ser de-
sativadas. O uso de antivírus 
e a atualização constante de 
softwares também são ferra-
mentas poderosas contra os 
golpes. 

O senso de urgência é 
uma das ferramentas psico-
lógicas implementadas pelos 
golpistas. Portanto, mensa-
gens chamativas, que reque-
rem quantias monetárias, ou 
ações que devem ser realiza-
das imediatamente, devem 
ser analisadas com cautela 
redobrada.

A era da informação traz 
inúmeros benefícios para 
empresas e consumidores. 
Conhecer as práticas e enten-
der as atitudes que podem 
contribuir para o melhor uso 
das ferramentas é fundamen-
tal para a preservação da 
própria segurança, enquanto 
usufruindo do melhor que o 
digital pode oferecer.
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Em Fato Relevante enviado à Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) em no-
vembro de 2022, o Grupo Pardini anun-
ciou a aquisição do Laboratório Hugo 
Silviano Brandão (HSB), referência médi-
ca em Belo Horizonte (MG). Fundado em 
1969 pelo médico patologista Professor 
Hugo Silviano Brandão, o HSB estrutura-se 
como laboratório especializado em anato-
mia patológica, citopatologia e imuno-his-
toquímica – exames de alta complexidade 
para o diagnóstico em Oncologia. A incor-
poração favorece a expansão da unidade 
de negócio Anatomia Patológica do Gru-
po Pardini ao se unir a uma marca forte 
e reconhecida neste mercado, somando 
patologistas experientes e reconhecidos, e 
ampliando o acesso a exames de alta com-
plexidade para diagnóstico de cânceres.

 
O valor da operação de compra é de 

R$11 milhões. A sócia do Laboratório HSB, 
Dra. Laura Silviano Brandão, permanecerá 
no negócio e o corpo clínico liderado por 
ela, também. “Esta aquisição é de extrema 
relevância para a estratégia do negócio, pois 
reforça a liderança em anatomia patológi-
ca do Pardini em Minas Gerais e no Brasil, 
além de ampliar a oferta dos serviços es-
pecializados em Oncologia para todo o país 
por meio de hospitais, médicos, indústria 
farmacêutica e de cerca de 7 mil mil labora-
tórios parceiros”, destaca Roberto Santoro, 
Diretor Presidente do Grupo Pardini.

 
O investimento traz ganho de infraes-

trutura em planta produtiva de alta espe-
cialização, sinergia à operação com outras 
marcas do Grupo, redução de custo logísti-
co e ampliação da captação de exames aná-
tomos-patológicos. Como protagonistas 
no cuidado com a saúde da população, os 
patologistas analisam exames de alta com-
plexidade. Eles são responsáveis por en-
contrar diagnósticos de várias doenças e 
auxiliar nos tratamentos mais adequados 
para os pacientes. Entre as funções des-
ses especialistas estão o diagnóstico dos 
diversos tipos de câncer.  Com a aquisição, 
os médicos patologistas do HSB passarão 
a integrar a Rede Astro do Grupo Pardini, 
uma plataforma de alta especialização, que 
conecta Patologistas de todo o país.

 A Anatomia Patológica é uma das 
portas de entrada para a Medicina Per-
sonalizada. Ambas são unidades de negó-
cios relevantes para o Grupo Pardini, pela 
importância para o desenvolvimento do 
setor de medicina diagnóstica no mundo. 
A primeira é responsável pela assertivida-
de no diagnóstico de neoplasias e a últi-
ma é imprescindível para a prevenção de 
cânceres e tratamentos oncológicos, por 
exemplo. Por isso, essas aquisições estão 
fortemente alinhadas com a estratégia do 
negócio de prover acesso ao diagnóstico 
especializado, para quem precisa e onde 
estiver, ampliando a todo o país a oferta 
de testes.

 
Em 2013, o Grupo adquiriu a empre-

sa Diagnóstika, de São Paulo – há mais de 
30 anos uma referência laboratorial em 
anatomia patológica, patologia molecular 
e imuno-histoquímica, comparada aos 
maiores centros mundiais de Patologia 

Cirúrgica. Em 2021, a aquisição do labo-
ratório APC, também em São Paulo – ou-
tra marca com mais de 30 anos de refe-
rência neste setor, reforça a estratégia do 
Grupo Pardini em oferecer exames onco-
lógicos de alta complexidade médica que 
suportam o diagnóstico de câncer e a de-
cisão médica, viabilizando precocemente 
o tratamento específico de neoplasias 
dos pacientes com câncer. A incorpora-
ção também viabilizou ao Grupo mais um 
Núcleo Técnico de Alta especialização em 
Imuno-histoquímica e hibridização “in 
situ” na cidade de São Paulo.

O Pardini vem investindo na compra 
de laboratórios especializados com alta 
credibilidade médica no mercado para 
dar suporte às suas operações e possi-
bilitar um crescimento mais acelerado 
rumo a sua estratégia de ampliar o aces-
so à medicina diagnóstica especializada. 
Nos últimos anos, foram cerca de R$ 700 
milhões investidos em 19 aquisições, das 

quais, oito são empresas de alta especia-
lização: Laboratório APC; Diagnostika, de 
Anatomia Patológica e Patologia Molecu-
lar; Progenética, de Oncologia Molecular; 
Biocod, de Aconselhamento Genético; 
DLE, de Doenças Raras e erros inatos do 
metabolismo; Psychemedics Brasil e La-
bfar, hoje Toxicologia Pardini; Laborató-
rio APC; e, agora, soma-se a elas a 20ª, o 
Laboratório Hugo Silviano Brandão.

"Com a integração das competências 
médicas e do portfólio especializado do 
Hugo Silviano Brandão, APC, Diagnóstika 
e Hermes Pardini, temos o objetivo de nos 
tornarmos uma das referências em diag-
nóstico Anátomo-patológico em Oncolo-
gia, fortalecendo nossa atuação", destaca 
o presidente do Grupo Pardini.

 
Com mais de 60 anos de atuação in-

tegrada à cadeia da saúde do país, o Gru-
po Pardini é um dos maiores players de 
infraestrutura diagnóstica do Brasil. Foi 
fundado em Belo Horizonte (MG), onde é 
líder de mercado, e está presente em todo 
o território nacional. Conta com mais de 
180 unidades em Minas Gerais, Goiás, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Pará. Foi pioneiro 
e é líder no país na realização de exames 
para laboratórios (Lab-to-Lab), com cerca 
de 7 mil parceiros em todos os estados. Em 
2021, realizou 140 milhões de exames.

O Grupo Pardini tem como propósito 
oferecer acesso ao melhor diagnóstico a 
todos os cantos do Brasil. Reconhecido 
pela constante inovação de seus proces-
sos em benefício do melhor desfecho 
clínico do paciente, conta agora com 20 
marcas, que lhe permitem a oferta de 
mais de 8 mil tipos de testes em seis li-
nhas de produtos: análises clínicas, ima-
gem, vacinas, anatomia patológica, toxico-
logia e genética.

Em junho de 2022, o Pardini anun-
ciou uma combinação de negócios com o 
Grupo Fleury, formando a maior empresa 
de Medicina Diagnóstica do país. A opera-
ção está em processo de aprovação junto 
ao Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).

Grupo Pardini faz mais uma aquisição
Operação reforça a relevância do Grupo em anatomia patológica e diagnóstico oncológico
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Grupo Patrimar fecha o 3º Trimestre 
do 2022 com solidez e diversificação 
de atuação no mercado imobiliário   
Vendas líquidas contratadas, receita operacional líquida e caixa líquido 
também são destaques do release de resultados do período

O 3º Trimestre de 2022 (3T22) do 
Grupo Patrimar foi mais um período 
de conquistas! O relatório dos Resul-
tados Operacionais e Financeiros da 
Companhia, divulgado dia 08/11 após 
o fechamento do mercado, traz da-
dos positivos. Desde sua estruturação 
como companhia aberta de Categoria 
A perante a Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), em novembro de 2020, 
o Grupo vem crescendo e apresentan-
do indicadores consistentes, como au-
mento da receita operacional líquida, 
vendas líquidas contratadas, banco de 
terrenos, além da diminuição da dívi-
da líquida por patrimônio líquido com 
uma política de caixa líquido.

“A Patrimar mudou de patamar, 
crescendo de forma equilibrada e 
com disciplina financeira. Tenho um 
orgulho enorme de onde chegamos 
e estou animado com as perspecti-
vas para o crescimento da empresa”, 
explica Alex, CEO do Grupo Patrimar.  

A receita operacional líquida do 
período alcançou R$ 313,6 milhões, 
crescimento de 72% no 3T22 em com-
paração ao mesmo período de 2021 e 
18,2% superior aos primeiros 9 meses 
deste ano em relação ao mesmo perí-
odo de 2021, atingindo R$ 648,8 mi-
lhões. Já as vendas líquidas contratadas 
nos últimos 12 meses, de R$ 1,1 bilhão 
até 30/09, formam o melhor valor acu-
mulado na história da Companhia.

Outros destaques do período é a 
manutenção da posição de caixa lí-
quido – quando a posição em caixa é 
maior do que a dívida, no valor de R$ 
17,3 milhões, representando 3,2% do 

patrimônio líquido até setembro de 
2022 - com 0,6 pontos percentuais 
(p.p) melhor do que no mesmo perí-
odo do ano passado - e Retorno sobre 
Patrimônio (ROE) do 3T22 anualiza-
do de 25,5% - 14,2 p.p acima do mes-
mo período de 2021. Para suportar 
todo esse crescimento, a Companhia 
também tem investido no seu banco 
de terrenos, que está robusto e quali-
ficado com 71 terrenos em 30/09.

DIVERSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO

Com esse crescimento disciplina-
do mais que comprovado, neste tri-
mestre, a companhia também apre-
senta ao mercado sua primeira frente 
de diversificação de negócios. O Gru-
po Patrimar firmou um memorando 
de entendimentos com a Performan-
ce Empreendimentos Imobiliários 
para suas novas frentes de negócios: 
desenvolvimento, gestão e locação de 
imóveis residenciais multifamiliares.   

Com isso, nasceram as marcas Viv 
in, ligada ao investimento de terrenos, 

desenvolvimento, construção e loca-
ção de residenciais, e a Livizi, relacio-
nada a gestão de empreendimentos 
próprios e de terceiros. A previsão es-
timada de investimentos é de R$ 150 
milhões a R$ 200 milhões, cada uma 
das empresas, nos próximos seis anos. 
Hoje, a Viv In já possui cerca de duas 
mil unidades identificadas e a previsão 
para os próximos oito anos é gerir um 
total de cinco mil imóveis pelo Brasil. 

Outras frentes de negócio continu-
am sendo avaliadas pelo Grupo afim de 
ampliar seu portfólio de produtos e ser-
viços para se transformar em uma solu-
ção de habitação no mercado brasileiro. 

“Mais uma vez, nossos resulta-
dos trimestrais se mostraram satis-
fatórios. Hoje, somos uma empresa 
grande, com participação relevante 
nos seus mercados de atuação, sóli-
da financeiramente e preparada para 
diversificar os seus negócios”, conclui 
Felipe Enck Gonçalves, diretor execu-
tivo de Finanças e Relação com inves-
tidores do Grupo Patrimar.
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BRASIL

No mercado brasileiro, as vendas 
da Stellantis somaram 55,3 mil unida-
des no mês de outubro, o equivalente 
a 32,7% de participação de mercado. 
No acumulado do ano, superaram as 
515 mil unidades, com 32,8% das 
vendas totais.

A Fiat continua a ser a marca mais 
vendida no Brasil, com 37.427 veícu-
los emplacados em outubro, o que 
representa 22,1% de participação de 
mercado. Além disso, garantiu três 
modelos entre os 10 mais vendidos do 
país: Strada (8.046 unidades), Mobi 
(6.741 unidades) e Argo (6.628 unida-
des). Outro grande destaque do déci-
mo mês do ano foi o desempenho do 
Fastback. O SUV coupé da Fiat surpre-
endeu de novo e alcançou 10 mil uni-
dades comercializadas em menos de 
sete semanas após o seu lançamento.

No acumulado de 2022, a Fiat se-
gue líder e chegou a 21,9% da fatia do 
mercado, com mais de 343 mil em-
placamentos. A Fiat Strada registrou 
94.056 emplacamentos e é o veículo 
mais vendido no ano.

A Jeep segue líder absoluta entre 
os SUVs em 2022. Desde janeiro, a 
marca já vendeu 110.339 unidades, 
o que garante uma participação de 
mercado de 20% no segmento SUV 
no país. Considerando os números 
acumulados do mercado total, a Jeep 
garantiu 7% de market share em 
2022. Além de ser o número um en-
tre os SUVs médios, o Jeep Compass 
também se posicionou entre os Top 
10 mais vendido do Brasil de forma 
geral em outubro e no acumulado do 
ano. E o Jeep Commander quebrou 

mais um recorde de participação en-
tre os D-SUVs em outubro com 46,5% 
do segmento.

Em um momento importante da 
chegada de um novo elétrico da mar-
ca, a Peugeot continua a crescer ace-
leradamente. Com 34.606 unidades 
emplacadas entre janeiro e outubro, 
a Peugeot registra um aumento de 
50% em relação ao mesmo período 
de 2021.

Impulsionada pelos bons resulta-
dos do Citroën C3, a marca brilhou em 
outubro, com mais de 3,9 mil unidades 
vendidas, o equivalente a 2,3% do mer-
cado. No acumulado do ano, as vendas 
também se expandem para acumulado 
superior a 23,5 mil unidades.

A marca Ram continua a se des-
tacar no segmento premium, com 
536 unidades emplacadas no mês de 
outubro. Com este resultado, as ven-
das do ano chegam a 3.330 unidades, 
crescendo 23% em relação a igual pe-
ríodo do ano anterior.

 
ARGENTINA

A Stellantis continua a liderar o 
mercado argentino, com 31,6% de 
participação. Os dois veículos mais 
vendidos no país são produzidos pelo 
grupo: Fiat Cronos (34.623 unidades) 
e Peugeot 208 (22.606 emplacamen-
tos). As duas plantas industriais ins-
taladas na Argentina – de Ferreyra 
(Córdoba) e El Palomar – já supera-
ram a produção conjunta acumulada 
de 120 mil unidades no ano, das quais 
55% foram exportadas.

 
CHILE

A Stellantis mantém-se na lide-
rança do mercado chileno. Em ou-
tubro, a empresa emplacou 3.473 
unidades no mercado local, com par-
ticipação de 12,31%. No acumulado 
do ano as vendas superam as 39 mil 
unidades, o equivalente a 10,84% de 
participação. Peugeot é a marca de 
destaque, com mais de 17 mil unida-
des vendidas desde janeiro.

Stellantis avança na liderança 
do mercado sul-americano 
A Stellantis continua a liderar o mercado sul-americano de automóveis 
e comerciais leves, destacando-se no Brasil, Chile e Argentina
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Grupo Cottonbaby compra mineira ClinOff
Prestes a completar 30 anos, a Cot-

tonbaby, que tem sua sede na cidade de 
São José, na região da Grande Floria-
nópolis, em Santa Catarina, se tornou 
recentemente a 2ª marca em vendas de 
hastes flexíveis e algodão no Brasil.

Trata-se de uma empresa reco-
nhecida nacional e internacionalmen-
te pela qualidade dos produtos e pela 
diversidade de itens e linhas. Com o 
objetivo claro de atender às necessi-
dades do público, oferece cuidados 
pessoais, proteção, beleza e bem-es-
tar desde o bebê recém-nascido até a 
melhor idade.

Todo processo de elaboração e dis-
tribuição passa por pilares como alta 
tecnologia, sustentabilidade, matéria-
-prima de qualidade, responsabilidade 
social e preço justo.

Atualmente a Cottonbaby possui 
três Centros de Distribuição espalha-

dos pelo Brasil, sendo um em Santa 
Catarina, outro em Minas Gerais e o 
terceiro inaugurado recentemente 
na Paraíba. Além disso, a empresa ex-
porta seus produtos para 11 países ao 
redor do mundo, dentre eles Portugal 
e Emirados Árabes.

Em um cenário nacional onde na 
prática, cerca de uma em cada cinco 
empresas fecham as portas em menos 
de um ano em operação*, a Cottonba-
by pode ser considerada uma exceção 
e exemplo de sucesso, que apesar de 
todos os desafios enfrentados, conti-
nua firme diante dos seus propósitos 
e objetivos. 

E a Cottonbaby na figura de seu 
CEO Leandro Silveira, teve a felicida-
de de comunicar ao mercado brasi-
leiro e internacional no último mês 
de outubro, a aquisição da empresa 
ClinOff do Brasil. Empresa mineira 
fundada em 1996 com sede em Oli-

veira, no coração de Minas Gerais, que 
assim como a Cottonbaby, também 
comercializa produtos de higiene 
pessoal, possuindo como carro-chefe 
os absorventes higiênicos.

A Aquisição da ClinOff faz parte 
do plano de expansão da Cottonbaby 
para os próximos anos, e demonstra 
o efetivo resultado da gestão profis-
sional que vem sendo implantada 
nos últimos anos na empresa, e que 
só é possível graças a contribuição de 
cada um de seus colaboradores, em 
seus respectivos setores.

A Cottonbaby possui planos ambi-
ciosos para os próximos 10 anos, e para 
conseguir enfrentar os desafios que 
o caminho trará, precisará de muito 
empenho e colaboração de todos que 
fazem parte desta empresa, mas com 
uma história tão rica de superação, se 
tem uma coisa que não podemos duvi-
dar é do potencial desta empresa!
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Grupo Mater Dei: IPO foi tema do Encontro 
de Finanças do IBEF-MG
Especialistas destacaram os desafios na preparação para acesso da Rede ao Mercado de Capitais 

Executivos, profissionais de fi-
nanças e convidados se reuniram com 
os especialistas do mercado de capi-
tais envolvidos com a preparação e 
condução do IPO do Grupo Mater Dei 
na semana passada no concorrido En-
contro de Finanças promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças (IBEF-MG) que teve patro-
cínio da Solutions Gestão de Seguros.

 
Os especialistas convidados fo-

ram CFO e Diretor de RI da Rede 
Mater Dei, Rafael Cordeiro, do Head 
da área de mercado de capitais, da 
Machado Meyer Advogados, Sendacz 
e Opice Advogados, Gustavo Rugani 

e o Diretor Executivo do Itaú BBA, 
Cristiano Guimarães. O evento teve a 
condução do presidente do IBEF-MG, 
Julio Damião.

 
O CFO da Rede Mater Dei, Rafa-

el Cordeiro, destacou o empenho de 
toda a família no processo que com-
preendeu que o IPO não é um fim e 
sim um meio para a capacidade de 
expansão da Rede. 

 
O advogado Gustavo Rugani res-

saltou a importância da assistência 
jurídica nesta preparação tornando o 
processo mais acelerado e assertivo. 
Já o executivo do Itaú BBA, Cristiano 

Guimarães, destacou que o IPO da 
Rede Mater Dei foi um exemplo de 
sucesso porque a companhia já con-
seguiu se expandir substancialmente 
com recursos levantados diretamente 
no mercado de capitais.

 
Os especialistas apontaram que o 

número de IPOs e emissões no mer-
cado de capitais deve aumentar nos 
próximos anos e, que, portanto, a 
preparação é um tema que deve estar 
na pauta dos executivos de finanças 
mineiros. O Encontro de Finanças do 
IBEF-MG é destinado aos associados, 
empresários e público de interesse no 
mercado.

CFO da Rede Mater Dei Rafael Cordeiro

Associados do IBEF-MG presente ao encontro 

Julio Damião, Sérgio Frade, Alexandre Barcelos, Rafael Cordei-
ro, Gustavo Rugani, Henrique Paim e Cristiano Guimarães

Gabriele Couto, Guilherme Carrara, Junia Boroni, Thales Fer-
raz e Bernardo Cheloni
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Mapfre acelera metas ESG 
frente a desafios globais
Indenizações recordes no seguro rural devido a questões climáticas e alta no preço dos 
automóveis devido à quebra da cadeia de produção na pandemia são desafios do setor

P - Por meio da Brasilseg, a 
Mapfre é líder no mercado de se-
guros rurais no Brasil. Em 2021 
houve um pagamento recorde de 
indenizações neste produto devido 
às questões climáticas e esse ano, 
com a grande seca de inverno, os 
prejuízos continuam.  O que isso 
representou para a Mapre?

R - A Brasilseg tem hoje 60% do 
mercado de seguro rural no Brasil, é 
uma companhia na qual temos socie-
dade com o Banco do Brasil. O seguro 
rural remonta à história da própria 
Mapfre, que nasce na Espanha no 
meio rural, cobrindo acidentes pes-
soais dos produtores rurais. Ou seja, 

está em nosso DNA trabalhar com 
isso e é uma linha de negócio em que 
temos muita experiência.

Este ano tivemos uma grande seca, 
que afetou sobretudo a parte sul do 
país. Em nível regional indenizamos 
no consolidado algo perto de R$ 3 
bilhões, considerando a Brasilseg. Fa-
zendo um recorte na Mapre Seguros 
foram R$ 600 milhões de indenização 
na região. É algo muito expressivo e 
que garante a continuidade de mui-
tos desses produtores ou agricultores, 
não só para o pagamento de emprés-
timos como também possibilita que 
eles tenham os recursos para plantar 
a próxima safra.

Nós dividimos os riscos com as res-
seguradoras – no caso da Mapfre temos 
a Mapfre RE – e elas conhecem nossa 
capacidade técnica para continuar co-
mercializando esse produto mesmo em 
um momento difícil como esse.

P - As mudanças climáticas têm 
impacto direto no produto seguro 
rural. O que a Mapfre tem feito em 
relação às práticas ESG em sua or-
ganização?

R - Quando o ESG, ou ASG, em 
português, se tornou mais relevante, 
nós buscamos encontrar correlações 
claras entre a cultura da empresa, o 
negócio em que operamos e os três 

Impactos ambientais e sociais têm aumentado nas 
últimas décadas, porém os últimos dois anos foram es-
pecialmente alarmantes quando o assunto é a urgência 
da adoção de práticas ESG nas organizações. No caso 
de seguradoras como a Mapfre, que oferecem produtos 
como seguro rural, automóvel e de vida, em que estes 
fatores mexem diretamente nos indicadores do negó-
cio, o tema já é estratégico.  “O ano de 2022 começou 
de uma forma muito dura para a indústria seguradora 
de uma forma geral”, conta Felipe Nascimento, CEO da 
Mapfre Seguros, em entrevista ao [EXP].

Em 2021, perdas recordes na agricultura brasileira 
levaram as seguradoras a pagar R$ 7,1 bilhões aos pro-
dutores, alta de 94% em relação a 2020 segundo dados 
da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Nesse 
ano, uma grande seca prejudicou novamente as safras: 
até agosto de 2021, as indenizações pagas aos segurados 
rurais já somam R$ 9,5 bilhões.

No caso do Seguro de Vida, as indenizações no país 
referentes à morte por covid chegaram a R$ 7 bilhões de 
abril de 2020 a maio deste ano, segundo levantamento 

da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Priva-
da e Vida). Já o setor automotivo foi fortemente impac-
tado pela quebra da cadeia de produção devido à pande-
mia e à guerra na Europa e a escalada de preços do setor 
atingiu em cheio também os seguros de automóveis.

Estes e outros cenários tornaram o tema ESG estra-
tégico na Mapfre. Entre as metas globais anunciadas 
pelo Chairman e CEO Antonio Huertas no plano global 
2022-2024, o Grupo pretende deixar de investir ou se-
gurar empresas que usem energia vinda de carvão, gás 
e petróleo e que não esteja implementando um plano de 
transição energética. Outra meta é garantir que no final 
de 2024 pelo menos 90% da carteira de investimentos do 
Grupo seja classificada como ESG. 

Em 2021, o Grupo Mapfre teve uma receita total 
de 27,2 bilhões de euros, sendo 22,1 bilhões apenas em 
seguros. No Brasil, o volume de prêmios no primeiro se-
mestre de 2021 totalizou 2,24 bilhões de euros, alavan-
cados, principalmente, pela evolução dos negócios ru-
rais, de vida e no seguro de automóveis, que cresceram, 
respectivamente, 72,4%, 23,4% e 40,9%.

A SEGUIR, A ENTREVISTA COM FELIPE NASCIMENTO, CEO DA MAPFRE SEGUROS:
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pilares da sigla: ambiental, social e 
governança. Obviamente já tínhamos 
uma série de práticas neste sentido, 
mas em março desse ano nosso CEO 
global assumiu várias diretrizes pu-
blicamente em nossa Assembleia Ge-
ral de Acionistas.

Indústrias ou empresas cujos ne-
gócios usam mais de 30% da energia 
vinda de carvão não serão mais co-
bertas por nossa seguradora. Esse é 
um risco que não queremos mais ter. 
Definimos critérios ASG para avaliar 
as empresas nas quais iremos investir 
e até o fim de 2024 pelo menos 90% 
da carteira de investimentos deve se-
guir esses critérios. No âmbito inter-
no, queremos garantir que até 45% 
de nossa força de trabalho seja repre-
sentada por mulheres. A desigualda-
de salarial, que chamamos de brecha 
salarial, também terá um limiar de 
tolerância de 1% até o fim de 2024.

P - Durante a pandemia, houve 
uma maior procura pelo seguro de 
vida?

R - Sim, temos notado uma maior 
sensibilização em relação à necessi-
dade das coberturas de seguro após 
a pandemia. No caso específico do se-
guro de vida, nem todo mundo sabe, 
mas o mercado segurador como um 
todo indenizou algo próximo de R$ 7 

bilhões às famílias seguradas. A Ma-
pfre participou com cerca de R$ 1,5 
bilhão no total e no caso da Mapfre 
Seguros foram R$ 640 milhões que 
atenderam a 180 mil famílias.

A representatividade deste tipo 
de seguro no Brasil é ainda muito bai-
xa, em torno de 0,5% do PIB. Ainda 
existe muita oportunidade de fazer 
com que ele sirva de elemento de es-
tabilidade social. Em termos de pro-
duto, além do tradicional seguro de 
vida, temos o produto resgatável, para 
que o segurado possa utilizá-lo ainda 
em vida. Durante a pandemia, por 
exemplo, oferecemos telemedicina 
para a maior parte da nossa carteira 
de clientes. Vamos acompanhando as 
necessidades e demandas dos nossos 
segurados por meio de nossos canais 
de distribuição e de atendimento.

P - Por falar em atendimento, 
as empresas têm utilizado cada vez 
mais a tecnologia para aumentar a 
eficácia e reduzir custos operacio-
nais. No caso do setor de seguros, 
a humanização no atendimento 
é essencial, já que muitas vezes o 
cliente está em um momento sensí-
vel de perda. Como equalizar o uso 
da tecnologia com a humanização 
do atendimento?

R - Eu acredito que a eficiência 

não é contraditória em relação à hu-
manização. Vemos ambas como com-
plementares.

Em um atendimento de pós-ven-
da, por exemplo, um serviço de cha-
tbot por WhatsApp de alguns segun-
dos pode ser muito mais eficiente do 
que uma ligação telefônica de alguns 
minutos. Quando falamos de humani-
zação em seguros temos quase 20 mil 
corretores de seguro que estão nos 
representando e são nossos olhos e 
braços, estão levando nossa cultura 
para os clientes. Temos mais de 15 
mil prestadores de serviço que tam-
bém nos apoiam e entregam o que 
vendemos para nossos clientes.

P - Como o contexto macroeco-
nômico atual tem impactado 2022 
e quais os desafios e oportunida-
des para 2023?

R - O ano de 2022 começou de uma 
forma muito dura para a indústria se-
guradora de uma forma geral. Estáva-
mos saindo de uma pandemia e entra-
mos em um cenário inflacionário que 
afetou muito as empresas que operam 
no segmento de automóvel, devido à 
quebra das cadeias de produção, não 
só por causa da covid-19 como da 
guerra na Europa.  São incertezas que 
vão sempre existir e o aprendizado 
que fica é que teremos de nos preparar 
para lidar com elas. Fizemos nossa li-
ção de casa no primeiro semestre, nos 
adaptamos e os resultados começam a 
surgir agora no segundo semestre. O 
que é natural, já que o setor de seguros 
é um negócio de cauda longa.

Estamos otimistas para 2023. O 
Brasil é a segunda maior operação da 
Mapfre fora da Espanha, representa 
15% do negócio. Os três pilares corpo-
rativos mundiais serão colocados em 
prática aqui: crescimento disciplina-
do, continuar crescendo de forma re-
corrente, com rentabilidade; eficiência 
e produtividade, que passa pelo inves-
timento em tecnologia e em pessoas; e 
transformação, que engloba os aspec-
tos ESG que falamos anteriormente.
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Dicas para implantar o ESG 
nas empresas em 2023
A agenda de ESG se tornará cada vez mais essencial conforme os anos se passam; 
especialistas esclarecem a importância de implementar a agenda nas empresas

A agenda ESG tem se destacado 
globalmente como uma pauta funda-
mental para as companhias. Para se 
ter ideia, um relatório da PwC reve-
lou que 77% dos investidores pesqui-
sados planejam, nos próximos dois 
anos, parar de comprar produtos que 
não sejam ESG. O posicionamento 
positivo em meio à sociedade e meio 
ambiente e a busca por práticas de 
sustentabilidade são muito relevan-
tes para o sucesso dos negócios. A 
pressão da sociedade pela adoção das 
boas práticas relacionadas à agenda 
ESG cresce a cada dia, tanto dentro 
das corporações, como para os consu-
midores, investidores e colaborado-
res, stakeholders de médias e grandes 
empresas. Todos estão atentos à ado-
ção das boas práticas relacionadas à 
agenda ESG. 

 
De acordo com o advogado Ru-

bens Leite, sócio-gestor da RGL Advo-
gados, a tendência é que o ESG ganhe 
ainda mais espaço nos próximos me-
ses. “As empresas estão enxergando 
cada vez mais a necessidade de se 
ter mecanismos de cumprimento, 
monitoramento e controle de ações 
sustentáveis, a fim de garantir a se-
gurança e conscientização de todos 
os processos. As práticas de ESG de-
vem ser vistas como cumprimento 
de obrigações e mitigação de riscos”, 
complementa o especialista.

 
Para Dani Verdugo, CEO do Grupo 

THE, grupo de empresas dedicado à 
alta performance através de pessoas 
e suporte à implementação da agen-
da ESG, as práticas estão diretamen-
te ligadas ao conceito de um mundo 
melhor. "A Organização das Nações 
Unidas (ONU) estabeleceu objeti-
vos sustentáveis que compõem uma 

agenda mundial para a construção e 
implementação de políticas públicas 
que visam guiar a humanidade até 
2030. Ou seja, estamos há menos de 
dez anos de 2030, ano em que todas 
as promessas e Compromissos vão 
precisar ser renovados. A verdade é 
que, pela dor, ou pelo amor, é neces-
sário nos mobilizarmos em prol dos 
pilares ESG”, revela.

 
 AS DICAS PARA IMPLANTAR O ESG:

1 - Os valores da agenda ESG: A 
agenda ESG será a grande tendência 
dos negócios nessa década, por isso, 
é importante entender o significado 
da sigla. “É preciso ressaltar que cada 
empresa, dentro da agenda, cria um 
movimento positivo em seu ecossis-
tema onde não há perdas. É impor-
tante também darmos um passo atrás 
e falarmos sobre os tais “E”, “S” e “G”. 

O “E”,  primeira letra da sigla, está 
ligada às práticas corporativas volta-
das ao meio ambiente, como o debate 
sobre aquecimento global, diminui-
ção da emissão de carbono, poluição 
do ar e da água, desmatamento, ges-
tão de resíduos, entre outros. O “S”, 

por sua vez, refere-se ao pilar “So-
cial” da agenda. Que diz respeito às 
pessoas – sejam elas colaboradores, 
clientes, e a sociedade em geral. Por 
fim, o “G”, último pilar da sigla, diz 
respeito à governança corporativa, 
sistema pelo qual as empresas são di-
rigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre 
sócios, conselho, diretoria e todos os 
stakeholders”, explica Dani.

  
2 - Comece com a estratégia or-

ganizacional: “O primeiro passo é 
pensar como essa empresa espera se 
posicionar diante dos temas urgentes 
de sustentabilidade, definindo a par-
tir do seu propósito e do legado que 
ela espera deixar. É preciso saber qual 
é o impacto que a sua empresa tem 
nos pontos de sustentabilidade, go-
vernança, tecnologia e ações sociais 
para tomar atitudes efetivas para di-
minuir eles”, aconselha Rubens. 

 
Um novo olhar empresarial, ga-

rantindo o impacto positivo nas pes-
soas e meio ambiente através de suas 
ações e operações.

 
3 - Priorize sua agenda ESG: É 
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preciso garantir os projetos que são 
urgentes e quais são importantes e 
abrir mão de alguns pontos que não 
façam sentido. “Persiga os objetivos 
sustentáveis, como os estabelecidos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) que compõem uma agenda 
mundial para a construção e imple-
mentação de políticas públicas que 
visam guiar a humanidade até 2030. 
Entre eles estão acabar com a po-
breza em todas as suas formas, em 
todos os lugares, saúde e bem-estar, 
educação de qualidade, igualdade de 
gênero, água potável e saneamento, 
energia acessível e limpa, trabalho 
decente e crescimento econômico, 
entre outros”, sugere Rubens. 

 
Para se ter uma ideia, a quanti-

dade de pessoas físicas negociando 
ações na B3 saltou de aproximada-
mente 700 mil CPFs em 2018 para 
4,3 milhões em março de 2022, um 
crescimento de 514%. Boa parte des-
ses novos investidores pertence à 
geração mais jovem, como indica um 
levantamento realizado pela própria 
B3. Há um grande potencial da parte 
desses investidores para mobilizar as 
empresas a assumir compromissos 
ligados à pauta ESG (sigla em inglês 
para Ambiental, Social e Governança).

 
4 - Saiba onde está e onde quer 

chegar: Estabeleça comitês e políti-
cas para que toda a organização este-
ja preparada para adotar as ações. “É 
preciso dar a visibilidade e transpa-
rência de como estamos e para onde 
vamos. Por exemplo, implementar e 
divulgar as ações sustentáveis reali-
zadas, mostrar que a governança está 
alinhada com as campanhas dentro 
da empresa e trazer discussões envol-
vendo ESG, para que ganhem relevân-
cia com o tempo e que tanto investi-
dores, como clientes, consumidores e 
colaboradores, possam acompanhar 
mais de perto a atuação das empre-
sas selecionadas para suas carteiras”, 
explica Rubens. 

 
5 - Adote uma cultura governa-

mental: Uma das formas de imple-

mentar uma empresa alinhada com 
propósitos e que tenha equilíbrio 
para que prossigam sustentáveis, é 
adotar um sistema de compliance, 
e por meio da contratação de uma 
consultoria especializada para que 
ela possa realizar um diagnóstico in-
terno, uma análise de risco das infor-
mações ali prestadas e possa também 
garantir que se construa uma série 
de regramentos que vão permitir, por 
exemplo, que haja um código de con-
duta, políticas essenciais, canais de 
denúncias, comunicação, etc.

 
“As empresas que possuem um 

sistema de compliance sólido, aca-
bam por garantir monitoramento e 
controle sobre os processos internos, 
gerando segurança e estabilidade, 
bem como, de forma mais macro, a 
valorização da marca. Isso demonstra 
transparência e credibilidade para 
o mercado externo, então esses são 
alguns dos principais benefícios que 
o programa de compliance traz”, fina-
liza Rubens Leite, advogado e sócio-
-gestor do RGL Advogados.

 
6 - Incentive o conhecimento 

entre a equipe: Traga para a cultura 
da empresa todas as medidas de go-
vernança ambiental, social e corpora-
tiva adotadas pela empresa. A falta de 
profissionais qualificados é um dos 
principais entraves para a implemen-
tação da agenda ESG nas empresas, 
segundo pesquisa realizada com exe-
cutivos e gestores pela Trevisan Esco-
la de Negócio. 

 
“ESG se torna eficiente quando 

tudo é trabalhado em conjunto, é 
sempre necessário atuar com gover-
nanças estabelecidas, projetos sociais 
e cuidados ambientais. A política 
da empresa quando alinhada com a 
agenda traz benefícios tanto positivos 
para o ambiente corporativo como 
financeiros”,conclui Rubens. 

 
7. Sustentabilidade do negócio: 

O ESG não está relacionado apenas às 
boas práticas, ele interfere diretamen-
te no desempenho de qualquer em-

presa. “A agenda ESG é essencial para a 
sustentabilidade dos negócios - o fato 
é que, em algum momento, as empre-
sas só vão existir se estiverem alinha-
das aos três pilares da agenda. Para 
termos ideia dessa importância, uma 
pesquisa da Millenium Survey aponta 
que empresas com práticas ESG são as 
preferidas de 42% da geração Z. Além 
disso, 38% deixariam de comprar pro-
dutos de marcas que tenham má influ-
ência no meio ambiente.

Por conta da aderência a imple-
mentação da agenda, negócios que 
seguem boas práticas ambientais, so-
ciais e de governança são mais está-
veis, podem trazer mais lucratividade 
no longo prazo, e consequentemente, 
mais valiosos”, revela Verdugo.

 
8 -  O impacto da agenda: Por 

fim, o ESG é o futuro das empresas 
por diversos motivos, desde o sucesso 
empresarial até a contribuição para 
um mundo melhor. “A agenda impac-
ta diretamente na forma em que as 
empresas trabalham e também são 
vistas pelos clientes e consumidores. 
No âmbito social, o principal impacto 
da agenda é na geração de empregos e 
no investimento na comunidade local. 
Quando falamos no âmbito da gover-
nança, por exemplo, as boas práticas 
de conduta da empresa e ética gera um 
bom posicionamento e reputação. O 
fato é que todos os princípios da agen-
da são de impacto e independem de 
porte e setor”, finaliza Dani Verdugo. 

 
A RGL Advogados é um escritório 

de advocacia focado em oferecer so-
luções jurídicas sólidas e multidisci-
plinares (full service) para o mercado 
corporativo nacional e internacional. 

  
Antes uma boutique de Executive 

Search, hoje o Grupo THE é um grupo 
de empresas que impactam o resul-
tado das empresas clientes. O Grupo 
está acompanhando as tendências do 
ESG e apoiando as empresas a entra-
rem na agenda. Com isso, está impac-
tando os negócios e fazendo um cír-
culo virtuoso. 
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Casa Mineira e QuintoAndar unificam 
operação para ajudar mineiros a encontrar 
um novo lar com tecnologia e humanização
Com nova identidade visual e operação empoderada pela estrutura do QuintoAndar, 
a Casa Mineira passa a oferecer mais benefícios na jornada de compra e venda e 
facilitar todo o processo de moradia

Desde o dia 17 de novembro, a 
Casa Mineira, líder de compra e venda 
de imóveis residenciais em Belo Hori-
zonte, passa a oferecer a seus clientes 
a tecnologia do QuintoAndar, maior 
plataforma de moradia da América 
Latina. Com isso, os clientes terão à 
disposição todos os diferenciais do 
QuintoAndar, como transparência 
dos custos, agendamento de visitas 
online, raio-x completo de toda a do-
cumentação, entre outros, sem custo 
adicional.

Após integração completa das 
operações, os consumidores de Belo 
Horizonte poderão aproveitar o me-
lhor das duas marcas: atendimento 
humanizado, integrado com as facili-
dades oferecidas pela tecnologia, as-

sim como já acontece em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Nessa unificação, clientes com-
pradores e vendedores da Casa Mi-
neira em Belo Horizonte serão bene-
ficiados. Os donos de imóveis passam 
a contar com o acesso à plataforma do 
QuintoAndar para calcular o valor de 
venda do seu imóvel no momento do 
cadastro, comparando com o valor de 
imóveis anunciados e negociados na 
mesma região, gerenciar seu anúncio, 
acompanhar a agenda de visitas e re-
ceber propostas, além de ter visibili-
dade do desempenho do anúncio do 
seu imóvel na plataforma. As novas 
funcionalidades são soluções desen-
volvidas pelo QuintoAndar e contri-
buem para dar mais agilidade nas 

visitas e negociações e maior liquidez 
dos imóveis anunciados.

E para quem quer comprar um 
imóvel, no QuintoAndar está dispo-
nível uma experiência mais completa 
de busca e agendamento de visitas 
online, com a possibilidade de esco-
lher o melhor dia e horário. Assim 
como já acontece no QuintoAndar, o 
cliente também terá visibilidade de 
todos os possíveis custos associados à 
compra do imóvel já no anúncio, além 
de conseguir propostas de financia-
mento do imóvel escolhido em todos 
os principais bancos ainda na busca, 
sem se comprometer com a visita. O 
comprador também terá à disposi-
ção a assessoria de financiamento do 
Grupo QuintoAndar que busca as me-
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lhores taxas de financiamento dispo-
níveis e conduz todo o processo pelo 
cliente no banco escolhido. E para dar 
ainda mais segurança ao comprador, 
é feita uma avaliação das documenta-
ções do imóvel e do vendedor, forne-
cendo uma análise de risco do negó-
cio. Os clientes continuam contando 
com consultores especializados para 
dar todo o suporte na compra do imó-
vel, como já existia na Casa Mineira.

“Esse é um momento importante 
para nós, para o mercado, mas prin-
cipalmente para quem busca sua casa 
dos sonhos”, conta Arthur Malcon, 
diretor de operações de com-
pra e venda do Grupo Quin-
toAndar. “Com a unificação 
total das operações, o cliente 
mineiro terá à sua disposição 
o melhor das duas principais 
empresas de moradia de Belo 
Horizonte: conhecimento 
profundo do mercado, trazi-
do pelos 39 anos de tradição 
da Casa Mineira, e toda a tec-
nologia e experiência criada 
e melhorada pelo QuintoAn-
dar, pioneiro na inovação do 
processo de moradia. Com 
isso, acreditamos que conse-
guimos entregar uma expe-
riência de excelência para os 
nossos clientes”.

“O mercado imobiliário 
tem se modernizado e estamos acom-
panhando essa tendência. Em pes-
quisa recente feita pelo QuintoAndar, 
vimos que 95% do segmento em BH 
está familiarizado com a tecnologia 
no seu dia a dia em diferentes ativida-
des. Estamos construindo facilidades, 
como agendar visitas a qualquer hora 
do dia, que vão apoiar nossa opera-
ção, reconhecida pelo atendimento 
dedicado e personalizado ao cliente”, 
conta Admar Cruz, diretor comercial 
do Grupo QuintoAndar.

RESULTADOS CONSISTENTES 
INDICAM SUCESSO DA ESTRATÉGIA 
DO GRUPO QUINTOANDAR EM 
BELO HORIZONTE

A novidade deve potencializar o 
sucesso da operação da Casa Minei-
ra e do QuintoAndar em Belo Hori-
zonte. Apenas no primeiro semestre 
de 2022, a marca registrou o cresci-
mento de 26% no número de imóveis 
vendidos, representando mais de 300 
contratos fechados todos os meses na 
capital mineira. O número de imóveis 
anunciados na imobiliária também 
vem aumentando consistentemente.

Mensalmente, a quantidade de 
casas e apartamentos anunciados 
cresceu mais de 30%. Os resultados 
de locação do QuintoAndar em Belo 

Horizonte também são bastante rele-
vantes. Somente no primeiro semes-
tre de 2022, a plataforma registrou 
crescimento de 17% no número de 
contratos fechados. Já em visitas re-
alizadas, o crescimento foi de quase 
8,5%. Ainda esse ano, o Grupo Quin-
toAndar lançou em Belo Horizonte 
a Rede QuintoAndar, uma iniciativa 
inédita que conecta imobiliárias e 
corretores de todo o Brasil, com o 
objetivo de gerar mais negócios por 
meio de colaboração e, assim, ajudar 
mais mineiros a morarem melhor. 
Atualmente, a Rede já possui cerca de 
200 imobiliárias membro na base em 
todo o Brasil, contribuindo para o in-
cremento de cerca de 10 mil imóveis 

cadastrados na plataforma. Essa ini-
ciativa promove mais liquidez para o 
setor, por ter um importante volume 
de imóveis disponíveis para venda, 
trazida pelos membros, e pelo grande 
volume de visualizações da platafor-
ma. Para o cliente, isso significa mais 
opções para que compradores encon-
trem sua casa dos sonhos.

NOVA IDENTIDADE VISUAL

Para marcar este momento, a Casa 
Mineira lançou uma nova identida-
de visual, que tangibiliza a unificação 
das duas empresas. O símbolo da Casa 

Mineira foi redesenhado, tra-
zendo um ar mais moderno 
para a marca. A cor amarela 
se mantém em destaque, mas 
dentro da paleta usada pelo 
QuintoAndar, sinalizando a 
harmonia entre as marcas. A 
logomarca do QuintoAndar 
também é incorporada com 
mais intencionalidade e a 
nova identidade visual estará 
presente em toda nova co-
municação da imobiliária mi-
neira, inclusive as novas pla-
quinhas de venda, além das 
fachadas dos hubs de atendi-
mento e peças das campanhas 
de Marketing na região.

A Casa Mineira é a maior 
e mais tradicional imobiliária 

de Belo Horizonte (MG), com 39 anos 
de história e forte atuação no merca-
do de compra e venda de imóveis re-
sidenciais. A companhia é referência 
para o mercado imobiliário brasileiro 
em qualidade de atendimento e sa-
tisfação, resultado de seu processo 
humanizado e de total atenção aos 
clientes. A empresa também opera 
o Portal Casa Mineira, plataforma de 
classificados que abrange mais de 
três mil imobiliárias de todo o país 
e tem mais de dois milhões de imó-
veis anunciados. Em março de 2021, 
a Casa Mineira ganhou ainda mais 
relevância ao se juntar ao QuintoAn-
dar, maior plataforma de moradia da 
América Latina.
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Livraria Leitura e BH Airport:  
Parceria beneficia os clientes de  
programa de fidelidade

A Livraria Leitura, a maior rede de 
lojas físicas do Brasil, acaba de fechar 
uma parceria com o Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte, conside-
rado um dos melhores e maiores do 
Brasil. A partir de 1º de dezembro, to-
dos os clientes do programa de fideli-
dade Sempre Leitura que reservarem 
o estacionamento do aeroporto terão 
acesso aos valores disponíveis na in-
ternet, com descontos adicionais nos 
pátios P3, de 10%, e no P+, de 15%. 
Cabe lembrar que os preços podem 
variar a critério da BH Airport, con-
cessionária que administra o termi-
nal, mas os percentuais promocionais 
se mantêm.

O cliente que desejar usufruir 
desse bônus deverá aderir ao Sempre 
Leitura, se cadastrando em uma das 
lojas Leitura. Para pontuar e ter aces-
so a outros benefícios do programa, 
o associado precisa informar seu nú-

mero de CPF no ato do pagamento da 
compra, possibilitando que o número 
do seu documento seja impresso no 
respectivo documento fiscal. 

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. 

 
Com 55 anos de atividades, a Leitu-

ra não é apenas uma livraria. A empre-
sa transformou-se em centro de cultura 
e entretenimento para toda a família. 
Disponibiliza espaços como cafés, am-

bientes para leitura, sessões de autó-
grafos, eventos culturais e áreas geeks.

A rede atua em mercado cada vez 
mais competitivo, e investe em seus 
colaboradores, fazendo treinamentos 
periódicos com a equipe, tendo em 
vista o constante aperfeiçoamento 
profissional de sua equipe. Também 
desenvolve um programa exclusivo 
de fidelização, o Sempre Leitura, no 
qual o cliente acumula pontos e troca 
por descontos nas lojas da rede.

Além das lojas físicas, a rede con-
ta com a Leitura Distribuidora de Li-
vros, o atacado de papelaria PLM e as 
quatro lojas de departamento D+Casa 
e Presentes, além do e-commerce. 
A rede possui mais de 100 mil itens 
diferentes, distribuídos em livros, re-
vistas, materiais de papelaria e escri-
tório, seção infantil, presentes, área 
geek e suprimentos de informática.
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Condomínios Logísticos: Mercado de Minas 
Gerais ganha destaque e registra o maior 
preço médio do Brasil
Extrema é a região mineira que tem mais atraído a atenção dos ocupantes

O crescimento do e-commerce e 
dos serviços digitais tem impulsio-
nado o mercado de condomínios de 
alto padrão em todo o Brasil, em es-
pecial em Minas Gerais. No terceiro 
trimestre de 2022, foram entregues 
cerca de 168 mil m² no estado, de 
acordo com a pesquisa First Look, 
realizada pela JLL. A projeção é que, 
até o final do ano, ainda sejam entre-
gues mais 173 mil m², sendo a maior 
parte desse estoque localizada na re-
gião de Extrema.

Apesar do alto volume de esto-
que, a vacância permanece baixa: 
1,12%. Como comparação, a taxa 
de vacância no Brasil é de 9,99% de 

acordo com o levantamento. Para 
André Romano, gerente de Indus-
trial, Logística e Data Center da JLL, 
a expectativa é que Minas Gerais 
permaneça em expansão. “As políti-
cas de incentivo fiscais e a localiza-
ção privilegiada têm atraído empre-
sas de serviços e indústrias para a 
região. A maioria dos investidores 
têm construído dentro da modalida-
de BTS (Built to Suit), ou seja, com 
contratos de locação já assinados. 
Por isso, mesmo com o alto volume 
de estoque a ser entregue, a vacância 
deve crescer, mas não muito”, avalia. 
O cenário tem pressionado para cima 
o preço médio do metro quadrado no 
estado, atingindo R$ 25,87. 

PULVERIZAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS

Não é só Minas Gerais que têm 
recebido novo estoque de galpões 
logísticos. Estados das regiões Nor-
te, Nordeste, Sudeste e Sul devem 
inaugurar novos empreendimentos 
no terceiro trimestre de 2022. A ex-
pectativa é que mais de 1,1 milhão de 
m² sejam entregues em todo o Brasil 
até o final do ano. A maior parte deve 
se concentrar em São Paulo (594 mil 
m²), mas há entregas previstas em 
Sergipe, Bahia e Santa Catarina, en-
tre outros. “Isso nos mostra que as 
empresas têm investido na interiori-
zação de suas operações para ficarem 
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mais perto de seus consumidores, 
mitigarem gastos de transporte e, ao 
mesmo tempo, acelerarem a agilida-
de de suas entregas”, analisa Romano. 

A JLL (NYSE: JLL) é líder na presta-
ção de serviços imobiliários e em gestão 
de investimentos. Moldamos o futuro 
do mercado imobiliário por um mundo 
melhor, usando as mais avançadas tec-
nologias para criar oportunidades re-
compensadoras, espaços incríveis e so-

luções sustentáveis para nossos clientes, 
nossas pessoas e todos que nos cercam. 
A JLL é uma empresa Fortune 500, com 
receita anual de US$ 16,6 bilhões, opera-
ções em mais de 80 países e uma força 
de trabalho de mais de 102 mil pessoas 
em todo o mundo (em 30 de setembro 
de 2022). JLL é marca registrada da Jo-
nes Lang LaSalle Incorporated. 

No Brasil desde 1996, a JLL tem 
sede em São Paulo e escritório regional 

no Rio de Janeiro, contando com uma 
equipe de mais de 1.000 profissionais 
prontos para atuar em todo o País. 
Nosso portfólio de serviços no Brasil 
oferece: Locação | Aquisição e Vendas | 
Consultoria e Avaliação | Gerenciamen-
to de Propriedades | Gerenciamento de 
Facilities | Engenharia e Manutenção 
Predial | Projetos e Obras | Design & 
Build. Setores de atuação: Escritório | 
Industrial | Varejo | Hotel | Healthcare 
| Educação | Data Center | Life Sciences.
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ArcelorMittal Brasil e Thyssenkrupp Uhde 
assinam contrato para o fornecimento de nova 
planta de dessulfuração de gases rumo à produção 
de aço mais sustentável
Empresa alemã vai instalar uma planta de dessulfuração de gás de coqueria em Serra (ES). 
Sistema avançado de limpeza de gases industriais viabiliza utilização do gás como insumo 
energético de baixa emissão. Projeto reforça parceria de longa data entre as duas companhias

A thyssenkrupp Uhde assinou contra-
to com a ArcelorMittal Brasil para forne-
cer uma planta de dessulfuração de gás 
de coqueria para a usina siderúrgica em 
Serra (ES). O projeto, que será executado 
em regime EPC (Engineering, Purchase, 
Construction) turnkey, prevê a instalação 
de um sistema avançado de limpeza de 
gases a partir de tecnologias proprietá-
rias da thyssenkrupp, que permitirá à Ar-
celorMIttal reduzir as emissões da usina. 
Além disso, o acordo prevê a moderniza-
ção da planta de tratamento de efluentes 
líquidos da área de coqueria.

“Subproduto da transformação do car-
vão em coque, o gás de coqueria é um dos 
principais insumos energéticos de uma si-
derurgia e é utilizado em vários processos 
que demandam energia. Com essa planta 
de dessulfuração que vamos instalar, a 
ArcelorMittal Tubarão poderá intensificar 
o uso desse gás e, ao mesmo tempo, redu-
zir suas emissões, tornando sua operação 
mais sustentável”, explica Luiz Antonio 
Mello, Head de Vendas da thyssenkrupp 
Uhde para a América do Sul.

Segundo Mello, como comparação, o 
gás de coqueria que pode ser produzido na 
ArcelorMittal Tubarão equivale a cerca de 
480 MW de energia elétrica, o que corres-
ponde ao consumo médio de mais de 2 mi-
lhões de residências. “Ou seja, essa energia 
não pode ser desperdiçada, mas tem que 
ser utilizada de forma limpa”, acrescenta.

Como em qualquer projeto em 
planta já em operação (brownfield), 
requisitos específicos devem ser aten-
didos. A thyssenkrupp Uhde foi capaz 
de propor uma solução eficaz na qual 
equipamentos já existentes na planta de 
tratamento de gás são integrados como 

parte do novo processo CYCLASULF®, 
responsável pela dessulfuração do gás. O 
CYCLASULF® é uma solução avançada e 
já estabelecida para dessulfuração de ga-
ses, que remove o sulfeto de hidrogênio 
(H2S) e a amônia (NH3) do gás de coque-
ria de forma muito eficiente. O sulfeto de 
hidrogênio removido é recuperado na 
forma de enxofre elementar, produto ca-
paz de ser vendido para uso na Indústria 
Química. Desta forma, o uso do gás de 
coqueria em outras áreas da usina, como 
o alto-forno e a laminação a quente, pode 
ser intensificado sem emissão do dióxi-
do de enxofre (SO2) para a atmosfera.

A previsão é que o empreendimento 
seja concluído em cerca de 30 meses e, no 
pico das obras, deve empregar cerca de 400 
profissionais, entre colaborares da thys-
senkrupp e de empresas subcontratadas. A 
liderança do projeto está a cargo do time de 
engenharia e operações da thyssenkrupp 
Uhde Brasil e contará com as tecnologias e o 
fornecimento de equipamentos críticos por 
parte da matriz da empresa na Alemanha.

“A transição para uma economia com 
neutralidade nas emissões de gases de 

efeito estufa é uma jornada na qual pre-
cisamos avançar gradualmente, contudo, 
precisamos acelerar imediatamente. Com 
nossas tecnologias exclusivas e a sólida 
expertise de nossos times de engenharia 
no Brasil e na Alemanha, estamos apoian-
do fortemente o setor siderúrgico nessa 
transição. A nossa sólida relação com a 
ArcelorMittal Brasil é um excelente exem-
plo de como utilizar a melhor tecnologia 
disponível e o comprometimento com o 
meio ambiente e a redução de emissões”, 
declara Paulo Alvarenga, CEO da thys-
senkrupp para a América do Sul.

A thyssenkrupp Uhde combina conhe-
cimento tecnológico único e décadas de 
experiência global em engenharia, supri-
mentos, construção e serviços para plan-
tas químicas. Desenvolvemos processos e 
produtos inovadores para um futuro sus-
tentável e, assim, contribuir para o sucesso 
a longo prazo de nossos clientes em quase 
todas as áreas da indústria química. Nosso 
portfólio inclui tecnologias de ponta para 
a produção de produtos químicos básicos, 
fertilizantes e polímeros, bem como ca-
deias de valor completas para hidrogênio 
verde e produtos químicos sustentáveis.
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Veículos elétricos: Montadoras aumentam 
investimento na produção e buscam 
opções para reduzir riscos
Estudo global da Coface mostra desafio na busca por carbono zero

As principais montadoras de ve-
ículos do planeta estão na linha de 
frente da transição para a neutrali-
dade de carbono e investem cada vez 
mais para produzir veículos elétricos. 
No entanto, enfrentam cada vez mais 
barreiras que retardam seus planos 
nessa área, de acordo com estudo da 
Coface, líder global de seguro de cré-
dito e serviços relacionados, como co-
brança de dívidas.

De acordo com o estudo, o prin-
cipal risco de curto prazo enfrentado 
pelas montadoras está ligado à dispo-
nibilidade dos recursos necessários 
para fabricar veículos e baterias. É 
que esse trabalho depende de maté-
rias-primas específicas (lítio, cobre, 
níquel, hidrogênio etc.), ao mesmo 

tempo em que a mudança maciça e 
rápida para veículos de baixo carbo-
no está gerando uma forte pressão 
na produção e no fornecimento. Na 
estimativa da Coface, essa tendência 
deverá manter-se a médio e longo 
prazo, dadas as necessidades de ar-
mazenamento de energia.

Também no curto prazo, existe um 
risco significativo de que fabricantes e 
fornecedores de equipamentos euro-
peus dependam de determinados pa-
íses e players. Este é particularmente 
o caso da Europa, onde a proibição 
da venda de veículos tradicionais a 
combustão em 2035 depende de pro-
jetos de reindustrialização imaturos 
– mineração e enormes fábricas – e 
aumenta a vulnerabilidade a crises 

na cadeia de abastecimento (escassez 
logística, bloqueios marítimos etc.).

A Coface lembra também que es-
ses desafios acontecem em um cená-
rio de perspectivas econômicas pes-
simistas, que terão impacto negativo 
no setor. As vendas de veículos estão 
diretamente ligadas à saúde da eco-
nomia, e a Coface prevê uma desace-
leração no crescimento do PIB global 
para 1,9% em 2023 (2,8% em 2022). 
A confiança das famílias é baixa e o 
aumento do custo dos empréstimos 
deverá ter impacto na procura. E o 
preço dos veículos de baixas emissões 
continua elevado a médio prazo num 
contexto em que o custo da energia 
afeta toda a cadeia de valor (custos de 
produção, custo de operação dos con-
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cessionários etc.). A falta de redes de 
carregamento também está afastando 
os compradores.

Resta saber se uma parte do mode-
lo econômico poderia se basear em no-
vas soluções inovadoras de mobilidade, 
como aluguel de longo prazo, compar-
tilhamento de carros para carros elétri-
cos ou um serviço de assinatura.

MOBILIDADE E CARBONO, 
DESAFIOS GLOBAIS

O estudo da Coface lembra tam-
bém que a eletrificação de veículos 
tornou-se uma competição global: 
“Participantes de todos os setores – 
economias avançadas e emergentes, 
países mineradores e assim por dian-
te – estão se preparando para garan-
tir que não ‘perderão o barco’ que é a 
mobilidade de baixo carbono. A China 
já deixou sua marca como ator-chave 
na produção de baterias: possui 60% 
da capacidade mundial de refino de 
lítio, 77% da produção global de cé-
lulas de bateria e 60% da fabricação 
global de componentes de bateria”.

Mais ainda, destaca a Coface, a 
descarbonização também está no 
topo da agenda política dos países 
da OCDE. Além das preocupações 
ambientais, os desafios econômicos 
(criação de empregos e reindustria-
lização) e a soberania industrial são 
fatores importantes. O subsídio à 
compra de automóveis é uma das fer-
ramentas regularmente utilizadas pe-
los governos para apoiar o negócio e 
estimular o consumo. As autoridades 
chinesas e americanas introduziram 
recentemente subsídios para as fa-
mílias comprarem veículos elétricos. 
Esses dois países podem contar com 
seus vastos mercados domésticos 
para desenvolver a indústria.

Na França, o governo está con-
siderando o “arrendamento social” 
para ajudar as famílias mais pobres 
a comprar veículos elétricos, além 
de bônus de conversão. Mas o estudo 
recorda: “No entanto, podemos nos 

perguntar como essas medidas serão 
sustentáveis, dado o cenário econô-
mico pessimista mundial e o aumento 
da inflação”.

A Coface recorda também que 
os principais atores da indústria au-
tomobilística estão trabalhando na 
integração vertical das cadeias de 
valor: “Vários fabricantes de veícu-
los e equipamentos anunciaram joint 
ventures para baterias de íons de lítio 
e hidrogênio. O desafio é controlar 
o abastecimento e os custos em to-
das as etapas do processo industrial 
(matérias-primas, baterias, motores 
e veículos).

Os especialistas da Coface consi-
deram que a expansão desse mercado 
deve permitir o surgimento de novas 
oportunidades para todos os atores 
da cadeia produtiva. Mas alerta: “A 

pressão estrutural sobre os fabrican-
tes de equipamentos e concessioná-
rias de automóveis ainda existe e a 
tendência é de crescimento”.

Com mais de 75 anos de experiên-
cia e a mais ampla rede internacional, 
a Coface é líder em seguros de crédito 
comercial e serviços especializados 
adjacentes, incluindo serviços de 
factoring, cobrança de dívidas, segu-
ro de risco único, e informações. Os 
especialistas da Coface trabalham ao 
ritmo da economia global, ajudando 
50.000 empresas a construir negó-
cios bem-sucedidos, crescentes e di-
nâmicos em todo o mundo. A Coface 
ajuda as empresas em suas decisões 
de crédito. Os serviços e soluções do 
Grupo fortalecem sua capacidade de 
vender, protegendo-os contra os ris-
cos de não pagamento em seus mer-
cados doméstico e de exportação.
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A Afya Limited (NASDAQ: AFYA) 
divulgou resultados do 3º trimestre 
de 2022, além do consolidado dos 9 
meses do ano, que reforçam sua li-
derança no segmento de formação 
médica no Brasil. Até setembro, eram 
17.997 alunos de medicina matricula-
dos – crescimento de 12,6% em rela-
ção ao mesmo período de 2021. Nas 
outras graduações da área da saúde, 
eram 18.114 alunos, além de 23.085 
em cursos de outras áreas do conhe-
cimento. Em pós graduação, eram 

4.036 médicos matriculados, em bus-
ca de especialização, em 11 cidades. 
A Afya chegou ao final do 3º semestre 
de 2022 com 2.759 vagas de medici-
na autorizadas pelo MEC, distribuídas 
em 28 campi em 13 estados. 

Além da maior base de alunos 
de graduação médica matriculados, 
a Afya expandiu seu ecossistema de 
soluções digitais para estudantes de 
medicina e profissionais já formados. 
Ao final dos 9 meses de 2022, a Afya 

contava com quase 286 mil usuários 
ativos, crescimento de 16% em rela-
ção ao mesmo período de 2021. Este 
número representa cerca de 40% dos 
médicos e estudantes de medicina do 
país na atualidade. 

“Nosso ecossistema está cada vez 
mais maduro, passados pouco mais 
de dois anos desde que a Afya entrou 
no segmento de serviços digitais de 
suporte à rotina do médico. Temos 
soluções específicas para o B2P (para 

Afya tem forte crescimento em 
graduação, pós-graduação e soluções 
digitais para médicos e no lucro 
líquido no 3º trimestre de 2022
Maior ecossistema do país de formação e serviços digitais para a medicina, que 
já conta com 286 mil usuários, também avança na geração de impacto social e 
ambiental nas regiões em que atua por todo o país 
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o médico, pessoa física), assim como 
para o B2B (com destaque para a in-
dústria farmacêutica), com quem já 
temos mais de 60 contratos firmados, 
que geram valor para todo o ecossis-
tema, com destaque para médicos e 
pacientes. Além disso, nossos servi-
ços vão extraindo sinergia entre si e 
também com as áreas de educação 
médica, ou seja, a graduação e a pós-
-graduação. É incrível ver nossa mis-
são se realizando na prática: “prover 
um ecossistema que integra educação 
e soluções digitais para a jornada mé-
dica, potencializando a formação, a 
atualização, a assertividade e a produ-
tividade dos profissionais da saúde”, 
afirma Virgílio Gibbon, CEO da Afya.  

DESTAQUES DO 3Q22 E 
RETROSPECTO DO ANO

No período, a Afya registrou re-
ceita líquida ajustada de R$ 580.2 
milhões (+25.2% em relação ao 3Q 
2021). Excluídas as aquisições, a 
receita líquida ajustada foi de R$ 
542.4 milhões (+17.1%). Já o EBI-

TDA ajustado foi de R$ 228.7 milhões 
(+19.5%), com margem EBITDA ajus-
tada de 39.4%. Excluídas as aquisi-
ções, o EBITDA ajustado foi de R$ 
211.0 milhões (+10.2%), com mar-
gem EBITDA ajustada de 38.9%. O lu-
cro líquido ajustado no período foi de 
R$ 120.1 milhões (+2.7%), enquanto 
o lucro por ação (EPS – Earning Per 
Share) cresceu 47.4%. 

Assim como no 3Q de 2022 o re-
trospecto da Afya no consolidado dos 
nove meses do ano é muito positivo. 
A receita líquida ajustada ficou em R$ 
1,724.0 bilhão (+38.2% em relação 
ao 9M 2021). Excluídas as aquisições, 
a receita líquida ajustada foi de R$ 
1,441.5 bilhão (+15,6%). O EBITDA 
ajustado ficou em R$ 719.7 milhões 
(+28.6%), com margem EBITDA ajus-
tada de 41.7%. Excluídas as aquisi-
ções, o EBITDA ajustado foi de R$ 
589.2 milhões (+5,3%), com margem 
EBITDA ajustada de 40.9%. O lucro 
líquido ajustado no período foi de R$ 
406.4 milhões (+18.8%), enquanto 
o lucro por ação (EPS – Earning Per 

Share) cresceu 77.5%. A conversão de 
caixa nos nove meses foi de 104.6%, 
o que permitiu a Afya dispor, em se-
tembro, de uma sólida posição de cai-
xa de R$ 715.6 milhões. “Por fim, vale 
ressaltar que, mais uma vez, neste 3Q, 
todos os três segmentos da Afya: Gra-
duação, Educação Continuada e Ser-
viços Digitais apresentaram um forte 
crescimento orgânico, mostrando a 
resiliência do modelo de negócio e a 
forte recuperação após o período da 
pandemia”, completa Virgilio Gibbon. 

 
Alguns eventos marcaram os nove 

meses do ano, que possibilitaram à 
Afya reafirmar o guidance dado ao 
mercado, de atingimento, em 2022, 
de receita líquida ajustada entre R$ 
2,280.0 bilhões e 2,360.0 bilhões e de 
EBITDA ajustado entre R$ 935.0 mi-
lhões e R$ 1,015 bilhão. Foram eles: 

• Em graduação médica, no 
período foram autorizadas 
quatro faculdades de medicina 
no âmbito do Programa Mais 
Médicos, do governo federal, 
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cujo princípio é levar cursos 
a municípios e regiões que 
precisam fixar médicos: 
Abaetetuba (PA) e Itacoatiara 
(AM), em fevereiro, e Bragança 
(PA) e Manacapuru (AM), em 
março. O Centro Universitário 
São Lucas Ji-Paraná (RO), por 
sua vez, obteve autorização para 
iniciar o curso de Medicina; 

• Em pós-graduação médica, a 
IPEMED passou de 5 para 11 
unidades, com turmas abertas em 
Vitória (ES), Goiânia (GO), Recife 
(PE), Fortaleza (CE), Manaus 
(AM) e Porto Alegre (RS). 

• Aquisição de três healthtechs: 
Além da Medicina (março), 
Cardiopapers (abril) e Glic (maio); 

Dois reconhecimentos que orgu-
lharam os cerca de 9 mil colabora-
dores da Afya em 2022 foram a con-
quista, em julho, do selo GPTW (Great 
Place To Work) como “Excelente lu-
gar para se trabalhar”. O GPTW é uma 
consultoria global que apoia organi-
zações a obter melhores resultados 
por meio de uma cultura de confian-
ça, alto desempenho e inovação. E em 
outubro, pelo 3º ano consecutivo, a 
Afya sagrou-se campeã do Anuário 
Época Negócios 360º, como Melhor 
Empresa de Educação do país. 

EVENTOS 
SUBSEQUENTES

Em outubro, após o fechamento 
do 3Q, a Afya fez seu maior movi-
mento em graduação médica com o 
anúncio da 20ª aquisição desde o IPO 
na Nasdaq, em 2019: o interesse de 
compra do Centro Universitário Tira-
dentes Alagoas (“UNIT Alagoas”) e da 
Faculdade Tiradentes Jaboatão dos 
Guararapes (“FITS Jaboatão dos Gua-
rarapes”), em Pernambuco. A confir-
mação da compra vai agregar à Afya 
340 novas vagas de medicina, com 
potencial de até 84 vagas adicionais. 
“Este e os demais movimentos do 
grupo ao longo de 2022 demonstram 
nossa disciplina na execução e o foco 
na estratégia de crescimento de longo 

prazo. Com a conclusão da transação, 
vamos atingir 10,5% de market sha-
re do mercado privado de graduação 
médica no Brasil. A meta é chegar a 
15% até 2028”, afirma o CFO, Luis An-
dré Carpintero Blanco. 

GERAÇÃO DE ALTO
IMPACTO SOCIAL 

Entre os indicadores ESG (sigla 
em inglês para meio ambiente, res-
ponsabilidade social e governança 
corporativa) que a Afya reporta ao 
mercado desde 2021, destaque para: 

• Mais de 128 mil atendimentos 
gratuitos realizados no 3Q por 
alunos, médicos e preceptores 
às comunidades em que 
atuamos – somados os 9 meses 
do ano, foram mais de 352 mil 
atendimentos gratuitos.  

• Até setembro de 2022, as 
instituições de ensino que 
compõem a Afya formaram  
17 mil médicos ao longo dos 
últimos 23 anos.  

• Na frente ambiental, 17 
instituições de ensino do grupo 
– mais de 50% da operação 
de graduação da Afya – estão 
implantando placas fotovoltaicas, 
o que vai garantir a estas 
unidades autossuficiência em 
geração de energia, menor 
reflexo da operação no entorno 
e, consequentemente, sobre as 
mudanças climáticas. 

• Cerca de 57% dos colaboradores 
do grupo são mulheres. No 
Conselho de Administração, 27% 
dos membros são mulheres e 36% 
são membros independentes. 

A Afya é o maior ecossistema de 
educação em saúde e heatlhtechs do 
Brasil, líder em graduação em me-
dicina, atualmente com 2.759 vagas 
autorizadas pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). O grupo conta com 28 
Instituições de Ensino Superior com 
oferta do curso de medicina e unida-

des de pós-graduação na área médica 
e de saúde em 13 capitais. 

Operando oficialmente desde 
2019, a partir da incorporação de ou-
tras marcas do segmento de educação 
médica, o grupo teve a sua primeira fa-
culdade 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 di-
gitais voltadas para a aprendizagem 
contínua e suporte ao exercício da me-
dicina e saúde em toda a carreira mé-
dica, a Afya inova no mercado a partir 
da construção de um portfólio diversi-
ficado que facilitam o dia a dia da prá-
tica clínica. A partir de 2020, a com-
panhia se consolidou no mercado de 
serviços digitais por meio da aquisição 
das healthtechs PEBMED, Medphone, 
iClinic, Medicinae, Medical Harbour, 
Cliquefarma, Shosp,  RxPRO, Além da 
Medicina, CardioPapers 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 espe-
cializações clínicas. Em uma abor-
dagem metodológica inovadora, que 
combina conteúdo integrado, apren-
dizado interativo e uma experiência 
adaptativa para alunos de medicina 
ao longo de sua formação profissio-
nal, o grupo oferece aos estudantes 
acesso a materiais didáticos alta-
mente tecnológicos, incluindo tuto-
riais em vídeo, podcasts, materiais 
de leitura, plataformas 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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A Patrimar  recebeu 
o equivalente a dois
Oscars no mesmo ano.
Com a performance dos nossos 
atores, era de se esperar.

Reconhecida por 
quem conhece.

UMA CONQUISTA EM DUAS CATEGORIAS 
DO PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO

Oceana Golf 
marca a retomada no mercado 
da Barra, no Rio de Janeiro

CATEGORIA PROFISSIONAL - MARKETING

La Réserve 
redefine conceito  

de altíssimo padrão

CATEGORIA EMPREENDIMENTO
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A história se repete

Charge de autoria de AFO – Afonso Celso Duarte, publicada na 
edição de dezembro de 2002 de MercadoComum
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Discurso populista 
de governar

Jornalista e 
escritor

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

O populismo não vai nos levar 
a lugar algum. A eleição ficou 
para trás, há um candidato le-
gitimamente eleito e o Brasil 
precisa, com urgência, come-
çar a tratar de seus problemas 
de uma forma mais objetiva, 
sem radicalismos de um lado 
e choro de outro. 

As ocupações de vias urbanas 
e estradas, subliminarmente 
estimulada por quem tem o 
dever de manter a ordem e 
o respeito à Constituição e o 
choro populista de quem de-
veria se preparar para gover-
nar para todos, mostram que 
o país tem ainda muito a su-
perar antes de iniciar um pro-
cesso real, não fantasioso de 
recuperação. E nenhum pro-
cesso pode se iniciar se não 
for colocada ordem na casa. 
Para ser claro, estou me refe-
rindo à sublevação de alguns 
setores – talvez seja melhor 
dizer de algumas pessoas su-

ficientemente ricas para com-
prar acompanhantes – que 
insistem em contestar o resul-
tado das urnas, sem apresen-
tar qualquer prova ou mesmo 
indício de irregularidades.  

Os escolhidos foram eleitos 
por vontade popular e cabe 
aos derrotados, respeito ao re-
sultado e a ocupação legítima 
do espaço de oposição. Mas 
oposição construtiva, feita com 
o cérebro, não com o fígado. Se 
para a oposição é urgente sair 
das ruas, à situação é urgen-
tíssimo sair dos palanques. O 
discurso populista de governar 
para os mais pobres, que fez 
Lula chorar – ou apenas verter 
lágrimas – não pode balizar as 
ações de um governo. 

É preciso governar para que o 
país se desenvolva, que cresça 
e que gere oportunidade para 
todos. Não vamos fazer justiça 
social aumentando valores de 

auxílios que, se analisados se-
riamente não passam de uma 
esmola mais polpuda. Como 
falar em reduzir desníveis so-
ciais aumentando pela inflação 
um salário-mínimo que corres-
ponde a pouco mais de 20% 
das necessidades das famílias? 
A desigualdade social no país 
precisa ser tratada como uma 
doença de difícil cura. E na 
medida em que vamos ficando 
para trás no desenvolvimento 
tecnológico, vamos nos distan-
ciando do projeto de melhoria 
da qualidade de vida e nossa 
população. 

As promessas de trabalho 
para a superação da pobreza 
já renderam os votos neces-
sários para a vitória de um 
grupo e sustentação políti-
ca de outro até as próximas 
eleições. É hora de situação 
e oposição trabalharem com 
seriedade e choros e bravatas. 
Apenas respeitando o povo.
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O Relatório Focus, divul-
gado pelo Banco Central, no 
dia 19 de dezembro, aponta 
a expectativa do mercado 
financeiro de que o PIB – 
Produto Interno Bruto bra-
sileiro apresentará uma ex-
pansão de 3,05% em 2022.  
Com isso, o desempenho da 
economia nacional registra-
rá um crescimento médio, 
durante os quatro anos do 
mandato de Jair Bolsonaro 
(2019/2022,) de 1,50% e, 
no acumulado do período, 
atingirá 5,92%.  De acordo 
com projeções do estudo 
World Economic Outlook/
Oct 2022, divulgado pelo 
FMI – Fundo Monetário 
Internacional, a economia 
global deverá apresentar, 
no período de 2019 a 2022, 
um crescimento médio anu-

al de 2,27% e, no acumula-
do, de 9,16%.  

Em síntese, o Brasil con-
tinua apresentando um de-
sempenho econômico que 
pode ser considerado me-
díocre comparado à média 
mundial – principalmente 
se levadas em consideração 
as suas enormes potenciali-
dades e a dimensão de seu 
mercado interno. 

Desde o ano de 2010 
– quando a economia bra-
sileira cresceu 7,53% e a 
mundial 5,44%, as taxas 
anuais de variação anu-
al do PIB do país foram 
sempre inferiores à média 
alcançada pela economia 
global. No acumulado do 
período, porém, compa-

radas às economias emer-
gentes ou em desenvolvi-
mento, categoria da qual o 
Brasil faz parte, a distância 
que nos separa deles tem 
sido bastante significativa 
e chega a representar ape-
nas menos de 20% (Brasil: 
11,79% e países emer-
gentes 65,55%).  O pior é 
que a situação já persiste 
por quase quatro décadas 
contínuas e praticamente 

muito pouco tem sido feito 
para reverter esta verda-
deira tragédia nacional, ca-
bendo lembrar que, como 
já afirmava JK, “economia 
que não cresce é condena-
da ao subdesenvolvimento, 
à fome e à miséria – consi-
derados os maiores inimi-
gos da democracia” 

Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis, com vários cursos de pós graduação no Brasil e exterior. Ex-
Executive Vice-Presidente e CEO do Safra National Bank of New York, em Nova Iorque, Estados Unidos. Ex-Presidente  
do BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais; Foi Secretário de 
Planejamento e Coordenação Geral do Governo de Minas Gerais e Diretor-Geral (Reitor) da Faculdade Estácio de Sá de Belo 
Horizonte; Ex-Presidente do IBEF Nacional – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e da ABDE-Associação Brasileira  
de Desenvolvimento; Coordenador Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico; Presidente da ASSEMG-Associação  
dos Economistas de Minas Gerais.  Presidente da MinasPart Desenvolvimento Empresarial e Econômico, Ltda. Vice-Presidente 
da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM. Autor de vários 
livros, como a coletânea intitulada Juscelino Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Economia brasileira no governo Bolsonaro 
cresceu menos do que a média global
A variação do PIB nacional continua em nível inferior ao mundial, 
agora já completando 12 anos seguidos

“Pretender solucionar a crise brasileira com remédios prescritos para o único fim de estabilidade, como 
se fôssemos uma terra exausta e um povo cansado, necessitados de equilibrar as poucas forças que ainda 
nos restassem é semelhante, malgrado as deformações que acarretam todas as analogias, ao intento de 
se tratarem as crises da puberdade com medicamentos destinados a mitigar a senectude.
         Transportaram-se para o nosso País, mecânica e acriticamente, técnicas e instituições que, ou não 
correspondiam mais às condições de nossa época – como é o caso das correspondentes ao liberalismo 
europeu do século XXI, ou não se ajustaram à nossa realidade – como é o caso das que insistem em dar 
tratamento monetário a fenômenos que são basicamente econômicos.” 

Juscelino Kubitschek
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PROJEÇÕES DO BOLETIM FOCUS DO BANCO CENTRAL - 19.12.2022 

PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO – 1998 a 2022

Fonte: IBGE

Item  2019 2020 2021 2022 Média Acumulado do 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 -3,28 4,99 3,05 1,50 5,92

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

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

Projeções do FMI – Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022 - exceto a projeção do PIB brasileiro, que é do Relatório Focus  
do Banco Central de 19.12.2022. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Desenv. 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* 56,45 43,55

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

*Projeção. Fonte: World Economic 
Outlook/FMI – Oct 2022

Elaboração: MinasPart 
Desenvolvimento
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Projeções. Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022
Banco Central/IBGE - Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

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 -3,28 -1,89

Média 2,87 0,36 4,14

Acumulada 32,48 3,33 49,67

2021 6,02 4,99 6,62

2022* 3,19 3,05 3,74

Média 4,61 4,02 5,18

Acumulada 9,60 8,19 10,60

2011/2022

- Média anual 3,16 0,97 4,31

- Taxa Acumulada 44,94 11,79 65,55

TAXA DE VARIAÇÃO ANUAL DO PIB
PRODUTO INTERNO BRUTO
MUNDO X BRASIL - 2001/2022 – Em % Ordem País US$ bilhões % no total

01 Estados Unidos 25.035,16 24,65

02 China 18.321,20 18,04

03 Japão 4.300,62 4,24

04 Alemanha 4.031,15 3,97

05 Índia 3.468,57 3,42

06 Reino Unido 3.198,47 3,15

07 França 2.778,09 2,74

08 Canadá 2.200,35 2,17

09 Rússia 2.133,09 2,10

10 Itália 1.996,93 1,97

11 Iran 1.973,74 1,94

12 Brasil 1.898,31 1,87

13 Coreia do Sul 1.734,21 1,71

14 Austrália 1.724,79 1,70

15 México 1.424,53 1,40

16 Espanha 1.389,93 1,37

17 Indonésia 1.289,43 1,27

18 Arábia Saudita 1.010,59 1,00

19 Holanda 990,58 0,98

20 Turquia 853,49 0,84

Total Mundial 101.560,90 100,00

MAIORES ECONOMIAS EM 2022 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO

Projeções. Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022 – Bacen/IBGE
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano Mundo Brasil Participação %  
   Brasil/Mundo

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 1.475,37 1,73

2021 97.076,28 1.649,98 1,70

2022* 101.560,90 1.898,31 1,87

MUNDO X BRASIL - VARIAÇÃO DO PIB –  
PRODUTO INTERNO BRUTO 
2011/2022* - (Em US$ bilhões correntes)

*Projeções. Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022 
e IBGE. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Os países desenvolvidos 
que, em 2000, respondiam 
por 79,0% da produção 
mundial – terão as suas 
participações reduzidas 
para 56,45% em 2022. Já 
os emergentes ou em de-
senvolvidos, categoria do o 
Brasil se inclui, saltarão de 
uma participação de 21,0% 
em 2000 para 43,55% do 
total mundial neste ano. A 
tendência é de se continuar 
esta ampliação com a pos-
sibilidade de, mais alguns 
anos à frente, também assu-
mirem a liderança na pro-
dução econômica mundial. 

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

Neste ano, a economia 
global deverá superar pela 
primeira vez a marca dos 
100 trilhões de dólares nor-
te-americanos e o Brasil en-
cerra o ano de 2022 ocupan-
do o 12º lugar no ranking 
das maiores economias, com 
um PIB totalizando o valor 
de R$ 9.819,12 bilhões – 
equivalente a US$ 1.898,31 

bilhões e a uma participação 
relativa de 1,87% na econo-
mia global. Cabe salientar 
que, atualmente, essa par-
ticipação significa, apenas, 
quase a metade do que re-
presentava no ano de 2011, 
quando alcançou 3,54% do 
total mundial. Vale ademais 
acrescentar que, no período 
de 2011 a 2022, enquanto o 
PIB-Produto Interno Bruto 
global - medido em dólares 
norte-americanos, registrou 
uma expansão de 37,67% - o 

De 2011 a 2022 a economia brasileira registra o mais 
longo período de retração e ficou muito mais pobre.  
As previsões para 2023 são ainda piores

*Projeção. Fonte: IBGE/LCA Consultores Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

Ano US$ Ano US$ 

2001 3.180,30 2012 12.372,91

2002 2.849,27 2013 12.275,43

2003 3.096,64 2014 12.103,47

2004 3.658,64 2015 8.783,77

2005 4.816,32 2016 8.733,78

2006 5.907,77 2017 9.935,62

2007 7.369,36 2018 9.158,83

2008 8.842,48 2019 8.888,80

2009 8.642,95 2020 6.956,73

2010 11.276,39 2021 7.730,40

2011 13.238,98 2022* 8.839,72

BRASIL – EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA 
Período de 2001/2022 – Em US$ correntes

Ano Valor – R$

2011 27.746,20

2012 28.017,32

2013 28.602,19

2014 28.500,24

2015 27.263,52

2016 26.161,72

2017 26.306,18

2018 26.580,09

2019 26.716,54

2020 25.668,28

2021 26.776,73

2022* 27.430,23

BRASIL – EVOLUÇÃO  
DO PIB PER CAPITA
PERÍODO DE 2001/2022 EM 
R$ CONSTANTES DE 2014

*Previsão. Fonte: IBGE/LCA Consultores
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 6.956,73 10.525,00 63.078,47

2021 7.730,40 12.561,58 69.227,11

2022* 8.823,65 12.970,33 75.179,58

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

*Projeções. Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Em 1995, de acordo 
com o documento intitulado 
World Economic Outlook, 
divulgado em 11 de outu-
bro último pelo FMI – Fun-
do Monetário Internacional, 
a economia brasileira era 
5,5% maior do que a chine-
sa e representava 2,46% do 
total mundial. Atualmente, a 
economia brasileira detém 
1,87% do total mundial e a 
da China é 9,7 vezes maior 
do que a brasileira e repre-
senta 18,04% do PIB-Pro-
duto Interno Bruto global.

brasileiro contabilizou uma 
retração de 27,51%.

A Renda Per Capita dos 
brasileiros de 2022 deverá 
alcançar, em valores corren-
tes, US$ 8.839,72 – pratica-
mente o mesmo valor verifi-
cado no ano de 2008, o que 
reforça de forma dramática 

o declínio significativo do 
ritmo da atividade econômi-
ca do país no período em re-
ferência. Já em valores cons-
tantes de 2014, a Renda Per 
Capita será de R$ 27.430,23 
– praticamente no mesmo 
nível do ano de 2011.

O maior PIB do mundo 

em 2022 pertence, mais uma 
vez, aos Estados Unidos, com 
US$ 25,0 trilhões – represen-
tando 24,7% do total mun-
dial. A China possui a segun-
da maior economia, com US$ 
18,32 trilhões – 18,0% do 
total mundial, seguida pelo 
Japão, com US$ 4,3 trilhões – 
4,2% 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$ 1,898 tri-
lhão (1,87% do total mun-
dial) e estará produzindo 
menos US$ 716 bilhões.

Há 27 anos, a economia brasileira era maior do que a chinesa.   
Atualmente, a economia chinesa é cerca de 10 vezes maior que a brasileira

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 1,73 14.862,56 17,40
2021 1.649,98 1,70 17.744,64 17,74
2022* 1.894,85 1,83 20.256,41 19,57

Ano Brasil Índice China Índice
1995 770,86 100,00 731,00 100,00
2000 655,45 85,03 1.205,36 164,89
2005 891,63 115,67 2.290,02 313,27
2010 2.208,70 286,53 6.033,83 825,42
2015 1.800,05 233,51 11.113,51 1.520,32
2020 1.475,37 191,39 14.862,56 2.033,18
2021 1.649,98 214,04 17.744,64 24.274,47
2022* 1.894,85 245,80 20.256,41 27.710,55

EVOLUÇÃO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO BRASIL X CHINA E RESPECTIVAS PARTICIPAÇÕES 
NA ECONOMIA MUNDIAL - Período de 1995 a 2022 – Em US$ bilhões correntes

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

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

*Projeções. Fonte: World Economic Outlook/FMI – Oct 2022. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Perspectivas da Economia 
Mundial em 2023

Segundo o FMI – Fundo 
Monetário Internacional, a 
atividade econômica mun-
dial está passando por uma 
desaceleração ampla e mais 
acentuada do que o espera-
do, com uma inflação mais 
alta do que a observada em 
várias décadas. A crise do 

custo de vida, o aperto das 
condições financeiras na 
maioria das regiões, a inva-
são da Ucrânia pela Rússia 
e a persistente pandemia 
de COVID-19 pesam muito 
sobre as perspectivas.

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.

De acordo com o Rela-
tório Focus do Banco Cen-
tral de 19 de dezembro, o 
PIB-Produto Interno Bruto 
brasileiro devera ter um 
crescimento de apenas 
0,79% em 2023 - basica-
mente quase o mesmo per-
centual do aumento da sua 
população e muito inferior 
à média de expansão da 
economia global, estimada 
em 2,7% - configurando-
-se no 13º ano seguido em 
que o país segue no ritmo 
de rabo de cavalo, que cres-
ce sempre para trás e para 
baixo.
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Juros Indecentes: O Brasil continua campeão 
na taxa real mais elevada do mundo

Em reunião de política 
monetária realizada no dia 07 
de dezembro, o Copom – Con-
selho de Política Monetária do 
Banco Central manteve a sua 
taxa básica de juros, a Selic, 
em 13,75% ao ano. A decisão 
veio em linha com a expecta-
tiva predominante nos mer-
cados. A decisão foi unânime. 

O comunicado da deci-
são mostrou que a avaliação 
do Copom sobre as conjun-
turas internacional e do-
méstica pouco se alterou. A 
autoridade avalia que o “am-
biente externo se mantém 
adverso e volátil, marcado 
pela perspectiva de cresci-
mento global abaixo do po-
tencial no próximo ano, alta 
volatilidade nos ativos finan-
ceiros e um ambiente infla-
cionário ainda pressionado”, 
com a “política monetária 
nos países avançados em di-
reção a taxas restritivas”. 

A autoridade notou, ain-
da, que “a divulgação do PIB 
apontou ritmo de crescimen-
to mais moderado no tercei-
ro trimestre”, de modo que 
o “conjunto dos indicadores 
mais recentes corrobora o 
cenário de desaceleração es-
perado pelo Copom”. 

As projeções oficiais de 
inflação sofreram alguns 
ajustes modestos para cima, 
a despeito da pequena alta 
de juros verificada na media-
na de projeções da pesquisa 
Focus no horizonte prospec-
tivo. A projeção para a alta 
do IPCA em 2022, no cená-
rio de referência, passou de 
5,8% para 6,0%. A projeção 
para 2023 avançou de 4,8% 

para 5,0% e, para 2024, de 
2,9% para 3,0%. A projeção 
da inflação acumulada em 12 
meses até o segundo trimes-
tre de 2024 passou de 3,2% 

para 3,3%, ainda relativa-
mente próximo do centro das 
metas para 2023 (3,25%) e 
2024 (3%), que já têm pesos 
equivalentes nas decisões de 

política monetária. 

Em relação ao balanço 
de riscos, o Copom manteve 
o mesmo balanço apresenta-
do em sua reunião anterior. 
Apenas reforçou, conforme 
esperado, que “acompanha-
rá com especial atenção os 
desenvolvimentos futuros 
da política fiscal e, em parti-
cular, seus efeitos nos preços 
de ativos e expectativas de 
inflação, com potenciais im-
pactos sobre a dinâmica da 
inflação prospectiva”. 

A LCA Consultores Eco-
nômicos espera a manuten-
ção da taxa nas próximas 
reuniões, ao menos até o ter-
ceiro trimestre do próximo 
ano - quando a Selic deverá 
começar a ser cautelosamen-
te reduzida. Mas o timing da 
flexibilização da política mo-
netária doméstica dependerá 
de diversas condicionantes 
externas e internas, em par-
ticular do grau de sucesso do 
próximo governo em resga-
tar a confiança dos agentes 
na condução da política eco-
nômica e no reequilíbrio das 
contas públicas.

Para manter a inflação 
do IPCA em 5,90% ao ano 
custou ao governo federal 
brasileiro, no acumulado 
em doze meses até outu-
bro de 2022, uma despesa 
com juros de R$ 573,2 bi-
lhões (6,03% do PIB) – o 
que significa um aumento 
real em relação ao PIB de 
9,24%, comparativamen-
te ao acumulado em doze 
meses até dezembro de 
2018 de R$379,2 bilhões 
(5,52% do PIB).

Fonte: Copom/Poder 360
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O Brasil lidera o ranking 
mundial de juros reais de 
dezembro, de acordo com 
levantamento feito pela In-
finity Asset Management, 
que inclui 156 países. 

No dia 7 de dezembro 
o Comitê de Política Mone-
tária (Copom)  determinou 
manter o nível da Selic em 
13,75% ao ano. 

Os juros reais represen-
tam a taxa descontada da in-
flação esperada para os pró-
ximos doze meses. Em seu 
relatório, a Infinity considera 
a inflação prevista no boletim 
Focus do Banco Central, de 
5,33%, e a taxa de juros DI a 
mercado dos próximos doze 
meses com vencimento em 
dezembro de 2023.

Com a Selic a 13,75% 
ao ano, os juros reais no 
Brasil alcançam 8,16%. No 
ranking, o país é seguido 
pelo México (juros reais de 
5,39%) e pelo Chile (juros 
reais de 4,66%). Em caso 

de alta de 0,75 pp, os juros 
reais brasileiros seriam de 
8,78%, enquanto o valor 
atingiria 7,54%, se houves-
se corte de 0,25 pp.

Já no ranking de países 
com as maiores taxas de ju-
ros nominais, o Brasil está 
em segundo lugar, atrás da 

Argentina (juros de 75% ao 
ano). Na terceira posição, 
aparece a Hungria (juros de 
13% ao ano).

“Os programas de aper-
to quantitativo continuam 
lentos e o movimento global 
de políticas de aperto mone-
tário continuou a ganhar for-

ça, com o aumento expressi-
vo no número de Bancos 
Centrais (BCs) sinalizando 
preocupação com a inflação, 
mesmo com a queda do pre-
ço de commodities”, afirma a 
Infinity no relatório.

Brasil – Taxa de Juros chegando em Marte
Estudo inclui 156 países e considera a taxa de juros descontada 
da inflação esperada para os próximos 12 meses

Países
 Taxas de

 juros reais

Brasil 8,16%

México 5,39%

Chile 4,66%

Hong Kong 3,12%

Colômbia 2,39%

Filipinas 2,21%

Indonésia 2,09%

África do Sul 1,73%

Índia 1,13%

Israel 0,74%

OS DEZ PAÍSES COM  
AS MAIORES TAXAS  
DE JUROS REAIS:

Países
 Taxas de

 juros nominais

Argentina 75,00%

Brasil 13,75%

Hungria 13,00%

Chile 11,25%

Colômbia 11,00%

México 10,00%

Turquia 9,00%

Rússia 7,50%

República Checa 7,00%

África do Sul 7,00%

OS DEZ PAÍSES COM  
AS MAIORES TAXAS  
DE JUROS NOMINAIS:
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O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Ban-
co Central decidiu, em sua 
última reunião do ano, man-
ter a taxa de juros básica da 
economia brasileira (Selic) 
em 13,75% ao ano. Em co-
municado, o Copom assi-
nalou “a elevada incerteza 
sobre o futuro do arcabou-
ço fiscal do país e estímulos 
fiscais adicionais” como fa-
tores que aumentam o risco 
de a inflação subir.

O Brasil segue com a 
maior taxa real de juros 
do mundo. De acordo com 
ranking elaborado pela In-
finity Asset Management, a 
taxa brasileira, descontada 
a inflação projetada para os 

próximos 12 meses, ficou em 
8,16%. O segundo colocado, 
o México, tem 5,39%, segui-
do pelo Chile, com 4,66%.

O ranking engloba 40 
países. Destes, 26 têm juros 

reais negativos. O destaque 
fica para a Turquia, com 
taxa real de -14,49%. Nos 
Estados Unidos, o juro des-
contado a inflação está em 
-1,04%. A média dos 40 paí-
ses é uma taxa de -2,16%.

Os juros brasileiros es-
tão na segunda colocação 
em termos nominais, sem 
levar em conta a inflação. 
Apenas a Argentina tem 
taxa maior (75%). Mas, com 
inflação elevada, os juros 
reais no país vizinho estão 
negativos: -11,36%.

Todos os países que in-
tegram o G7, grupo de eco-
nomias liberais mais ricas, 
estão com as taxas reais no 
terreno negativo. Além dos 
EUA, Alemanha (-5,36%), 
Canadá (-2,19%), França 
(-2,94%), Itália (-5,09%), 
Japão (-1,54%) e Reino 
Unido (-0,60%).

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.

Há muito venho afir-
mando que o Brasil está 
acometido de uma doença 
que intitulo de “síndrome do 

raquitismo econômico” – de-
vido ao declínio dos níveis 
da produtividade nacional e 
pela estagnação da atividade 
econômica, principalmente 
quando o PIB-Produto In-
terno Bruto nacional é com-
parado às médias positivas 
alcançadas pela economia 
global e dos países emer-
gentes – categoria da qual 
fazemos parte.  A constata-
ção é que desaprendemos a 
crescer, e a nossa máquina 
propulsora do crescimento 
econômico vigoroso e con-
tínuo enferrujou-se ou está 
quebrada. País cuja econo-
mia não cresce está conde-

Em ranking de 40 países, 26 têm juros reais negativos
Decisão do BC mantém Brasil com maior taxa do mundo

Fonte: Beatriz Rocha
Estadão – 08.12

Analisando o desempenho do PIB 
brasileiro por governo
Desde 1985 o melhor desempenho da economia brasileira ocorreu 
durante o governo Itamar Franco
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nado ao ananismo, ao atraso 
e ao empobrecimento. Isso 
potencializa tensões e pers-
pectivas sociais explosivas 
- podendo colocar em risco 
as instituições e a ainda inci-
piente democracia brasileira.

É indispensável ao País 
recuperar a sua capacidade 
de planejamento estratégico 
de longo prazo, que entendo, 

deve ter, como fundamento 
básico, a sua transformação 
em Nação Desenvolvida, 
Justa e Próspera. É preciso 
sintonizá-lo com as rápidas 
e importantes transforma-
ções por que passa a eco-
nomia internacional, a sua 
estrutura produtiva e as no-
vas dimensões trazidas por 
novos e potenciais merca-
dos, como seria o caso bem 

ilustrativo da China e Índia, 
além de outros.

O Brasil não pode 
prescindir do crescimen-
to econômico: o estoque 
de problemas sociais acu-
mulados, eleva-se expo-
nencialmente, apesar da 
desaceleração da taxa de 
crescimento da população. 
Entendo que só a expansão 

da economia preencherá as 
condições necessária para 
o enfretamento e atenua-
ção dos mesmos.

O Brasil precisa se re-
conciliar com o crescimen-
to econômico vigoroso, 
consistente, contínuo, sus-
tentável e eleger o desen-
volvimento como a nossa 
meta prioritária número 1!

Governo Período Variação Média 
  real período em %
Fernando Collor 1999/1992 -4,01
Dilma Rousseff 2011/2015 -3,15
Michel Temer 2017/2018 -2,13
Fernando Henrique 1995/2002 -0,99
Jair Bolsonaro 2019/2022 -0,77
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 
1985/2022 (Em pontos percentuais – Média da variação anual)

Período/Governo  Brasil Mundo Diferença %

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 - 1995/2002  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 - 2019/2022  1,50 2,27 -0,77

DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA X MUNDIAL 
- POR PERÍODO PRESIDENCIAL
Taxa real de crescimento do PIB – Produto Interno Bruto 
1985/2022 (Em pontos percentuais – Média da variação anual)

Fonte: World Economic Outlook – Oct 11,2022 – FMI/IBGE
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento
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Minas Gerais é um dos Estados mais im-
portantes da Federação, detendo a segunda 
maior população brasileira e ocupando a ter-
ceira posição no ranking das maiores econo-
mias estaduais sendo, também, a sua dimen-
são considerada mais expressiva do que a de 
muitos países pois ocupa, ademais, a 5ª maior 
área geográfica nacional. 

É, ainda, um terreno bastante fértil em 
talentos, ideias e pessoas com influência sig-
nificativa e participação expressiva nos mais 
diversos campos da dinâmica social, cultural, 
econômica e política do nosso País, contri-
buindo sobremaneira para a formulação e de-
finição das grandes decisões nacionais. 

O Estado de Minas se distingue por sua 
gente com espírito empreendedor, personali-
dades que imprimem a sua marca. E pode-se 
afirmar que Minas são muitas e é o Estado-
-Síntese do Brasil.

A edição especial de O Poder em Minas – 
MercadoComum – 30 Anos, que circulará em 
abril deste ano, será a quinta de uma série 
que começou há 25 anos e conterá o descriti-
vo e uma biografia das 50 “Personalidades de 
Destaque de Minas Gerais 2022/2023” que já 
estão sendo reveladas e divulgadas, a partir 
deste momento com esta publicação.

Incluirá a edição de abril, ainda, outros 
250 nomes considerados “Personalidades + de 
Minas 2022/2023” e será desenvolvida, mais 
uma vez, pela equipe técnica da MinasPart – 
Desenvolvimento Empresarial e Econômico, 
Ltda. que buscará ouvir, por pesquisa direta, 
parte significativa dos leitores de MercadoCo-
mum constituídos, em sua maioria, por forma-
dores de opinião. Cabe mencionar que já há 
tempo MercadoComum vem obtendo amplo 
alcance em nível estadual, nacional e interna-
cional, conquistando aproximadamente cerca 
de 3 milhões de visualizações/mês, de acordo 
com o Google Search. 

Essa mais nova edição de “O Poder em 
Minas” visa, especialmente, registrar e ren-
der uma homenagem a cada uma das pes-
soas destas 300 personalidades que mais se 
destacaram em suas diferentes áreas de atu-
ação, como um registro atual para o futuro 
e quando, exatamente, ainda serão também 
comemorados os trinta anos da criação e de 
circulação de MercadoComum – Publicação 
Nacional de Economia, Finanças e Negócios.

A esses notáveis da vida mineira, que aca-
bam de ser definidos, MercadoComum já lhes 
rende, antecipadamente, uma homenagem 
bastante especial e os cumprimenta pela esco-
lha, parabenizando todos eles.

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente/Editor Gerais
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Personalidades de destaque de Minas Gerais – 2022/2023

Agostinho Célio 
Andrade Patrus

Presidente da 
Assembleia Legislativa 
de MG

1

Alberto 
Akikazu Ono 

Presidente da Diretoria 
Executiva da Usiminas – 
Usinas Siderúrgicas  
de Minas Gerais S.A.

2

Alexandre Araújo 
Elias Veiga 

Presidente/CEO do 
Grupo Patrimar 
Engenharia S.A

3

Alexandre Silveira 
de Oliveira

Senador da  
República

4

Antonio  
Filosa 

Presidente da FCA – Fiat 
Chrysler Automóveis do 
Brasil Ltda.

5

Antônio Pitangui 
de Salvo 

Presidente do Sistema 
FAEMG – Federação da 
Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais

6

Carlos Alberto 
Dias Viana

Senador da  
República

7

Carlos Carmo 
Andrade Melles

Presidente do  
SEBRAE Nacional

8

Carmen Lúcia 
Antunes Rocha

Ministra do STF - 
Supremo Tribunal 
Federal

9

Cleiton Gontijo de 
Azevedo (Cleitinho)

Senador eleito por 
Minas Gerais em 2022

10
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Flavio Roscoe 
Nogueira 

Presidente do Sistema 
FIEMG – Federação das 
Indústrias do Estado de 
Minas Gerais

11

Frederico José 
Amédeé Peret 

Presidente da Unimed-
BH – Cooperativa de 
Trabalho Ltda.

12

Fuad Jorge 
Noman Filho 

Prefeito Municipal  
de Belo Horizonte

13

Gustavo de 
Oliveira Barbosa 

Secretário da Fazenda 
de Minas Gerais

14

Jefferson  
De Paula 

Presidente do Grupo 
ArcelorMittal Brasil S.A.

15

Henrique Morais 
Salvador da Silva

Presidente do Grupo 
Mater Dei S.A.

16

Ivan Muller 
Botelho 

Presidente do Conselho 
de Administração do 
Grupo Energisa S.A.

17

José Anchieta  
da Silva 

Presidente da ACMinas – 
Associação Comercial e
Empresarial de Minas

18

José Arthur de 
Carvalho Pereira 
Filho 

Presidente do Tribunal 
de Justiça de
Minas Gerais

19

Josué Christiano 
Gomes da Silva

Presidente do Grupo 
Coteminas S.A. e da FIESP 
– Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo

20
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Marcelo de  
Souza e Silva 

Presidente da CDL-BH 
e presidente eleito do 
SEBRAE-Minas

21

Marcelo Angelo 
de Paula Bomfim

Presidente do 
BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A.

22

Marcos Vinícius 
da Silva Bizarro 

Presidente da AMM – 
Associação Mineira  
dos Municípios

23

Maria Margarida 
Martins Salomão 

Prefeita Municipal 
de Juiz de Fora

24

Marília Aparecida 
Campos 

Prefeita Municipal 
de Contagem

25

Mário Ferreira 
Campos Filho 

Presidente da Associação 
das Indústrias 
Sucroenergéticas de 
Minas Gerais

26

Mateus Simões  
de Almeida 

Vice-Governador eleito 
de Minas Gerais

27

Modesto Carvalho 
Araujo Neto 

Presidente da Drogaria 
Araujo S.A. 

28

Nadim Donato 
Filho 

Presidente da FECOMERCIO 
– Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais

29

Nicolas Ferreira 
de Oliveira 

Deputado Federal  
de Minas Gerais mais 
votado do Brasil  
em 2022

30
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Odelmo Leão 
Carneiro Sobrinho 

Prefeito Municipal  
de Uberlândia

31

Paulo Sérgio 
Ribeiro da Silva 

Presidente do Conselho 
de Administração 
do Grupo Tora 
Transportes S.A.

32

Pedro Lourenço 
de Oliveira 

Presidente do 
Supermercados BH S.A.

33

Reginaldo Lázaro 
de Oliveira Lopes

Deputado Federal e 
Líder do PT na Câmara 
dos Deputados

34

Reinaldo 
Passanezi Filho 

Presidente da CEMIG – 
Cia. Energética de Minas 
Gerais

35

Ricardo Annes 
Guimarães 

Presidente do  
Grupo BMG

36

Ricardo Valadares 
Gontijo 

Presidente do 
Grupo Direcional 
Engenharia S.A.

37

Roberto Santoro 
Meirelles

Presidente da Diretoria 
Executiva do Grupo 
Hermes Pardini S.A.

38

Rodrigo Savio 
Soares Pacheco 

Senador, Presidente  
do Senado Federal

39

Rogério de 
Vasconcelos 
Faria Tavares

Presidente da Academia 
Mineira de Letras

40
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Romeu  
Zema Neto 

Governador reeleito 
de Minas Gerais

41

Ronaldo Ernesto 
Scucato 

Presidente da OCEMG 
– Organização das 
Cooperativas do Estado 
de Minas Gerais 

42

Rubens Menin 
Teixeira de Souza

Presidente do Grupo 
MRV Engenharia S.A., 
Rádio Itatiaia e Rede 
CNN de TV

43

Sérgio Luiz 
Pedrosa

Presidente da FETCEMG - 
Federação das Empresas 
de Transporte de Carga 
de Minas Gerais

44

Sérgio Rodrigues 
Leonardo 

Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
– Seção Minas Gerais 
(OAB-MG)

45

Tereza da Gama 
Guimarães Paes 

Presidente da Fundação 
Benjamim Guimarães 
(Hospital da Baleia)

46

Valmir Rodrigues 
da Silva

Presidente da Federaminas 
– Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
de Minas Gerais

47

Vander Francisco 
Costa 

Presidente do Sistema 
CNT – Confederação 
Nacional dos 
Transportes

48

Vittorio  
Medioli 

Presidente do Grupo 
Sada, Jornal O Tempo 
e Prefeito Municipal 
de Betim

49

Walmor Oliveira 
de Azevedo, Dom

Arcebispo Metropolitano de 
Belo Horizonte e Presidente 
da CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil

50
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O governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema publicou, no dia 
16/12, decreto que autoriza a ade-
são do estado ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). O texto, pre-
sente na edição do Diário Oficial do 
Estado, permite que a Secretaria de 
Estado de Fazenda assine contrato 
com o governo federal para pactuar 
as bases da renegociação da dívida 
de Minas junto à União. O débito es-
tadual junto à União é superior a R$ 
150 bilhões.

O aval de Zema à Recuperação 
Fiscal foi dado em meio a um im-
bróglio que envolve o Palácio Tira-

Governo de Minas adere ao Regime  
de Recuperação Fiscal e PIB estadual  
desacelera no 3º trimestre de 2022



D E S T A Q U E 7 3EDIÇÃO 312 DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

dentes, deputados estaduais e o Su-
premo Tribunal Federal (STF). Isso 
porque o governo tenta convencer 
os integrantes da Assembleia Legis-
lativa a aprovar o ingresso de Minas 
Gerais no plano de ajuste econômico. 

Parte dos parlamentares, contudo, 
teme efeitos negativos aos serviços 
públicos e ao funcionalismo.

Sem consenso no Legislativo, a 
equipe jurídica de Zema recorreu à 

Suprema Corte, que, por duas vezes, 
autorizou a entrada do estado no 
RRF mesmo sem o sinal verde dos 
deputados.

O governo de Minas foi autori-
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zado, por decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal – STF 
Kássio Nunes Marques, a assinar 
contrato com a União para o refi-
nanciamento de dívidas do Estado 
através do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF).  A decisão do ministro 
confirma outra liminar concedida 
por ele em junho que autorizava 
Minas a aderir às negociações sem 
houvesse uma autorização da As-
sembleia Legislativa de Minas.

O secretário de Estado de Gover-
no de Minas Gerais Igor Eto afirmou, 
na manhã desta sexta-feira (16/12), 
que a homologação do Regime de 
Recuperação Fiscal na Assembleia 
Legislativa continua “essencial” para 
a gestão de Romeu Zema (Novo). A 
fala do chefe da pasta acontece logo 
após o governador decretar mais um 
passo rumo à adesão ao RRF, após 
autorização do ministro Kássio Nu-
nes Marques, do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Afirmou o secretário de Governo 
Igor Eto durante o Assembleia Fis-
caliza do dia 16 de dezembro que 
“o fato do ministro Nunes Marques 
ter dado autorização ao governo do 
Estado para seguir com o processo 

do Regime de Recuperação Fiscal 
não só não exclui a necessidade da 
ALMG fazer a homologação no par-
lamento, como, na verdade, está ex-
presso na decisão do ministro a ne-
cessidade da Assembleia dar a sua 
manifestação em relação ao projeto. 
Saindo da questão judicial e entran-
do no ambiente político, o governo 
do Estado considera essencial a 
participação do parlamento minei-
ro, que é algo que irá englobar todo 
o ecossistema público do Estado de 
Minas Gerais

De acordo com Igor Eto, o go-
verno só escolheu a via judicial para 
aderir ao RRF pela dificuldade de 
diálogo com a presidência da Assem-
bleia, exercida pelo deputado esta-
dual Agostinho Patrus (PSD). “Aca-
bou que o governo decidiu recorrer 
à Justiça apenas pela necessidade 
fiscal. A situação fiscal do Estado de 
Minas Gerais impôs ao governo essa 
medida”, disse.

Apesar das falas, dois parlamen-
tares do PT questionaram a conduta 
fiscal do Estado. Para Virgílio Guima-
rães, falta ao governo pensar além do 
Regime de Recuperação. Ele defende 
um planejamento para que Minas 

Gerais dê passos concretos após a 
adesão ao RRF. Também criticou o 
tratamento dado pela Assembleia ao 
tema. “Essa Assembleia deveria ter a 
ousadia de construir uma proposta, 
não só autorizar ou desautorizar. O 
governo mandou um Projeto de Lei e 
a Assembleia não votou. Se a Assem-
bleia não quisesse, deveria ter rejei-
tado. Ela deveria ter sido soberana. 
O governo recorreu ao Judiciário e 
ganhou. Me parece óbvio que ganha-
ria”, disse. 

Já Beatriz Cerqueira questionou 
o secretário de Governo Igor Eto 
sobre cinco processos movidos pelo 
governo de Minas e pelo partido 
Novo contra a Assembleia e Agosti-
nho Patrus só neste ano. Ela ressal-
tou um processo acerca da comuni-
cação institucional do Legislativo. 
“Vocês pretendem trabalhar com a 
Assembleia Legislativa? Em menos 
de 12 meses, cinco judicializações. 
Qual o futuro? Se for para entrar na 
Justiça, podemos fechar o Poder Le-
gislativo? Qual a relação? É judicial 
ou política?”, perguntou a petista. Ela 
lembrou que a Casa aprovou outros 
textos de interesse do governo, como 
as reformas administrativa e da Pre-
vidência.
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Minas Gerais tem a pior classificação fiscal entre todos 
os estados, de acordo com o Tesouro Nacional

O Tesouro Nacional deu a Minas 
Gerais a pior classificação entre todos 
os Estados brasileiros no Boletim de 
Finanças dos Entes Subnacionais no 
dia 29 de novembro último. Com a nota 
D, a mesma dada ao Rio Grande do Sul, o 
Executivo não pode pegar dinheiro em-
prestado dando a União como garantia, 
engessando ainda mais a recuperação 
fiscal do Estado. 

Na prática, os 21 Estados brasileiros 
com notas A e B podem contrair opera-
ções de crédito nas quais o governo fe-
deral cobre eventuais atrasos nos paga-
mentos. No ano passado, 20 unidades da 
federação estavam nessas classificações 
favoráveis, mas Goiás e Tocantins evolu-
íram de C para B, enquanto o Maranhão 
desceu um degrau e tem nota C atual-
mente. Minas estacionou na D.

Pela metodologia do Tesouro Nacio-
nal, o levantamento apura a situação fis-
cal dos Estados e municípios que querem 
contrair novos empréstimos com garan-
tia da União, de forma a verificar se um 
novo endividamento representa risco de 
crédito para o Tesouro Nacional. O cálcu-

lo é composto por três indicadores: endi-
vidamento, poupança corrente e índice 
de liquidez (capacidade do governo de 
lidar com suas dívidas).

Conforme o levantamento do Tesou-
ro, Minas tem a terceira pior dívida con-
solidada do País, à frente apenas do Rio 
Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Já a 
relação entre despesa e receita (poupan-
ça corrente) é a segunda pior do Brasil, 
superando apenas a do Rio Grande do 
Norte. Quanto ao índice de liquidez, o Es-
tado governado por Romeu Zema tem o 
quarto pior resultado, à frente do Amapá, 
Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

"Esse resultado (nota D no boletim 
do Tesouro) acontece porque a dívida 
de Minas Gerais tem uma complexidade 
muito grande. A renegociação feita no 
governo Eduardo Azeredo (PSDB) as-
sumiu juros incompatíveis com outras 
renegociações feitas à época. A compen-
sação pela Lei Kandir não aconteceu. O 
desequilíbrio entre o que Minas já pagou 
de juros e as necessidades de pagamen-
tos futuros deixam claro que é necessá-
rio rediscutir essa dívida. Passaram seis 

governadores desde o Azeredo, mas nin-
guém conseguiu resolver o problema", 
afirmou Gelton Pinto Coelho, economis-
ta do Conselho Regional de Economia de 
Minas Gerais (Corecon-MG).

O problema apontado pelo espe-
cialista também acompanha o Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF). Para ade-
rir ao RRF, o Estado se comprometeu a 
abrir mão dos créditos tributários que 
tinha a receber pela Lei Kandir – legis-
lação de 1996 que prometia compensa-
ções aos Estados pela União. 

A situação fiscal deste ano também 
tem como fator a limitação das alíquo-
tas do ICMS para os combustíveis, tele-
comunicações e outros serviços agora 
considerados essenciais após a PEC 
Kamikaze. Como o imposto é estadual, 
o governo de Minas perde arrecada-
ção, até porque o Estado tinha uma das 
maiores alíquotas do Brasil para a gaso-
lina, taxa que caiu de 31% para 18%. Só 
em outubro deste ano, Minas teve recei-
ta R$ 7,7 bilhões inferior ao mesmo mês 
do ano passado só com o ICMS: R$ 44,9 
bilhões contra R$ 52,6 bilhões..
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Economia de Minas Gerais desacelera 
no 3º trimestre do 2022 

A Fundação João Pinheiro – FJP divulgou no dia 16 de dezembro os resultados relativos 
ao desempenho da economia mineira durante o terceiro trimestre deste ano

De acordo com a FJP – respon-
sável pelos cálculos do PIB loca, “no 
terceiro trimestre de 2022, o Produto 
Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais 
foi estimado em R$ 240,2 bilhões e 
representou 9,4% do PIB nacional. 
Os dados apontam que o agrupamen-
to “outros serviços” – por exemplo, 
informação e comunicação; interme-
diação financeira; educação e saúde 
privada; serviços domésticos; artes, 
cultura, esporte; atividades imobili-
árias, após demanda reprimida em 
razão da pandemia da Covid-19, apre-
senta desempenho positivo, benefi-
ciado pela melhora do mercado de 
trabalho (queda na taxa de desocupa-
ção) e uma reorientação no consumo 
das famílias.

O volume de Valor Adicionado Bru-
to (VAB) nos serviços privados exceto 
comércio e transportes (“outros ser-
viços”) expandiu-se 2,3% em Minas e 
1,5% no Brasil, na comparação com o 
trimestre anterior. O melhor desempe-
nho em nível estadual desse agrupa-
mento pode estar associado à menor 
taxa de desocupação na comparação 
com a média nacional. De acordo com 
a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE, no terceiro trimestre de 2022 
em relação ao trimestre anterior (sé-
rie com ajuste sazonal), houve expan-
são no volume dos serviços prestados 
às famílias e dos serviços de informa-
ção e comunicação.

Ainda, de acordo com os estudos, 
o índice de volume do PIB mineiro 
apresentou variação negativa (-2,8%) 
no terceiro trimestre de 2022, em re-
lação ao trimestre anterior quando se 
considera a série com ajuste sazonal. 
No Brasil, ao contrário, houve variação 
positiva do produto agregado (0,4%) 
na mesma base de comparação.

Na análise dos resultados dessa-
zonalizados, neste ano, o crescimen-
to econômico de Minas praticamente 
se concentrou no segundo trimestre 
do ano (6,4%), em razão do desem-
penho favorável da agropecuária e 
da extrativa mineral ao passo que 
a atividade econômica no estado 

cresceu 0,5% no primeiro trimestre 
do ano e, agora no terceiro trimes-
tre, apresentou retração de 2,8%. 
No Brasil, a atividade econômica foi 
desacelerando ao longo do ano, com 
expansão de 1,3% no primeiro tri-
mestre, 1,0% no segundo e 0,4% no 
terceiro trimestre de 2022.
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CRESCIMENTO ANUALIZADO

A variação positiva no segundo 
trimestre do ano fez com que, quando 
se compara com os últimos 12 meses 
completados, de setembro deste ano 
com os quatro trimestres anteriores, 
o volume do PIB de Minas apresen-
tasse crescimento de 3,5%. Valor 
também acima da taxa de expansão 
observada no cenário nacional na 
mesma base de comparação (3,0%).

SETORES

Na comparação com o trimestre 
imediatamente anterior, a explicação 
para a retração do índice de volume 
do PIB mineiro no terceiro trimestre 
de 2022 em relação ao trimestre an-
terior se deve à variação negativa das 
atividades da agropecuária (-5,7%), 
da indústria extrativa mineral (-7,3%), 
da transformação (-1,2%), do segmen-
to de energia e saneamento (-1,3%) e 
dos serviços de transporte (-0,5%).

“Embora a agropecuária tenha 
apresentado queda no estado no ter-
ceiro trimestre, no acumulado do ano 
seu resultado continua positivo, pois 
suas principais culturas, café, soja, 
cana e milho, apresentaram expan-
são”, explica Thiago Almeida, técnico 
responsável pelo cálculo.

“Essa queda da agropecuária no 
terceiro trimestre está atrelada à dis-
sipação do efeito positivo da safra de 
soja que em Minas teve resultado po-

sitivo e em âmbito nacional teve resul-
tado negativo, já que a soja é colhida 
no primeiro semestre. Então, quando 
se encerra o primeiro semestre, tem 
essa dissipação do efeito positivo. 
Além disso, houve revisão do aumento 
na quantidade produzida na safra do 
café que é, em boa medida, colhido no 
terceiro trimestre”, justifica Almeida.

Por outro lado, além dos “outros 
serviços”, apresentaram incremento 
no volume de VAB em Minas Gerais 
a construção civil (0,9%), a atividade 
comercial (0,5%) e a administração 
pública (0,5%) na comparação do ter-
ceiro trimestre de 2022 com o segun-
do trimestre do mesmo ano na análi-
se da série ajustada sazonalmente. No 
Brasil, o comércio ficou praticamente 
estagnado (ligeiro recuo de 0,1%) e 
a administração pública se expandiu 
1,1% na mesma base de comparação.

De acordo com a Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC) do IBGE, o seg-
mento de combustíveis e lubrifican-
tes e de artigos farmacêuticos, mé-
dicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos foi o destaque no volume 
de vendas em Minas Gerais, no tercei-
ro trimestre de 2022 em relação ao 
segundo trimestre do ano.

Do valor do PIB estimado no tri-
mestre analisado, R$ 26,4 bilhões 
dizem respeito aos impostos indire-
tos líquidos de subsídios e R$ 213,8 
bilhões referem-se ao Valor Adiciona-
do Bruto (VAB). Em Minas Gerais, na 
composição setorial relativa ao ter-
ceiro trimestre de 2022, o VAB agro-
pecuário foi responsável por R$ 15,6 
bilhões (7,3% do total); o da indús-
tria, por R$ 64,9 bilhões (30,4% do 
total); e o dos serviços, por R$ 133,3 
bilhões (62,3% do total).

Minas está autorizado pelo Ministério da Economia 
a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal

O presidente Jair Bolsonaro en-
cerra o seu mandato atendendo a um 
pleito do governo de Minas, Romeu 
Zema. O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, autorizou o Estado a assinar 
o contrato de refinanciamento da sua 
dívida com a União. O Ministério des-

tacou que a negociação teve aval da 
Secretaria do Tesouro Nacional e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda, se-
guindo as regras do Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF). Minas tem uma 
dívida superior a R$ 150 bilhões com 
a União, cujos pagamentos foram sus-

pensos desde 2018 por decisão judi-
cial. O governador Romeu Zema ade-
riu ao Regime de Recuperação Fiscal 
sem o aval do Legislativo mineiro. A 
autorização veio do Supremo Tribunal 
Federal, mas os deputados estaduais 
ainda tem que analisar a matéria. 
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O CFO da Direcional Engenharia, 
Henrique Assunção Paim, foi agracia-
do como o Executivo de Finanças do 
“37º Prêmio O Equilibrista de 2022”. 
A escolha foi por votação realizada por 
associados do Instituto Brasileiro de 
Finanças de Minas Gerais (IBEF-MG).

 
O economista Henrique Assunção 

Paim é CFO da Direcional Engenha-
ria desde 2019. Atuou no mercado 
financeiro em diversas áreas de gran-
des bancos de atacado por mais de 
20 anos, tendo iniciado sua carreira 
como trainee da mesa de operações 
do Unibanco em 1999. É formado em 
Economia pela UFMG, com especiali-
zação em finanças pelo IBMEC e MBA 
pela FDC.

 
RECONHECIMENTO

O evento homenageia os executi-
vos de finanças que mais se destaca-
ram durante o ano de 2022. O prêmio 
O Equilibrista destaca empresários e 
executivos que fazem a diferença no 
cenário econômico do estado, a partir 
de um desempenho eficiente, inova-
dor, ético e responsável.

Ele foi lançado pelo IBEF-MG com 
o objetivo de reconhecer e homena-
gear os melhores executivos e empre-
sários do estado, com uma sólida e vi-
toriosa trajetória profissional que, na 
condução de seus empreendimentos, 
propuseram soluções inovadoras em 
suas gestões.

Segundo o presidente do IBEF-
-MG, Julio Damião, o reconhecimento 
“O Equilibrista”, premia toda uma car-

reira de profunda dedicação, sacrifí-
cios, superações e conquistas que en-
volvem a vida do profissional da área 
de finanças.

 
HOMENAGENS

Durante a solenidade o BDMG foi 
homenageado pelos seus 60 anos, o 
presidente Marcelo Bonfim recebeu 

a placa do CEO do Mercado Comum 
e Conselheiro do IBEF-MG, Carlos Al-
berto Teixeira.

O Secretário da Fazenda de Minas, 
Gustavo Barbosa foi outro homena-
geado pela sua “Contribuição para as 
Finanças e Economia do Estado”, entre-
gue por Alzira Alice de Souza – CEO da 
Inditec e Conselheira do IBEF-MG.

Executivo de Finanças de 2022 do Prêmio  
O Equilibrista do IBEF-MG é Henrique Paim, 
CFO da Direcional Engenharia S.A.

Henrique Paim recebendo o Prêmio Equilibrista de 2022 de Minas Gerais

Solenidade de premiação, aconteceu no dia 1º de dezembro no Buffet Catarina 
e contou com a presença de diversas autoridades, empresários, profissionais de 
finanças e convidados

Davi Martins
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Alexandre Barcelos, Henrique Paim e Julio Cesar e Damiao Soares

Certificado de Neutralização de Carbono do IBEF-MG

Público presente 

Gustavo Barbosa e Guilherme Carrara Júlio Cesar Damião – Presidente da 
Diretoria Executiva do IBEF – MG

Público presente 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente de 
MercadoComum e Marcelo Bomfim, presidente do BDMG

Integrantes IBEF-Mulher de Minas Gerais

Público presente 

Fotos: Davi Martins
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Os brasileiros estão saindo de casa 
cada vez mais tarde - o comportamen-
to passou a ser mais frequente na faixa 
etária de 25 a 34 anos, em uma alta 
de 137% entre 2012 e 2022. É o que 
aponta o material “Todo o tempo do 
mundo: para além da idade”, edição de 
novembro do Data Stories, conteúdo 
temático mensal da Kantar IBOPE Me-
dia – divisão da Kantar especializada 
em pesquisa de mídia. 

Outro dado interessante, por 
exemplo, é que mais brasileiros estão 
investindo nos estudos, mesmo com 
idade avançada. Isso porque começar 
ou retomar a faculdade passou a ser 
mais recorrente entre a faixa etária 
de 20 a 34 anos – crescimento de 69% 
nessa faixa no período de 10 anos.

Ao comparar as mesmas idades do 
passado com o presente, a Kantar IBO-
PE Media percebeu que as relações com 
vários aspectos da vida mudaram. Em 
2012, por exemplo, 40% dos brasileiros 
entre 12 e 25 anos concordavam que 
dinheiro é a melhor medida do sucesso. 
Esse número caiu para 28% em 2022.

Já a faixa etária acima de 58 anos 
apresentou crescimento de 212% 
quando o assunto é ter a internet como 
principal fonte de entretenimento, pas-
sando de 13% para 42% em 10 anos.

A conectividade e o acesso à web, 
inclusive, é um dos principais fatores 
que impulsionam as diferenças entre 
pessoas da mesma idade hoje e déca-
das atrás. Nos últimos 10 anos, houve 
aumento representativo nesse fator 
em todas as faixas etárias: 12 a 19 
anos (+15% passaram a navegar pela 
internet), 20 a 24 anos (+18%), 25 a 
34 anos (+35%), 35 a 44 anos (+68%), 
45 a 54 anos (+103%), 55 a 64 anos 
(+178) e 65 a 75 anos (+408%).

A última década ainda trouxe 
mudanças significativas de compor-
tamento de consumo de forma gene-
ralizada, com maior conscientização 
ambiental em relação às compras – 
hoje, 77% estão dispostos a mudar o 
estilo de vida para beneficiar o meio 
ambiente –, e a forma como se rela-
cionam com marcas – 44% apreciam 
empresas inovadoras.

“Alguns rótulos geracionais tor-
naram-se uma abreviação para seg-
mentar milhões de pessoas. Isso, no 
entanto, leva a análises e conclusões 
estereotipadas e, algumas vezes, até 
míopes. Para enxergar o todo e ir além 
do óbvio, o dado pode ser um grande 
aliado, mas é preciso ir além de análi-
ses demográficas baseadas em idade a 
fim de desbloquear todo seu potencial”, 
destaca Eduardo Alves, Head de Go-To-
-Market e Field Marketing (Diretor de 
Marketing) da Kantar IBOPE Media.

Esta edição do Data Stories foi ela-
borada com a ajuda de informações co-

letadas pela ferramenta Target Group 
Index e tem a proposta de analisar como 
diferentes aspectos da vida dos brasilei-
ros variam de acordo com suas gerações.

A Kantar IBOPE Media faz parte da 
Kantar, líder global em dados, insights e 
consultoria. Oferecemos as mais abran-
gentes e precisas informações sobre 
consumo, desempenho e investimen-
to de mídia, provendo aos clientes da 
América Latina dados para a melhor to-
mada de decisão. A Kantar IBOPE Me-
dia conta com aproximadamente 3.500 
colaboradores e possui operações em 
15 países latino-americanos.

A Kantar é líder global em dados, 
insights e consultoria. Atuamos em 
mais de 90 mercados e somos a empre-
sa que mais entende como as pessoas 
pensam, sentem, compram, comparti-
lham, escolhem e veem. Ao combinar 
nossa experiência sobre o conhecimen-
to humano com tecnologias avançadas, 
ajudamos nossos clientes a entender as 
pessoas e inspirar crescimento.

Brasileiros estão saindo da casa dos pais 
mais tarde – alta de 137% em 10 anos
Uma análise do comportamento entre diferentes gerações
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Brasileiros que deixaram o Brasil: 
Índice é de 17%, o maior em 11 anos
Estados Unidos é o principal destino; consultoria Leão Group orienta 
interessados a desenvolver plano de ação

O índice de brasileiros que deixaram 
o País e não retornaram em 2021 foi o 
maior nos últimos 11 anos, segundo le-
vantamento da Polícia Federal. No ano 
passado, 17% dos moradores saíram do 
Brasil e não voltaram. Em 2010, quando 
o levantamento começou a ser feito, o ín-
dice foi de 7% e em 2019, de 5%. Segun-
do a Polícia Federal, os Estados Unidos 
são o principal destino dos brasileiros. 

 
Uma das melhores maneiras de mo-

rar nos Estados Unidos sem preocupa-
ções é conseguir o visto permanente, o 
Green Card. Embora o documento seja 
concedido a partir de requisitos defini-
dos, os brasileiros que querem viver no 
país americano podem estabelecer pla-
nos de ação em curto e médio prazos, afir-
ma o advogado, CEO e sócio fundador da 
consultoria Leão Group, Leonardo Leão. 

 
Mesmo que num primeiro momento 

a pessoa não seja elegível a obter o Green 
Card, ela pode criar esse plano de ação e ter 
um direcionamento para o seu caso, a partir 
das melhores possibilidades e do melhor 
visto. Tudo pode ser definido a partir da 
análise do perfil”, explica Leonardo Leão.

 
O advogado lembra que existem 187 

tipos de vistos para os EUA. O visto mais 
comum entre os brasileiros é o de turis-
mo e o de negócios. Já os vistos perma-
nentes são requeridos principalmente 
por executivos, investidores, aposenta-
dos, pesquisadores, imigrantes casados 
ou com parentesco no Brasil.

Leonardo Leão diz que os principais 
tipos de vistos atendidos na Leão Group 
são para profissionais acima de cinco 
anos de experiência e bacharelado e pes-
soas com mais de dez anos de experiência 
no mercado. “Também atendemos visto 
de casamento, turismo, estudante, traba-
lho, para líderes religiosos, atletas, cam-
peões olímpicos, campeões mundiais, 
destaques reconhecidos internacional-
mente e investidores”, comenta. 

 
O perfil do candidatos ao visto perma-

nente é de homens e mulheres, acima de 
30 anos, até 55 anos, jovens adultos, bem 
sucedidos no Brasil. “Muita gente acha que 
as pessoas querem ir para os EUA por esta-
rem em dificuldades financeiras, sem pers-
pectivas, não é bem assim, na verdade são 
pessoas que conquistaram muita coisa já 
aqui no Brasil, mas querem mais qualidade 
de vida, segurança, poder de compra, tudo 
que os EUA pode oferecer”, alega. 

 
OS PRINCIPAIS TIPOS DE GREEN CARD

Laços familiares
Quem tem parentesco com residente 

permanente ou cidadão americano. Fi-
lhos de qualquer idade, cônjuges, pais e 
irmãos de sangue ou irmãos adotivos de 
cidadãos americanos são elegíveis para 
esse visto. Os residentes permanentes 
podem pedir o Green Card apenas para o 
cônjuge ou filhos solteiros

 
Trabalhador prioritário ou pessoa 
com habilidade extraordinária:

Esse visto inclui premiações de ex-
celência na área profissional ou estar 
filiado a uma associação profissional de 
alto padrão dos participantes. Não é ne-
cessária oferta de emprego.

 
Acadêmicos 

É necessário ter três anos ou mais de 
experiência no país de origem. O solicitante 
precisa ter uma oferta de emprego

 
Executivo multinacional

Trabalhadores de multinacional 
pelo período de 12 meses ou mais nos 
últimos três anos. O solicitante deve 
ter oferta de emprego

 
Portador de diploma

Formação como mestrado e doutora-
do ou para nível superior com mais de cin-
co anos de experiência na profissão

 
Habilidade excepcional

Grau de especialização notavel-
mente superior nas áreas de ciências, 
artes ou negócios

 
Viúvos

Pessoas casadas com cidadãos ame-
ricanos, mas cujo cônjuge faleceu

 
Investidores

É preciso criar 10 vagas de emprego 
ou mais investindo em empresa sediada 
nos Estados Unidos. 

 
Mais do que um escritório de con-

sultoria jurídica, que auxilia os clientes 
na conquista de vistos, a empresa Leão 
Group tem como responsabilidade estar 
perto dessas pessoas desde o início, par-
ticipando de todo processo. Há 10 anos 
no mercado, conquistou mais de 90% de 
aprovações dos vistos solicitados. Incen-
tiva estrangeiros a investirem no sonho 
de morar nos EUA, conquistarem liber-
dade e qualidade de vida, dentro da lei.
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Visto para os EUA: Demora de mais de 
400 dias por concessão gera campanha 
de protesto

O Summit, novo mirante da cidade de Nova York, um dos principais destinos dos EUA

Os EUA perderão quase 7 milhões de visitantes e US$ 12 bilhões 
em entradas apenas em 2023

Esta semana, a US Travel Associa-
tion, a organização nacional sem fins 
lucrativos que representa todos os 
componentes da indústria de viagens 
dos Estados Unidos, lançará a campa-
nha “Eles esperam, nós perdemos”. 
A campanha visa estimular ações 
para melhorar os tempos de espera 
excessivos por vistos de visitantes 
dos principais mercados receptivos 
do país, que agora têm uma média 
impressionante de mais de 400 dias 

para visitantes que querem ir aos Es-
tados Unidos pela primeira vez.

 
Com o objetivo de obrigar o go-

verno Biden a reconhecer as conse-
quências econômicas e priorizar com 
urgência as entrevistas de visto de 
visitante, a campanha totalmente in-
tegrada captura inicialmente as pers-
pectivas de turistas em potencial em 
mercados-chave como Brasil, Índia e 
México, bem como empresas dos EUA 

afetadas pela perda desse público de-
vido a atrasos no tempo de espera. 

Os longos tempos de espera para 
vistos são uma proibição de viagem 
de fato, dissuadindo visitantes e pre-
judicando as empresas americanas. A 
US Travel estima que os EUA perde-
rão quase 7 milhões de visitantes em 
potencial e US$ 12 bilhões em entra-
das apenas em 2023 devido a tempos 
de espera prolongados.



D E S T A Q U E 8 3EDIÇÃO 312 DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

De olho nas ideias inovadoras e 
criativas de jovens em todo o mundo, 
o Programa Rise oferece bolsa aca-
dêmica vitalícia a mentes brilhantes 
que se proponham a pensar soluções 
para problemas de seus países e 
suas comunidades. Em duas edições 
até agora, o Rise tem sete vencedo-
res no Brasil, cujos projetos sempre 
partem de um olhar para o coletivo 
pensando em impactos sociais po-
sitivos, entre eles: Desenvolvimen-
to de um sistema de purificação de 
água da chuva que usa materiais 

naturais sustentáveis com o objetivo 
de torná-la potável a quem não tem 
acesso a água limpa; Oferta de rede 
4G a famílias de uma comunidade 
carente de São Paulo; Plataforma 
online com oportunidades educacio-
nais para estudantes de baixa renda. 
As inscrições para o próximo Desafio 
Rise Global estão abertas no website 
do Rise até 25 de janeiro de 2023 e 
os interessados precisam ter entre 
15 e 17 anos e apresentar um proje-
to que ofereça ideias para melhorar 
o mundo.

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Além de serem vencedores do 
Rise no Brasil, Ana Beatriz, Kesney e 
Arthur têm algo a mais em comum: o 
sonho de seguir estudando e, de al-
guma maneira, retornar à sociedade 
os conhecimentos adquiridos. Ape-
sar de muito jovens, a determina-
ção e o entusiasmo ficam evidentes 
quando falam do que viveram e do 
que ainda está por vir.

Kesney Lucas Ferro, de 16 anos, é 

Talentos brasileiros: Programa 
internacional busca para conceder 
bolsa acadêmica vitalícia
Desafio Rise Global apoia jovens que tenham projetos sociais de impacto em todo 
o mundo; interessados têm até 25 de janeiro de 2023 para se inscrever
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natural de Alagoas e se mudou para São 
Paulo aos cinco anos de idade. Ser alu-
no de Iniciação Científica aos 12 anos 
e participar de eventos, como algumas 
Olimpíadas Científicas, são vivências 
que ajudaram o jovem a ser escolhido 
como um dos vencedores do Rise em 
2022. O projeto "Uma oportunidade 
para o futuro" é um site programado e 
desenvolvido por Kesney e que agrega 
diversas oportunidades para outros 
jovens que queiram acessar o meio 
acadêmico com bolsas de estudo. Em 
2021, ele foi convidado a participar 
do MLAB, programa de mentoria on-
line da Universidade de Harvard. "Por 
meio desse programa eu consolidei a 
ideia de que quero estudar fora e tenho 
como ambição entrar em uma institui-
ção da Ivy League", revela ao falar do 
grupo de oito das mais renomadas uni-
versidades dos Estados Unidos.

Ana Beatriz Campos, 17 anos, na-
tural de Caieiras (SP), é vencedora da 
primeira edição do programa Rise, em 
2021, com um projeto para ajudar pes-
soas a encontrarem oportunidades edu-
cacionais no Brasil. Sua primeira viagem 
ao exterior foi para a África do Sul, em 
um evento mundial do Rise, e essa ex-
periência mudou sua vida por estar em 
contato com outras jovens meninas que, 
assim como ela, se destacaram e se es-
forçam para mudar o mundo por meio 
da educação. Com tamanha perseveran-
ça e dedicação aos estudos, a jovem ins-
pirou sua mãe, Deise, a voltar a estudar: 
atualmente ela está cursando a gradua-
ção em enfermagem. Ana Beatriz sonha 
em estudar Engenharia Química fora do 
Brasil e ser uma cientista.  

Arthur Lopes Constant, 16 anos, é 
de Contagem (MG) e sempre teve in-
teresse pela matemática. Ele ganhou 
diversas medalhas em Olimpíadas 
Científicas e em 2022, foi selecionado 
para um curso de verão na Universida-
de Harvard, nos Estados Unidos, sua 
primeira experiência fora do país. Seu 
envolvimento com os números tem 
foco especial na estatística enfatizan-
do políticas públicas. A partir do in-
teresse nato e de suas observações da 

realidade, Arthur estruturou o "proje-
to.estatistica", que o consagrou como 
um dos vencedores do Rise em 2022. 
O perfil promoveu encontros públi-
cos online para discutir sob o viés de 
dados estatísticos temas como: fake 
news, vacinação e políticas públicas. 

INSCRIÇÕES NO DESAFIO RISE 
GLOBAL 2023 E BENEFÍCIOS  
PARA VENCEDORES

O programa Rise, promovido pelas 
entidades Schmidt Futures e Rhodes 
Trust, recebe inscrições para o Desafio 
Rise Global 2023 até 25 de janeiro de 
2023, às 13h59 (Horário de Brasília) 
no website do Rise (em inglês). No pro-
cesso, os candidatos são estimulados a 
mostrar seu potencial por meio de ví-
deos, projetos e entrevistas em grupo. 

Além da bolsa acadêmica vitalícia, 
os vencedores do Rise Global ganham 
apoio individualizado e flexível de acor-
do com seus objetivos. Entre os bene-
fícios, eles recebem: aconselhamento e 
apoio na carreira; bolsas de ensino su-
perior; residência de três semanas com 
outros vencedores do Desafio Rise Glo-
bal; equipamentos tecnológicos, como 
laptop ou tablet; acesso a programas 
especializados, cursos e outras oportu-
nidades de parceiros Rise; entrada na 
rede global de vencedores.

Rise é um programa que encon-
tra pessoas brilhantes entre 15 e 17 
anos, que precisam de oportunidade 
e oferece apoio vitalício para projetos 

de impacto social. Desde sua primeira 
edição, em 2020, o Rise deu as boas-
-vindas a mais de 150.000 pessoas de 
mais de 170 países à sua comunidade 
e selecionou 200 vencedores de 69 
países. São jovens que demonstraram 
seu brilhantismo por meio de distin-
tos projetos, desde tornar a educação 
mais acessível, passando pela mitiga-
ção do aquecimento global até o de-
senvolvimento de ferramentas para 
detectar melhor o câncer. Para mais 
informações sobre o Rise, visite o 
site: www.risefortheworld.org.

A Schmidt Futures aposta cedo 
em pessoas excepcionais que tornam 
o mundo melhor. Fundada por Eric e 
Wendy Schmidt, a Schmidt Futures é 
uma iniciativa filantrópica que reúne 
pessoas talentosas em redes para 
testar suas ideias e resolver proble-
mas difíceis na ciência e na socieda-
de. Para saber mais, visite: https://
www.schmidtfutures.com.

O Rhodes Trust, sediado na Univer-
sidade de Oxford, constrói um mundo 
melhor por meio de programas globais 
de associação que desenvolvem e conec-
tam pessoas compassivas, inovadoras e 
de espírito público comprometidas em 
resolver os desafios da humanidade. O 
programa carro-chefe, estabelecido em 
1903, é o Rhodes Scholarship, a maior 
bolsa de pós-graduação do mundo. Cer-
ca de 8.000 acadêmicos Rhodes passa-
ram a servir em entidades governamen-
tais, de educação, artes, ONGs, comércio, 
pesquisa e outros setores.
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Liderança feminina: 40,3% das empresas  
em Minas Gerais são lideradas por mulheres
Levantamento faz parte do estudo inédito “Perfil da Empreendedora Brasileira” que mostra 
ainda que 40,5% das empresas ativas no Brasil têm mulheres como sócias majoritárias

Um estudo inédito da Serasa Experian 
mostrou que das 20,6 milhões de empre-
sas ativas no Brasil, 8,4 milhões, o equiva-
lente 40,5%, têm mulheres como donas ou 
sócias majoritárias. No recorte por unida-
des federativas (UFs), os dados indicam 
que 40,3% das companhias em Minas Ge-
rais são lideradas por mulheres. Confira no 
gráfico a seguir o levantamento completo:

ANÁLISE NACIONAL DO ESTUDO

Do total de 8,3 milhões de empresas 
dirigidas por mulheres, que considera os 
dados nacionais, 84,7% possuem uma 
única sócia enquanto no universo mascu-
lino, esse percentual é menor, de 77,4%. 
Elas começam a empreender mais cedo 
que os homens, sendo 36,3% com idades 
entre 20 e 39 anos. Veja o comparativo de 
idade por gênero no gráfico a seguir:

Ainda de acordo com a pesquisa, as em-
presas brasileiras com até 2 anos de atuação 
são majoritariamente dirigidas por mulhe-
res (17,2%) do que por homens (14,2%). A 
maior taxa de representação feminina ocor-
re na faixa de 3 a 5 anos de existência, com 
28,8% para elas e 25,3% para eles.

“Estamos focados em apoiar o empre-
endedorismo no país. Cerca de 29% dos 
negócios não sobrevivem mais que cinco 
anos no Brasil e o pilar essencial para re-

verter essa realidade é investir na saúde 
financeira. Isso significa dar mais acesso à 
informação, linhas de crédito e, principal-
mente educação para um desenvolvimen-
to sustentável. Especificamente sobre a 
presença feminina no setor, é imprescindí-
vel que possamos fomentar a capacitação 
para que cada vez mais mulheres tenham 
a oportunidade de se preparar para ocupa-
rem esses lugares”, declara Cleber Genero, 
vice-presidente de pequenas e médias em-
presas da Serasa Experian.

QUANDO O ASSUNTO É CRÉDITO

Quando o assunto é crédito, cerca 
de 70% das líderes dos negócios no país 
têm score pessoa física acima de 500, ou 
seja, menores as chances de inadimplên-
cia e maior a possibilidade de conseguir 
um empréstimo, cartão de crédito, fi-
nanciamento ou crediário, por exemplo. 
Quando olhamos o score pessoa jurídica, 
a situação é inversa. 79,7% delas têm o 
score pessoa jurídica abaixo de 400.

“O que a gente observa é que embora 
o hábito de monitoramento do Score PF já 
seja um hábito do brasileiro, o mesmo não 
ocorre quando ele tem uma empresa e 
um Score PJ. Muitas misturam as finanças 
pessoais com as do negócio. Além disso, 
elas não possuem o hábito de construir 
um histórico de capacidade de pagamen-

to do negócio e não monitoram o score da 
empresa. A preocupação do Score PJ deve 
ser a mesma com o Score PF. Uma melhor 
pontuação no score PJ irá auxiliá-las na 
hora de obter crédito e direcioná-las para 
ações que melhorem a saúde de seus ne-
gócios”, explica Genero.

ONDE ELAS ATUAM?

No ranking nacional dos 10 princi-
pais setores, o comércio de confecções em 
geral (10,7%) aparece com mais frequên-
cia para elas, e indústria de confecções 
em geral como o menor índice de repre-
sentatividade (2,1%). Confira no gráfico a 
seguir o levantamento completo:

METODOLOGIA

O Estudo “Perfil da Empreendedo-
ra Brasileira” foi realizado pela Serasa 
Experian com base em dados internos 
da empresa que envolvem a análise de 
20.636.104 empresas ativas no Brasil. Os 
indicadores analisados foram representa-
tividade por gênero, idade CPF, CNPJ, por-
centagem de participação, localização por 
UF, porte, faturamento e tempo de abertu-
ra das empresas. A metodologia Mosaic é 
construída a partir de um completo estudo 
estatístico e analítico sobre comportamen-
to, estilo de vida e outras características da 
população brasileira, baseadas em mais 
de 400 variáveis da Serasa Experian e de 
outras fontes de informação como estudos 
socioeconômicos e entrevistas qualitativas 
realizadas em profundidade.

Manter a saúde financeira das empre-
sas é um dos alicerces para o sucesso. Por 
isso, os empresários devem estar atentos 
às finanças, principalmente diante de ce-
nários econômicos mais complexos. Para 
ajudar os empreendedores a estruturarem 
seus negócios, a Serasa Experian desenvol-
veu diversos serviços e soluções, além de 
um blog exclusivo e gratuito com dicas de 
gestão de negócios, marketing e vendas.
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Hapvida NotreDame Intermédica 
lança primeiro plano de saúde 
desde fusão do grupo 
Dirigido a empresas com pelo menos 
cem vidas, serviço já é oferecido em 
todas as regiões do Brasil

Uma das maiores companhias de 
saúde do Brasil, a Hapvida NotreDa-
me Intermédica acaba de lançar seu 
primeiro plano de saúde empresarial 
desde a fusão, em janeiro, entre o Sis-
tema Hapvida e o Grupo NotreDame 
Intermédica. Voltado para empresas 
com pelo menos cem vidas, incluindo 
dependentes, o “Nosso Plano Inte-
grado” será aceito em 20 estados de 
todas as regiões do país e no Distrito 
Federal.

O plano contará com programas 
de medicina preventiva e uma das 
principais redes próprias de hospi-
tais, clínicas e laboratórios do Brasil. 
Seguindo um modelo de negócio ver-
ticalizado, o “Nosso Plano Integrado” 
será oferecido nos moldes com e sem 
coparticipação, com opções de quarto 
particular ou enfermaria, obstetrícia 
e descontos na compra de medica-
mentos.

“Vamos reunir qualidade em 
quantidade. Este é o primeiro plano 
que lançamos desde a fusão das duas 
empresas, cujo grande diferencial 
será a integração de toda nossa rede 
própria, que presta atendimento nas 

principais cidades, de Norte 
a Sul do país. Vamos continuar 
acreditando na transformação 
do setor e estamos entusiasma-
dos em oferecer um produto dife-
renciado ao mercado”, destaca Mario 
Saddy, diretor-executivo comercial e 
de produtos da Hapvida NotreDame 
Intermédica.

Em março, a Hapvida NotreDame 
Intermédica já havia lançado a “Solu-
ção Nacional”, pacote de serviços cus-
tomizados que oferece a empresas 
opções de atendimento medico-hos-
pitalar nas regiões onde estão insta-
ladas. Agora, o grupo abarca o país 
inteiro num único plano de saúde.

O “Nosso Plano Integrado” pode-
rá ser utilizado em 87 hospitais, 76 
unidades de pronto-atendimento, 
329 clínicas e 275 unidades de diag-
nóstico por imagem e coleta labo-
ratorial, totalizando 767 pontos de 
atendimento próprios nos estados do 
Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Mara-
nhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, 
Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-

nas Gerais, Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul, além do Distrito 
Federal.

Considerando que todos os fun-
cionários irão aderir ao plano e in-
cluir pelo menos um dependente, 
o mercado a ser contemplado pelo 
novo plano de saúde abrange cerca 
de 96 mil CNPJs de empresas pú-
blicas e privadas com mais de 50 
funcionários em todo o país. Desse 
total, o grupo Hapvida NotreDame 
Intermédica já atende a 18,2 mil 
CNPJs, conferindo-lhe um market 
share de 19%.

"O potencial de negócios é vasto 
e acreditamos que desenvolvemos 
um serviço que atenderá muito bem 
às necessidades desse mercado", diz 
Mario Saddy.
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Diabetes já atinge mais de 15 milhões 
de brasileiros
Dificuldade de diagnóstico e prevenção da doença

O Brasil é o 6º país com mais casos 
de diabetes no mundo, segundo dados 
do último Atlas do Diabetes, publicado 
pela Federação Internacional de Dia-
betes (IDF). No país, 15,7 milhões de 
pessoas sofrem com a doença e mui-
tas delas não sabem disso.

O endocrinologista credenciado 
Omint e ex-Presidente da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, Luiz Turatti, 
explica que muitas pessoas convivem 
com o diabetes sem saber, pois essa 
é uma doença difícil de diagnosticar, 
já que os sintomas mais comuns nor-
malmente não aparecem ou não são 
percebidos.

“Há uma certa dificuldade de se 
diagnosticar o diabetes, porque a gli-
cose precisa estar em níveis muito ele-
vados para que o paciente tenha algum 
sintoma, então, geralmente só quando 
a glicose está acima de 200 é que o 
paciente liga o sinal de alerta. É neste 
momento que surgem sintomas como 
aumento da vontade de urinar, muita 
sede, desidratação, muita fome, perda 
de peso e visão embaçada” diz Turatti.

De acordo com a Sociedade Brasi-
leira de Diabetes (SBD), o diabetes é 
uma doença crônica na qual o corpo 
não produz insulina ou não consegue 
empregar adequadamente a insulina 
que produz. O Tipo 1 faz com que o 
sistema imunológico ataque equivo-
cadamente as células beta e, como 
resultado, a glicose fica no sangue, 
em vez de ser usada como energia. Já 
o Tipo 2, que atinge 90% das pessoas 
com diabetes, aparece quando o orga-
nismo não consegue usar adequada-
mente a insulina que produz, ou não 
produz insulina suficiente para con-
trola a taxa de glicemia.

Um simples exame de sangue 
pode revelar se a pessoa tem ou não 
diabetes. Com uma gotinha de sangue 
e três minutos de espera, já é possível 

saber se há alguma alteração na taxa 
de glicemia e, caso a alteração seja 
considerável, será necessária a reali-
zação de outros exames, mais apro-
fundados.

AUMENTO DE CASOS

Outro dado alarmante publicado 
no Atlas do Diabetes é o crescente nú-
mero de casos de diabetes. Em todo o 
mundo já são 537 milhões de pesso-
as com a doença e, de 2019 a 2021, 
o aumento foi de 16%. Mesmo com 
os números altos, o médico indica 
que o saldo é positivo. “Felizmente, o 
aumento do número de diagnósticos 
acontece porque hoje em dia as pes-
soas têm realizado mais exames, além 
de campanhas para conscientização 
sobre a detecção da doença nas fases 
mais precoces”, explica Turatti.

 
CRIANÇAS

O Diabetes é mais comum entre 
os adultos, mas também pode atingir 
crianças e adolescentes. Eles são me-
nos de 10% dos doentes, no entanto 
os números de casos também deixam 
os médicos em alerta. O Atlas do Dia-
betes mostra um aumento de quase 
80% nos diagnósticos de pessoas até 
15 anos, entre 2019 e 2021.

“O diabetes Tipo 1 é o mais comum 
entre as crianças e adolescentes, mas 
os mecanismos e razões ainda não são 
muito conhecidos. O que podemos 
afirmar é que é uma doença genética e 
autoimune. Existem casos de diabetes 
do Tipo 2 nessa faixa etária, mas isso é 
mais raro e normalmente os pacientes 
são obesos e tem histórico familiar de 
diabetes”, esclarece Dr. Turatti.

Há mais de 40 anos, a Omint ini-
ciou suas operações no Brasil com 
o lançamento do primeiro plano de 
saúde de alto padrão do país. Desde 
então, é referência absoluta nesse seg-

mento de mercado, mantendo viva a 
sua vocação de cuidar de pessoas, com 
o compromisso de proporcionar um 
serviço médico de máxima qualidade 
e grande foco na prevenção e promo-
ção da saúde.

Os valores humanos e o rigor com 
o padrão de excelência elevaram ao 
mais alto nível o índice de recomen-
dação entre os clientes, gestores de 
Recursos Humanos e credenciados e 
tornaram os planos médicos e odon-
tológicos Omint objeto de desejo no 
pacote de benefícios de executivos e 
colaboradores das empresas e ele-
vando o tempo médio de permanên-
cia de nossos clientes, muito além da 
média de mercado. Em 1999, a Omint 
inaugurou uma clínica odontológica 
própria para atendimento dos clien-
tes de seus planos e particulares, tra-
zendo para esse segmento uma qua-
lidade até então inédita. Atualmente 
com duas unidades em São Paulo, a 
Clínica Odontológica Omint oferece o 
estado da arte da odontologia, tendo 
sido a 1ª clínica do Ocidente a con-
quistar a certificação JCI (Joint Com-
mission International), o mais impor-
tante selo de qualidade mundial para 
instituições de saúde.

Seguindo sua vocação de cuidar 
de pessoas, em 2015 o Grupo Omint 
lança a Omint Seguros, replicando no 
mercado de seguro de pessoas o mo-
delo de excelência construído pelo 
Grupo no segmento de saúde suple-
mentar. A Omint Seguros comercializa 
atualmente seguros de vida individu-
al, de vida em grupo e de viagem.

O Grupo Omint faturou R$ 1,8 
bilhão em 2021, por meio de cresci-
mento orgânico e sustentável. Nesse 
mesmo ano, o lançamento da Kipp 
Saúde, empresa de planos individu-
ais com grande foco em Atenção Pri-
mária à Saúde, foi mais um marco na 
história do Grupo.
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Planos de assistência médica no Brasil 
totalizam 50,2 milhões de beneficiários
Destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que registraram 
os maiores crescimentos no comparativo anual 

Já estão disponíveis os dados de 
beneficiários de planos de saúde re-
ferentes ao mês de outubro, na Sala 
de Situação, ferramenta de consulta 
do portal da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). No pe-
ríodo, o setor totalizou 50.196.862 
de usuários em planos de assistên-
cia médica. Já os planos exclusiva-
mente odontológicos registraram 
30.676.457 usuários, mantendo o 
amplo crescimento dos últimos me-
ses, acima dos 30 milhões. 

 
Nos planos médico-hospitalares, 

em um ano, houve crescimento de 
1.640.850 beneficiários em relação 

a outubro de 2021. No comparativo 
de outubro de 2022 com setembro 
de 2022, o crescimento foi de 72.768 
usuários. No caso dos planos exclusi-
vamente odontológicos, somaram-se 
2.173.365 beneficiários em um ano; 
e 181.093 na comparação de outubro 
de 2022 com setembro de 2022. 

 
Nos estados, no comparativo com 

outubro de 2021, o setor registrou 
evolução de beneficiários em planos 
de assistência médica em 25 uni-
dades federativas, sendo São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro os que 
tiveram o maior ganho em números 
absolutos. Entre os odontológicos, 

26 unidades federativas registraram 
crescimento no comparativo anual, 
sendo também que São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, os estados 
com maior crescimento em números 
absolutos. 

Importante destacar que os nú-
meros podem sofrer alterações retro-
ativas em razão das revisões efetua-
das mensalmente pelas operadoras. 

As tabelas de evolução de bene-
ficiários por tipo de contratação do 
plano e por UF em diferentes compe-
tências estão disponíveis no portal 
da ANS



S A Ú D E 8 9EDIÇÃO 312 DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

COVID-19: Minas Gerais vacinou 
somente 83,3% da população 
Estado fica longe da meta de 90% de cobertura vacinal completa estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, revela novo relatório da Oxfam Brasil

Minas Gerais apresenta cobertu-
ra vacinal contra covid-19 de 83,3% 
da população com mais de 3 anos de 
idade até outubro deste ano. A mé-
dia nacional de vacinação da popu-
lação com uma das quatro vacinas 
disponíveis - Janssen, Coronavac, 
Pfizer e Astrazeneca - ficou em pou-
co acima de 78% (dados de outubro 
de 2022). Na região Sudeste, 27,2% 
do total de municípios apresenta-
ram cobertura vacinal superior a 
80%. No Sul, 30% dos municípios 
conseguiram superar 80%, no Cen-
tro-Oeste 11,8%, no Nordeste 2,7% 
e no Norte 1,1%.

A gestão sanitária e estratégica 
do governo brasileiro durante a pan-
demia de covid-19 foi analisada pelo 
estudo "Desigualdade no Acesso a Va-
cinas contra Covid-19 no Brasil", que 
a Oxfam Brasil lançou nesta quarta-
-feira (23/11) no 13º Congresso de 

Saúde Coletiva promovido pela As-
sociação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) em Salvador (BA). O Brasil 
teve cerca de 700 mil mortes por co-
vid-19 durante a pandemia, e a maio-
ria delas (424 mil) ocorreu quando já 
havia vacina disponível, em 2021 - no 
ano anterior, morreram cerca de 195 
mil pessoas no país.

O estudo mostra ainda que cida-
des com baixo IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) tiveram taxas 
de cobertura vacinal mais baixas. A 
atuação negligente e desordenada do 
governo federal, a ausência de campa-
nhas públicas informativas, a gestão 
inadequada e falta de estratégia na-
cional entre a União e os estados são 
apontados pela Oxfam Brasil como os 
principais fatores que impediram o 
país de atingir a meta vacinal de 90% 
contra a covid-19 estabelecida pelo 
Ministério da Saúde e deixou milhões 

de brasileiras e brasileiros expostos 
aos riscos da covid-19 em diversas 
regiões brasileiras.

"Nosso relatório revela como as 
desigualdades impactaram de manei-
ra decisiva o direito à saúde das bra-
sileiras e brasileiros, especialmente 
as pessoas que vivem em cidades e 
estados mais pobres, nos quais as 
fragilidades no sistema de saúde são 
maiores", afirma Katia Maia, diretora 
executiva da Oxfam Brasil.

“Os grupos em maior situação de 
vulnerabilidade no país - crianças, 
povos indígenas, mulheres, pessoas 
negras, idosos e pessoas de baixa ren-
da - foram os mais impactados pela 
má-gestão da estratégia de enfren-
tamento da pandemia pelo governo 
federal”, afirma Jefferson Nascimento, 
coordenador da área de Justiça Social 
e Econômica da Oxfam Brasil.
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O estudo lançado pela Oxfam Bra-
sil foi realizado pelo Centro de Estu-
dos e Pesquisas de Direito Sanitário 
(Cepedisa) da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Pau-
lo (FSP-USP), com base em dados 
do Vacinômetro Covid-19 da RNDS/
SASISUS e do IBGE e entrevistas com 
gestores governamentais, represen-
tantes de organizações não governa-
mentais e outros especialistas.

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES

O estudo da Oxfam Brasil tem 
como objetivo contribuir para o deba-
te público e evitar que os muitos er-
ros e a negligência cometida durante 
a pandemia não se repitam. Para tal, 
apresentamos uma série de propostas 
e recomendações regionais e nacio-
nais, de curto, médio e longo prazos:

CURTO PRAZO

• Avaliar e revisar o 
Plano Nacional de 
Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19 
(PNO) sob a perspectiva  
das desigualdades de renda, 
raça/cor e gênero.

• Aperfeiçoar mecanismos 
de coleta de dados sobre 
a vacinação contra a 
covid-19, melhorar sistema e 
contratar profissionais para 
sua alimentação - atenção 
especial para a inclusão de 
dados sobre raça/cor.

• Organizar, pelo Ministério 
da Saúde, campanhas 
nacionais de comunicação 
em saúde para vacinação, 
com ações pró-vacina, em 
parceria com organizações, 
grupos e coletivos negros nos 
territórios ocupados pela 
população negra (quilombos, 
favelas, bairros periféricos, 
terreiros, assentamentos, 
populações de campo, escolas 

públicas, invasões, grotas, 
baixadas, comunidades, 
vilas, ressacas, mocambos, 
palafitas, e em situação de 
rua, entre outros).

• Organizar, pelo Ministério da 
Saúde, campanhas nacionais 
de comunicação para desfazer 
a propaganda anti-saúde 
pública promovida pelo 
governo federal nos últimos 
4 anos, principalmente em 
relação à vacinação.

• Formar profissionais de saúde 
com foco no combate aos 
movimentos antivacina e  
ao negacionismo científico.

• Formar profissionais da 
saúde para o preenchimento 
adequado das informações de 
cor/raça dos pacientes. 

• Retomar a Política Nacional  
de Saúde Integral da 
População Negra, adotando 
estratégias de encorajamento 
e regulatórias para ampliação  
de sua efetividade.

MÉDIO PRAZO

• Adotar lei federal para 
reorganizar o Sistema 
Nacional de Vigilância em 
Saúde e o PNI, adotando um 
enfoque de direitos humanos 
da segurança sanitária.

• Ampliar financiamento 
das ações de prevenção de 
doenças infectocontagiosas 
e de preparação para 
emergências de saúde, 
notadamente das campanhas 
de vacinação.

• Ampliar parcerias entre 
centros tecnológicos 
brasileiros e estrangeiros 
para a produção  
no Brasil de vacinas de  

interesse do SUS.

• Retomar política externa 
brasileira de saúde, com 
o desenvolvimento da 
cooperação internacional 
no campo das vacinas, 
principalmente no âmbito do 
BRICS e da América do Sul.

• Exercer liderança nas 
negociações internacionais 
relacionadas ao acesso a 
vacinas contra covid-19, 
particularmente os foros 
relacionados à propriedade 
intelectual e o acordo sobre 
pandemias atualmente 
negociado no âmbito da OMS.

• Fomentar pesquisa que 
promovam estratégias 
metodológicas em saúde  
coletiva de maneira a levar 
em conta o racismo estrutural 
e outras dimensões da 
desigualdade, incluindo 
editais específicos de agências 
de fomento e mecanismos de 
premiação e reconhecimento  
de pesquisadores.

LONGO PRAZO

• Criar programas de fomento 
e difusão de boas práticas 
em matéria de promoção 
da equidade no acesso a 
vacina contra a covid-19 
que contemplem questões de 
renda, raciais e de gênero.

• Investir recursos públicos 
no complexo econômico 
e industrial de vacinas 
brasileiro, inclusive em 
inovação farmacêutica.

• Induzir inovações sociais 
farmacêuticas, sobretudo 
para vacinas e medicamentos 
para necessidades de saúde 
não atendidas (doenças raras  
e negligenciadas).
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Minas Gerais bate recorde em número de 
beneficiários de planos médico-hospitalares
Estado superou o Rio de Janeiro e agora é o segundo maior do País, 
com 5,6 milhões de vínculos, aponta análise do IESS

Minas Gerais se sobressaiu em 
volume de novas adesões de planos 
médico-hospitalares nos 12 meses 
encerrados em setembro deste ano e 
acumula 5,6 milhões de beneficiários, 
número recorde desde o início da sé-
rie histórica da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) em 2000. 
O estado registra, ainda, alta de 4,3% 
de vínculos, indicador acima da mé-
dia nacional (3,5%), revela a Análise 
Especial da Nota de Acompanhamen-
to de Beneficiários (NAB) nº 75, de-
senvolvida pelo Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar (IESS).

O estado tem se destacado quan-
do se trata de novos contratos, com-
portamento registrado especialmente 
após os meses iniciais da pandemia da 
Covid-19. Entre junho de 2020 e se-
tembro deste, ano houve aumento de 
624 mil beneficiários. Essa aceleração 
fez com que Minas ultrapassasse o Rio 
de Janeiro em número de vínculos, se 
fixando como o segundo maior estado 
em número de pessoas com plano de 
saúde médico-hospitalar – atrás ape-
nas de São Paulo com 18,1 milhões.

Vale lembrar que, entre setembro 
de 2016 e março de 2020, o estado se 
manteve estável em relação a número 
de beneficiários, média de 5 milhões 
de vínculos. Na comparação anual, 
entre setembro de 2021 e deste ano, 
no entanto, houve aumento de 232,7 
mil contratos com registro de alta du-
rante dez meses consecutivos.

De acordo com dados mais recen-
tes do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em setembro 
de 2022 havia registro de 21,7 mi-
lhões de habitantes em Minas Gerais. 
Desta forma, cerca de 1 a cada 4 mo-
radores (26%) possuíam um plano de 
assistência médico-hospitalar.

José Cechin, superintendente exe-
cutivo do IESS, observa que os pla-
nos coletivos empresariais puxaram 
o bom desempenho registrado em 
Minas Gerais. “Apenas nos 12 meses 
encerrados em setembro passado, 
foram 219 mil adesões nesta moda-
lidade, reflexo do emprego formal no 
estado, que registrou 230,8 mil novas 
oportunidades, alta de 5,4%, acima, 
inclusive, do registro de adesões a 
planos (4,3%)”, afirma

Em setembro de 2002, o núme-
ro de pessoas inseridas em planos 
médico-hospitalares no Brasil atin-
giu a marca de 50,2 milhões no País 

(crescimento de 3,5% em 12 meses), 
sendo que, do total, 30,4 milhões per-
tencem a região Sudeste.

O Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) é uma entidade 
sem fins lucrativos com o objetivo de 
promover e realizar estudos sobre 
saúde suplementar baseados em as-
pectos conceituais e técnicos que cola-
boram para a implementação de polí-
ticas e para a introdução de melhores 
práticas. O Instituto busca preparar o 
Brasil para enfrentar os desafios do 
financiamento à saúde, como também 
para aproveitar as imensas oportuni-
dades e avanços no setor em benefício 
de todos que colaboram com a promo-
ção da saúde e de todos os cidadãos. 
O IESS é uma referência nacional em 
estudos de saúde suplementar pela ex-
celência técnica e independência, pela 
produção de estatísticas, propostas de 
políticas e a promoção de debates que 
levem à sustentabilidade da saúde su-
plementar.
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Somos uma Rede 
de Saúde completa.

O Mater Dei tem o compromisso com a qualidade pela vida. Vidas que contam histórias e experiências 
de um atendimento humanizado e diferenciado, feito por profissionais que colocam o nome de 
cada pessoa em primeiro lugar. E assim conquistamos um padrão internacional de qualidade com 
unidades acreditadas pela JCI, uma das mais importantes organizações do mundo na certificação 
de excelência técnica em saúde. Tudo isso perto de você.  Tudo pra você ficar bem.
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Medicamentos cardiovasculares têm queda 
nas compras, enquanto número de mortes 
por doenças do coração aumenta
De acordo com pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, mortes por 
doenças cardiovasculares no Brasil tem cerca de 132% de aumento na pandemia

No Brasil, cerca de 1.100 pessoas 
morrem por dia devido às doenças 
cardiovasculares. Somente este ano 
já são contabilizadas mais de 290 
mil mortes em decorrência dessas 
doenças, porém o consumo de me-
dicamentos para tratamento dessas 
enfermidades está em queda.

Segundo dados de transações dos 
beneficiários da base da epharma, 
plataforma líder em programas de 
benefícios em medicamentos no Bra-
sil, as vendas de medicamentos para 
prevenção de AVC, uma doença que 
acomete muitos brasileiros,  diminu-
íram 35,04% em relação ao ano de 
2021   mesmo com o aumento do nú-
mero de casos de doenças do coração. 
De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), a falta de ade-
são ao tratamento cardiológico pode 
desencadear novas enfermidades e 
agravar o quadro clínico.

 Os pacientes interrompem as suas 
medicações por vários fatores como, 
por exemplo, a falta do acompanha-
mento médico e dos exames de rotina 
ou por vivenciarem uma pequena me-
lhora do seu quadro clínico. Além dis-
so, a pandemia dificultou o acesso aos 
medicamentos e o agendamento de 
consultas. Pesquisa feita pela UFMG, 
mostrou que  o número de mortes 
por doenças cardiovasculares cresceu 
132% durante a pandemia.

 
A cardiologista Sueli Vieira, da 

Rede de Hospitais São Camilo, explica 
a importância de manter o acompanha-
mento clínico, independentemente da 
melhora do paciente “É para isso que 
servem os médicos, para reforçar se um 
medicamento deve ser mantido ou tro-
cado. Quando receitamos um remédio, 
nós conhecemos o paciente e a doença, 
sabemos o que indicar em cada caso e 
pensamos sempre de forma individual.”

Tendo em vista a importância do 
tratamento contínuo, é essencial au-
xiliar os pacientes para que mante-
nham a adesão ao tratamento. “Entre 
2021 e 2022, a economia gerada pelo 
mercado farmacêutico geral caiu de 
2,5 bilhões de reais para 1,8 bilhões 
de reais, enquanto a epharma mante-
ve suas vendas. É fundamental con-
tinuarmos oferecendo recursos que 
facilitem o acesso a medicamentos, 
como planos e programas de descon-
tos, permitindo que as pessoas pos-
sam cuidar efetivamente da saúde e 
seu quadro clínico não seja agravado 
ou o tratamento interrompido”, escla-
rece Wilson de Oliveira Junior, diretor 
de Negócios e Operações da epharma.

A epharma é a plataforma líder 
de programas e planos de benefícios 
em medicamentos do país. Fundada 
há 23 anos, atua como um elo, unin-
do os ecossistemas de tecnologia e 
saúde criando conexões inteligentes 
entre os seus principais públicos: in-
dústrias farmacêuticas, farmácias e 
drogarias, operadoras de saúde, cor-
retoras, healthtechs e empresas pri-
vadas de diversos segmentos. Pionei-
ra ao lançar o Programa de Benefícios 
em Medicamentos no Brasil em 1999, 
também é a 1ª operadora de planos 
de medicamentos com remédio grá-
tis* para o mercado B2B e conta com 
deliveries e uma rede de 35 mil far-
mácias físicas e 2 mil laboratórios de 
diagnósticos credenciados em todo 
o país para atender seus 30 milhões 
de beneficiários e pacientes gerando 
economia nas compras de medica-
mentos de R$ 1,4 bilhão em 2021. 
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Justiça concede liminar que impede 
que celular seja bloqueado em caso 
de inadimplência
Empresa SuperSim está impedida de utilizar como garantia 
o uso de funções do celular de pessoas consumidoras

O Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) e o Ministério Pú-
blico do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT) conseguiram uma vitória na 
ação judicial que busca impedir que a 
empresa SuperSim bloqueie celulares 
de pessoas que pegaram algum tipo 
de empréstimo com a financeira.

A atuação do Idec no caso é antiga. 
Desde o ano passado que o Instituto, 
em parceria com o MPDFT, atua contra 
o comportamento abusivo da empresa 
contra consumidores. O Instituto já fez 
uma nota técnica sobre o assunto, além 
de também ter enviado um ofício para 
o Banco Central com questionamentos.

De acordo com a decisão do Tri-

bunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), a SuperSim 
está impedida de realizar qualquer 
bloqueio em celulares de pessoas 
consumidoras. “Em âmbito nacional, 
seja determinada às rés a obriga-
ção de não fazer consistente em não 
exigir do consumidor que instale o 
aplicativo em novos celulares, não 
realizar qualquer tipo de bloqueio 
remoto nos aparelhos que ainda o 
tenham instalado, sob pena de multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada 
contrato firmado com tal cláusula e a 
obrigação de fazer para que o retirem 
das lojas de aplicativos, sob pena de 
multa diária de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) até cumprimento da obri-
gação”, mostra a decisão do TJDFT.

De acordo com o diretor adjunto 
de Relações Institucionais do Idec, Igor 
Rodrigues Britto, a decisão é uma ver-
dadeira vitória de consumidores, Idec 
e do MPDFT. “Apesar de ser uma deci-
são liminar, o TJDFT garante às pessoas 
consumidoras o direito constitucional à 
dignidade humana. Bloquear o celular 
por conta de uma dívida causada por 
juros abusivos é não só irregular, como 
também agrava a vulnerabilidade de 
quem já passa por um grave problema 
de superendividamento”, afirma.

O Idec e o MPDFT agora esperam 
pela decisão final da ação judicial 
para que a garantia às pessoas con-
sumidoras seja, de fato, comemorada.
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BH Airport está entre os dez melhores 
aeroportos do mundo por experiência 
dos passageiros
O desempenho de pontualidade coloca o terminal internacional mineiro 
em evidência no ranking global da aviação

BH Airport é o sexto melhor do 
mundo no ranking global de aeropor-
tos, com pontuação de 8.40, a mesma 
alcançada pelo Hyderabad Rajiv Gan-
dhi International Airport, da Índia, 
quinto colocado no ranking em fun-
ção dos pontos obtidos pela análise 
de pontualidade, opinião do cliente e 
serviços de alimentação e compras. O 
japonês Tokyo Haneda International 
Airport alcançou o primeiro lugar, com 
pontuação de 8.83.

Classificado como o segundo me-
lhor do mundo, mais um brasileiro: 
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre 
International Airport, com 8.52 pon-
tos. Atrás dele, outro japonês no topo 
do ranking: Tokyo Narita International 
Airport, com score de 8.49. Viracopos 
– Campinas International Airport se 
posiciona em quarto lugar, com 8.41 
pontos. Atrás do BH Airport, em séti-
mo lugar, está o São Paulo Congonhas 
Airport, registrando 8.32 pontos.

Os dados são do AirHelp Score de 
2022, ranking mundial dos aeropor-
tos baseado na experiência anual dos 
clientes. Dos mais de quatro mil termi-
nais instalados no mundo, o AirHelp, 
especialista global em direitos dos 
passageiros, selecionou 151 aeropor-
tos para a classificação, em função de 
maior tráfego aéreo e popularidade.

O desempenho de pontualidade, 
avaliado estatisticamente através de 
informações reais e precisas, é priori-
zado na pontuação final, com peso de 
60% no ranking. A opinião do cliente 
sobre a equipe do aeroporto, tempos 
de espera, acessibilidade e limpeza 
pesa 20%. O mesmo que a avaliação de 
alimentação e compras contribui para 

a classificação final dos aeroportos. A 
pontualidade é o fator preponderante 
para colocar o BH Airport em evidên-
cia no ranking global da aviação.

Com pontuação de 8.78, o termi-
nal internacional mineiro superou o 
score de 8.72 do aeroporto de Recife, 
segundo colocado no ranking, 8.39 do 
Tokyo Narita International Airport, 
terceiro colocado, 8.45 de Viracopos, 
quarto colocado, e 8.11 do aeroporto 
indiano, quinto colocado. Vale regis-
trar que a pontualidade do número 1 
do ranking é de 8.89 pontos.

“Estar entre os dez melhores ae-
roportos do mundo é motivo de orgu-
lho e resultado do nosso compromis-
so em fortalecer o BH Airport como 
um hub de proximidade, pronto para 
encurtar distâncias e conectar desti-
nos, sempre com foco em oferecer a 
melhor experiência aeroportuária 
aos clientes”, declara o CEO do BH 
Airport, Kleber Meira.

“Neste ano, saltamos de 7 milhões 
de passageiros em 2021 para cerca 

de 10 milhões, evoluímos em conec-
tividade voando para mais de 50 des-
tinos, expandimos nossas operações 
comerciais lançando 15 lojas em 11 
meses, concluímos a primeira etapa 
da reforma do Terminal de Passagei-
ros 1, estamos ampliando o primeiro 
e único Aeroporto Industrial do país 
e lançamos o projeto do Centro de 
Inovação, que contribui para o nosso 
reconhecimento como o melhor aero-
porto do país”, pontua Kleber Meira. 

O BH Airport é o único aeroporto 
internacional de Minas Gerais, com lo-
calização estratégica e um dos princi-
pais hubs do país que atende a cerca de 
50 destinos nacionais e internacionais. 
Desde 2014, o terminal é administrado 
por uma concessão, 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 conside-
rado um dos melhores aeroportos do 
mundo, além da Infraero, estatal com 
experiência de mais de 40 anos na ges-
tão de aeroportos no Brasil. 
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New York – A Hora é Agora 
NYC & Company apresenta a nova fase da campanha global.
Para atrair a atenção, e a visita, dos turistas, a maior campanha da história da cidade 
centra-se na icônica Estátua da Liberdade, que chegou ao seu 136º aniversário

O NYC & Company, órgão oficial 
de marketing e convenções para os 
cinco distritos nova-iorquinos, lan-
çou a nova fase de sua maior cam-
panha publicitária de turismo já 
realizada globalmente, “It’s Time 
for New York City” (Nova York – A 
Hora é Agora). Essa etapa continua 
centrada no símbolo de boas-vindas 
da cidade, a Estátua da Liberdade e 
sua icônica coroa, e se expande com 
a parceria com companhias aéreas e 
ferroviárias e operadoras de turis-
mo nos mercados nacional e inter-
nacional. 

A campanha de recuperação do 
turismo local, lançada pela primei-
ra vez em junho de 2021, resultou 
em mais de US$ 5 bilhões em gastos 
por parte dos visitantes e mais de 2 

milhões de viagens reservadas para 
Nova York. A atualização coincide 
com a comemoração dos 136 anos 
de Lady Liberty, como o monumento 
é carinhosamente chamado, e com a 
reabertura de sua coroa para a visi-
tação pública pela primeira vez des-
de 2020. A previsão é de que cerca 
de 56,4 milhões de pessoas (47,4 mi-
lhões de turistas nacionais e 8,9 mi-
lhões internacionais) visitem Nova 
York antes do final de 2022 – o que 
representa aproximadamente 85% 
dos níveis recordes de turismo de 
2019 –, mostrando que a Big Apple 
continua a caminho de retornar ou 
superar o total de visitação de 2019 
até 2024. 

“Temos o prazer de anunciar 
a próxima fase de nossa premiada 

campanha de turismo ‘It’s Time for 
New York City’. Desde o lançamento, 
em 2021, esse esforço produziu um 
grande retorno sobre o investimen-
to, o que gerou bilhões em gastos de 
visitantes e milhões de viagens re-
servadas e acelerou a recuperação”, 
disse o presidente e CEO do NYC & 
Company, Fred Dixon. “Ao promover 
novas maneiras de abordagem, al-
guns de nossos símbolos mais em-
blemáticos, como a Estátua da Liber-
dade, continuam a envolver e trazer 
viajantes, quem vêm para lazer ou 
negócios, lembrando-os do dinamis-
mo, diversidade e espírito acolhedor 
encontrados aqui. Nossa mensagem 
continua a mesma: Nova York está 
sempre evoluindo e pronta para re-
ceber os viajantes. A hora de marcar 
uma viagem é agora”. 

Uma das versões do material promocional da campanha "It's Time for New York City" traz Lady Liberty em tons multicoloridos e vibrantes 

NYC & Company/Divulgação
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Os resultados preliminares da 
primeira fase da campanha mostram 
que as mensagens ressoaram entre 
o público nacional e internacional e 
capitalizaram a demanda de viagens, 
centrando o interesse em Nova York. 
De acordo com os dados do NYC & 
Company/Strategic Marketing and 
Research Insights, a mídia norte-
-americana influenciou no retorno 
de US$ 352 para cada dólar gasto na 
campanha, US$ 5 bilhões em gastos 
dos visitantes e 2 milhões de viagens 
de julho de 2021 a janeiro de 2022 
(período de duração da campanha 
nacional). A mídia internacional, por 
sua vez, influenciou na devolução de 
US$ 241 para cada dólar gasto, US$ 
822 milhões em gastos de visitantes 
e a realização de 346 mil viagens de 
janeiro a julho de 2022 (duração da 
campanha internacional).  

“Após o sucesso comprovado de 
nossa campanha de turismo ‘It’s Time 
for New York City’, faz sentido manter 
a fórmula, mas com renovação, à me-

dida em que a cidade se aproxima de 
uma recuperação total do turismo”, 
disse a diretora executiva de Marke-
ting do NYC & Company, Nancy Mam-
mana. “A associação de Lady Liberty 
com a cidade de Nova York repercute 
em nossos principais mercados glo-
balmente”. 

A nova fase da campanha continua 
apresentando a Estátua da Liberdade, 
incluindo uma versão vibrante e mul-
ticolorida do monumento, de modo a 
ressaltar o crescente dinamismo e a 
mensagem local de boas-vindas.  

Nos Estados Unidos, o material 
da campanha será veiculado em ca-
nais digitais e sociais até 03 de de-
zembro, em mercados chave que 
incluem Chicago, Los Angeles, São 
Francisco, Houston, Denver, Tampa, 
San Diego e Cincinnati, em parceria 
com a United Airlines. No exterior, 
a campanha foi realizada em Cinga-
pura até o final de outubro, tendo a 
Singapore Airlines como parceira; 

na Austrália, vai até 20 de novem-
bro, em parceria com a Air New Ze-
aland, incluindo mídia digital, social 
e externa; e, no Canadá, contemplará 
canais digitais e sociais até fevereiro 
de 2023, numa divulgação conjunta 
com a Porter Airlines.  

As próximas ações incluem a Co-
reia do Sul, em parceria com a Air 
Asiana, em novembro; o Reino Unido, 
em colaboração com a United Airli-
nes, de 1º de novembro de 2022 a 1º 
de junho de 2023; e a Nova Zelândia, 
em parceria com a Air New Zealand, 
de 07 de novembro de 2022 a 11 de 
fevereiro de 2023. Também estão 
confirmadas parcerias com a Amtrak 
Nordeste nos Estados Unidos, Aero-
mexico no México, Havas na França e 
Alpitour na Itália. 

Nova York está repleta de 
atividades e convida os viajantes  
a visitá-la agora. 
Para mais notícias do NYC & 
Company, visite nycgo.com/press
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Guatapé – Preciosidade urbana 
nas montanhas da Colômbia

PAULO QUEIROGA

Os destinos mais consagra-
dos na Colômbia pelo viajante 
internacional são, sem dúvi-
da, a Capital Bogotá, a belíssi-
ma Cartagena de Las Índias e 
a capital do Departamento de 
Antióquia e segunda metró-
pole colombiana, Medellin.

Mas, além dos destinos tradi-
cionais colombianos, merece 
destaque super especial a 
pequena cidade de Guata-
pé, a 80 km de distância de 
Medellin, na zona rural de 
Antióquia. Com pouco mais 
de 7 mil habitantes, a cidade 
está localizada a 1880 metros 

de altitude, circundada por 
montanhas e com clima mé-
dio anual entre 13 e 23 graus. 

Mesmo com movimento de 
turismo razoável, a cidade 
respira paz e tranquilidade 
espelhadas no sorriso en-
cantador dos moradores e na 
arte colorida da decoração do 
casario, chamada de Zócalos, 
espécie de murais em relevo, 
multicoloridos, que adornam 
as fachadas das casas e edifí-
cios, esculpidos e pintados de 
forma artesanal. 

Inesquecível nesta cidade é 

o passeio pela via principal, 
Calle del Recuerdo, patrimô-
nio urbanístico e arquitetôni-
co do município, com pedras 
irregulares, mas impecavel-
mente assentadas, que leva 
à Plazoleta de Los Zócalos, e 
à igreja Nuestra Señora del 
Carmen, em templo estilo 
greco-romano, e à escadaria 
também toda ornamentada 
com padrões abstratos multi-
coloridos.

O cheirinho de café e da boa 
comida colombiana exalando 
no ar, guarda sóis coloridos 
sombreando as mesas com 

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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cadeiras nas calçadas, restau-
rantes, cafés e lojas de artesa-
nato compõem este singular 
acervo artístico e urbano, uma 
atmosfera agradável neste lu-
gar diferente de tudo que você 
já viu no mundo. 

Os temas dos murais são va-
riados. Retratam a história 
da comunidade, atividades 
profissionais dos moradores, 
barcos de pesca, animais mí-
ticos e domésticos, flores ou 
simplesmente figuras abstra-
tas exuberantemente colori-
das. Um verdadeiro arco íris 
urbano enchendo de luz parte 
das ruas da cidade refletindo 
o espirito alegre e hospitalei-
ro da comunidade orgulhosa 
de sua arte.

Outro dos principais pontos 
turísticos ao redor da cidade 
é a La Piedra del Peñol, um 
maciço de pedra redonda 
destacando-se ao alto em di-
reção ao céu, por séculos ado-
rada pelos nativos originais, 

do povo Tahamies. 

Com 220 metros de altura e 
740 degraus até o cume, a su-
bida exige bom fôlego do visi-
tante, lindamente compensa-
do pela vista panorâmica das 
montanhas ao redor. No alto 
da pedra tem uma pequena 
lanchonete que ajuda a aliviar 
o cansaço vendendo bebidas, 
frutas e comidinhas para re-
novar a energia.

No ano de 1978, com o cresci-
mento populacional e indus-
trial, as autoridades abriram 
a represa do rio Nare, afim de 
garantir o abastecimento de 
água na região inundando as 
antigas cidades obrigando os 
cidadãos a deixarem suas ca-
sas. O represamento da área 
mudou a paisagem para sem-
pre e deixou debaixo d’água 
pequenos assentamentos in-
cluindo a vila original, assim 
como ocorreram e ocorrem 
também em várias regiões no 
Brasil para construção de usi-

nas hidrelétricas. 

A inundação programada 
criou a Laguna de Guatapé e 
algumas ilhas que ainda guar-
dam vestígios das antigas ci-
dades, como a torre da igreja 
inundada e parte do cemité-
rio da cidade. Hoje, a região é 
bem explorada pelo turismo, 
ocupada por hotéis de luxo 
e mansões de personalidade 
famosas e milionários co-
lombianos e estrangeiros. Foi 
construído também na área 
um calçadão chamado Male-
cón, onde são oferecidas ati-
vidades aquáticas, passeios 
de caiaque e de barco pelas 
ilhas. Outro ponto de visita-
ção é La Manuela, a casa onde 
Pablo Escobar dava grandes 
festas, depois, parcialmente 
destruída pelo Cartel de Cali. 

Guatapé é um daqueles luga-
res que faz brilhar os olhos 
quando a gente chega e dá 
aperto no coração na hora de 
partir.
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Associação Portuguesa 
de Ciência Política

Catar, Copa  
e Democracia

IGOR MACEDO DE LUCENA

A Copa do Mundo do Catar 
trouxe à tona uma grande di-
ferença sobre o pensamento, 
o estilo de vida e a ideologia 
dentro das sociedades. Mui-
tas vezes políticos e cientis-
tas tentam passar a ideia que 
a implantação de uma demo-
cracia em uma sociedade ou 
um Estado é um objetivo fi-
nal. É sublimemente transmi-
tida a ideia de que nações que 
são regimes não democráti-
cos representam um atraso 
como sociedade e que apenas 
as nações democráticas são 
consideradas nações moder-
nas. Mas isso tem um fundo 
de verdade? 

Durante a Guerra Fria o ob-
jetivo fundamental das dis-
putas era consolidar um dos 
dois modelos de produção, o 
capitalismo ou o comunismo. 
Obviamente a base política do 
capitalismo era a democracia 
enquanto o comunismo tinha 
na base política regimes tota-
litários.

Com o fim da guerra e a con-
solidação do capitalismo 
como algo superior e que foi 
globalmente aceito, com ra-
ríssimas exceções como em 
Cuba e na Coréia do Norte, a 
implantação da democracia 
foi levada a reboque, como 
algo quase que natural. En-
tretanto é importante ressal-
tar que se tratam de coisas 
historicamente distintas.

O capitalismo é uma evolu-

ção natural de processos de 
escambo, do metalismo e do 
capitalismo primitivo, desen-
volvido por todas as socie-
dades ao longo do tempo em 
todas as regiões do planeta, 
passando dos feudos, guildas, 
impérios e Estados. O comu-
nismo como uma construção 
social foi algo muito mais 
recente, que foi testado e ex-
cluído por sua ineficácia em 
apresentar resultados mini-
mamente parecidos com sua 
teoria.

A democracia por outro lado 
é um conceito relativamen-
te novo, iniciado na Grécia 
Antiga por volta do século V 
antes de Cristo, contudo am-
plamente divulgado com a 
implantação da Carta Magna 
na Inglaterra, a Revolução 
Francesa e a Independência 
dos Estados Unidos. 

Após a Revolução Industrial e 
o descobrimento das Améri-
cas o centro do mundo virou 
para o Atlântico e a democra-
cia como princípio ocidental 
passou a ser exportado para 
a África, Oriente Médio, Ásia 
e Leste Europeu. Mas é real-
mente possível afirmar que 
a democracia ocidental é um 
princípio tão absoluto capaz 
de ser universalmente aceito 
como superior a outros esti-
los de governo?

Primeiramente é necessário 
entender que os Estados de-
mocráticos modernos tem na 

sua base uma organização so-
cial humana também recente. 
Civilizações como a chinesa, 
que se iniciou no século XXI 
antes de Cristo com a dinas-
tia Xia, ou os eslavos, que se 
desenvolveram na Europa 
Oriental durante o século V e 
viriam a se tornar o que hoje 
conhecemos como russos, 
nunca possuíram efetivamen-
te uma democracia como mo-
delo de organização de sua 
sociedade. Essas civilizações 
foram criadas há milênios e 
se desenvolveram ao redor 
do planeta sem ter princípios 
democráticos em sua base 
social, o que não significa 
que princípios como justiça 
ou desenvolvimento econô-
mico não existissem, mas se 
apresentavam de uma outra 
forma.

Os sumérios, povo que exis-
tiu até o século XIX antes de 
Cristo e que parte de sua re-
gião se transformaria na Ará-
bia Saudita, dificilmente terá 
um mínimo teste em ser uma 
democracia, pois mesmo com 
a construção do Estado na-
cional, o governo continuou 
uma monarquia absolutista 
islâmica. 

Várias das diversas guerras 
patrocinadas pelos Estados 
Unidos no Oriente Médio 
durante o século XX e XXI 
tinham como “motivos de 
invasão” o fim de regimes 
totalitários e a implantação 
de democracias nessas na-

Divulgação MF Press Global 
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ções. Mas será mesmo esse 
o motivo? Em vários desses 
casos os regimes despóticos 
eram realmente opressores e 
isso revoltava a população a 
ponto de apoiar uma invasão 
externa para destituir o atual 
regente do país, mas não era 
regra, não foram em todos os 
casos que isso ocorreu. 

Para algumas nações, como 
os Emirados Árabes Unidos, 
a Arábia Saudita ou o Catar, o 
sistema de governo é totalitá-
rio e princípios democráticos 
são inexistentes, mas isso não 
significa que esses líderes se-
jam necessariamente tiranos. 
Em vários desses Estados a 
população tem uma idolatria 
pelo soberano e pela família 
real, principalmente com mu-
danças e com o desenvolvi-
mento econômico chegando 
na região.

Nações como a China e parte 
do mundo árabe entendem 
que a democracia é um im-

portante princípio para as na-
ções ocidentais e ao contrário 
da Guerra Fria, não existe um 
movimento dessas nações em 
tentar impor suas ideologias 
iliberais no mundo ocidental, 
procurando uma espécie de 
hegemonia, como fora tenta-
do com o comunismo no sé-
culo XX.

Mas ao mesmo tempo os em-
bates políticos entre essas 
nações passam um recado 
muito direto as nações oci-
dentais: “nunca tivemos e não 
queremos democracia, res-
peitamos seu sistema de go-
verno, mas não tentem mudar 
os nossos.” A democracia é 
em si só um princípio e como 
todo princípio é respeitado 
e adotado por uns, rejeitado 
por outros, principalmente 
quando o princípio oposto 
é mais antigo e amplamente 
aceito em uma determinada 
região geográfica. 

Continuo sendo um democra-

ta e acredito que a democra-
cia liberal é o sistema mais 
justo dentro de uma socieda-
de para o seu desenvolvimen-
to, mas a possibilidade de 
mudar organizações políticas 
de civilizações milenares é 
algo extremamente difícil, de 
tal modo que acredito muito 
mais em uma coexistência 
com diversos sistemas políti-
cos do que um eterno debate 
ou tentativas de imposição 
que ao final levam muito 
mais a um aprofundamento 
do abismo entre o oriente e o 
ocidente. 

Neste sentido, a Copa do 
Mundo no Catar nos apresen-
tou uma realidade dura e di-
reta. Os valores os quais nós 
temos como universais, tais 
como igualdade de direitos, 
igualdade de gênero, liber-
dade afetiva e escolha dos 
representantes estão muito 
longe de serem realmente 
universais. 
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Bolsa Família: a diferença entre 
assistencialismo e assistência social

Sócio da Holding 
DIAS&DIAS com 
projetos como Riqueza 
em Dias, Carol 
Dias, Irmãos Dias 
Podcast entre outras 
empresas ligadas ao 
empreendedorismo 
no Brasil. Investidor 
e criador do canal 
Mestre da Riqueza 
entre diversos outros 
meios de comunicação 
voltados ao mundo 
das finanças. Com 
experiência atuante 
no mercado financeiro 
pelo Banco Itaú por 
mais de 10 anos e 
investidor a mais 
de 15 anos na bolsa 
de valores, André 
também é formado 
em administração 
de empresas e MBA 
em controladoria, 
auditoria e finanças 
pela FGV – Fundação 
Getúlio Vargas. 

ANDRÉ JANEIRO DIAS

Conforme noticiou há alguns 
dias o jornal O Globo, no pri-
meiro dia de negociação di-
reta de integrantes do futuro 
governo em Brasília a equipe 
de transição bateu o martelo 
que o caminho para garantir 
o Bolsa Família de R$ 600 
será via proposta de emenda 
à Constituição (PEC), com a 
chamada “PEC da Transição”. 
O modelo, de maior seguran-
ça jurídica, retira o Bolsa Fa-
mília do teto de gastos, o que 
deve alterar de modo perma-
nente a regra fiscal que limita 
o crescimento das despesas 
públicas, segundo parlamen-
tares do partido.

Tocando no ponto teto de gas-
tos, a possibilidade de furo 
tem preocupado o mercado. 
Voltando ao ponto do bene-
fício pago às famílias, mas 
sem julgar o mérito de ne-
cessidade ou não desses pa-
gamentos, o investidor André 
Janeiro Dias comentou que 
uma outra análise que pode 
ser feita dessa questão é bem 
mais complexa.

Para exemplificar, ele usou 
suas redes sociais para expli-
car a diferença entre assisten-
cialismo e assistência social.

“Assistência Social é uma po-
lítica pública, assim como a 
Saúde e a Educação. Trata-se 
de um dever do Estado e um 
direito de todo o cidadão que 

dela precisar. No caso aqui o 
assistente social busca incen-
tivar e ajudar as pessoas a 
empreender, estudar, produ-
zir e criar riqueza”, iniciou.

“Já o assistencialismo se re-
fere à doação e à troca de fa-
vores. O que vai totalmente 
contra o objetivo da política 
de Assistência Social, que é a 
garantia de direito à proteção 
social a seus usuários. Em li-
nhas gerais, o assistencialis-
mo trata-se de caridade e a 
assistência social”, emendou.

Segundo André, o assisten-
cialismo deve ser visto como 
um problema, pois faz um 
trabalho paliativo, ou seja, o 
problema é resolvido de for-
ma temporária. Contribui, in-
clusive, para perpetuar a tro-
ca de favores e manter quem 
está no poder. Já a Assistência 
Social, também segundo ele, 
funciona como o contrário 
porque trabalha em técnicas 

e cientificidade. André re-
força que há entendimento 
e acompanhamento especia-
lizados para que os usuários 
enfrentem situações de risco 
e vulnerabilidade social e 
adquiram protagonismo em 
suas vidas. Assim, não preci-
sem mais de caridade.

“Alguns governos sempre 
usam o assistencialismo 
como arma para escravizar 
a população mais pobre, en-
quanto isso se perpetuam 
no poder e enriquecem o 
bolso de políticos corruptos. 
A solução do Brasil é clara: 
gerar estudo, incentivar as 
pessoas a produzir. O assis-
tencialismo gera comodida-
de, faz com que a população 
não saia da zona de conforto 
e em paralelo quebra o país. 
Um país que não produz e 
gera riquezas, não gera im-
postos e tende à falência, 
começando pelas empresas 
estatais”, finalizou.
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Tributos na era Elon Musk
Administrador, com 
MBA em Marketing, 
especialista em 
gestão estratégica 
tendo vivencia em 
áreas comerciais, 
Comercio Exterior 
e Logística. Exerceu 
funções em grandes 
empresas nacionais 
e multinacionais. 
No Grupo Exodus 
atua como sócio, 
assessorando 
as empresas no 
desenvolvimento de 
uma estratégia fiscal e 
tributária.

RICARDO MONTANDON

A modernidade do século 21, 
a despeito dos avanços, ain-
da manteve intacta a tensão 
permanente entre a relação 
de arrecadação de tributos 
e a afetação do custo tribu-
tário nos negócios. Leva-se, 
principalmente, em conta 
que a carga tributária brasi-
leira comparada a países da 
Escandinávia com retorno de 
países subdesenvolvidos.

Nesses novos tempos, tam-
bém dão aparição novos de-
safios, especialmente viven-
ciado pela pandemia global 
da covid, vindo da Àsia, se-
melhante ao impacto da pes-
te negra na idade média, que 
devastou a população euro-
peia. Especialmente a covid 
impôs uma devastação nos 
negócios, comparável a um 
inverno nuclear vivenciado 
por muitos empreendedores.  
Pedidos de falência, recupe-
ração judicial ou um simples 
fechar as portas abateu-se 
nos meios empresariais bra-
sileiros.

Diante desse terrível qua-
dro econômico sofrido pelo 
empresariado brasileiro, a 
duras penas por parte do 
poder público, como em um 
navio em naufrágio, promo-
veu “coletes salva vidas”, que 
pela natureza e calamidade 
não seria capaz de aplacar o 
resgate de todos. Vieram pla-
nos de incentivos tributários, 
totalmente administrativos, 
de adesão imediata, disponi-

bilidade gratuita nos portais 
oficiais dos órgãos de arreca-
dação federal.

Para fins deste artigo, con-
signamos nossa atenção ao 
detalhe da baixa adesão aos 
planos de incentivos vigen-
tes, cuja afetação econômica 
de imediato, permite a mobi-
lização do passivo tributário 
em muitos casos a separação 
dos que vão seguir a vida 
empresarial e os que vão 
colapsar pelo endividamen-
to tributário. Esses planos 
totalmente administrativos 
nos livram do calvário das 
demandas judicias longas e 
sem balizas firmes que pos-
sa autorizar a estimativa de 
risco e demora de uma de-
manda judicial, concedendo 
descontos e parcelamen-
tos, benefícios, gratuitos e 
imediatos, exigindo apenas 
expediente, preparo do pro-
fissional na adesão dos refe-
ridos planos de adesão tribu-
tários.

Disponível, mas letal, onde o 
empresariado e contadores, 

se comportam como um rato 
diante de uma ratoeira com 
um naco de queijo, que intui-
tivamente sabe que o queijo 
não é de graça, se não tiver 
habilidade, poderá lhe cus-
tar sua vida.  Nessa pequena 
alegoria, nossa assessoria 
empresarial, supre essas afli-
ções, com a entrega de acom-
panhamento permanente de 
todo o efeito na celebração e 
extinção dos pactos realiza-
dos em cada adesão tributá-
ria, adequada ao empresário, 
precedido da análise de veri-
ficação e adoção da estraté-
gia a ser desempenhada, com 
o destemor de realizar em 
caráter para o êxito sem con-
flitar com os profissionais 
de contabilidade, nem trazer 
embaraços ao empresário.

Combinando celeridade, por 
serem tarefas administrati-
vas, entregando benefícios 
econômicos concretos, me-
didos no êxito de cada ade-
são com efeitos imediatos 
no passivo tributário. Uma 
espécie de Êxodo do deserto 
a uma terra prometida.
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Podemos confiar uns nos outros 
para assegurarmos a lei?

Advogado,  
e escritor 

JAYME VITA ROSO

Nossos tempos são outros e, cada 
vez mais, mudam com mais rapi-
dez, diminuindo o ciclos de esta-
bilidade que, antes, separariam 
uma geração da outra. De modo 
um tanto amorfo, a internet re-
moveu aquilo que, em um pas-
sado longínquo, se traduziu por 
‘sabedoria’, transformando este 
milenar campo de reflexão teo-
lógica e filosófica, em um campo 
minado de ideologias contrárias 
levada a um paroxismo que divi-
de, atualmente, nosso país (como 
se espraiou pelo mundo).

Através do abuso das indiscutí-
veis benesses oriundas das redes 
sociais, o fato é que isto acabou 
por consumir nosso tempo livre, 
redirecionando aquilo que antes 
era o ócio, em “atividade produ-
tiva”, isto é, compartilhar notícias, 
defender uma causa ou aderir à 
modismos ideológicos ad hoc. 

Logo, o tempo de sopesamento 
e reflexão, da rara delibração e 
fruição de ideias, é solapado pelo 
bombardeamento de informa-
ções (agora, ainda mais, atrelada 
à opiniões revoltosas contra isto 
ou aquilo) que nos forçam a aderir 
a certos monopólios opinatinos; 
algo que, claro, é um terreno pro-
fícuo para a proliferação das fake 
news. Há mais, porém: a capacida-
de de se discordar de alguém sem 
ser desagradável ou violento – ah! 
Esta sim! – desapareceu.

Diante de reflexões poucos auspi-
ciosas a respeito do futuro de um 
país justo, equitativo e eticamente 
disposto, deparei-me com o arti-
go do advogado de Illinois Bar As-
sociation, Rory T. Weiler (Illinois 
Bar Journal, agosto de 2022, vol. 

110, nº 8, p. 8-9), que cogitava so-
bre o mesmo tema.

Dou ênfase sua eloquente des-
crição sobre o inegociável papel 
moral do advogado: “como advo-
gados, independemente de nos-
sas crenças pessoais a respeito de 
alguma decisão ou regra, nós não 
deveríamos estar profundamente 
preocupados a respeito dos ata-
ques contínuos e crescentes dire-
cionados ao nosso judiciário e à 
segurança dos juízes? [...] Nossos 
juízes devem ser livres para reali-
zarem decisões livres e imparciais 
baseando-se apenas nos fatos (e 
amparados pela lei) da lei” (p. 8). E 
nada além, porque não legisla. 

Ora, a politização do judiciário é 
outro fenomeno que, equipara-
do com o da violência contra os 
juízes, tende a acarretar sérios 
problemas de legitimidade do 
sistema jurídico, contudo, como 
salienta novamente Weiler, “nós, 
como advogados, temos um com-
promisso especial com o público 
e com o sistema no qual atuamos, 
isto é, [...] a proteção e segurança 
de cada juíz, em nosso sistema 
legal, não deveria depender ou 
se sujeitar às crenças políticas de 
cada um” (p. 8).

Como advogados, nós devemos 
elevar o nível do “debate” que 
é promovido nas redes sociais 
e fazer uso de nossa formação 
e de nossa vocação para o fim 
pedagógico de ensinar o porquê 
da importancia da independên-
cia dos três poderes (datado de 
Montesquieu, em De L’esprit 
Des Lois, de 1748) e, conse-
quentemente, de um judiciário 
atuante em harmonia, não dis-

senso. É o ideal tão sonhado.

E reitero: não estimulo a ideia de 
que discordância seja algo ruim, 
mas que seja mantida e res-
guarda pela razoabilidade, em 
protesto civilizado, o que não im-
plica em ameaçar pessoas, expor 
número de suas casas online etc. 
O exercício da discordância, esti-
mulado e bem-vindo em demo-
cracias, não pode se perder sua 
identidade e se tornar o exercício 
do ódio. Apesar da discordância 
com inúmeros juízes, há que se 
reiterar o óbvio: nenhuma deci-
são judical deve ter suas raízes 
na ameaça ao magistrado e/ou 
sua família. A decisão judicial 
deve vincar-se em fatos e na in-
terpretação da lei. Repito o verbo 
e o tempo: deve!

É imediata a necessidade de frear 
o desrespeito, pois me amedronta 
que, por um lado, o direito de pro-
testar pacificamente, hoje em dia, 
esteja sendo confundindo com o 
direito de assediar determinadas 
autoridades, algo que, no limite, o 
advogado poderia contirbuir em 
aclarar, embora não esteja acon-
tecendo: confundimos torcidas 
de esportes com exercícios de di-
reitos de expressão!

Pois, conclui Weiler muito sabia-
mente: “quando membros do pú-
blico começam a acreditar que até 
os advogados não possuem res-
peito ou crença no sistema judici-
ário, nós vamos ter fracassado em 
nosso dever e habilidade em asse-
gurar a regra da lei em benefício 
de todos. Restará só o caos” (p. 9).

Será que estamos evitando esse 
caos?

vitaroso@vitaroso.com.br
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Um dos maiores motivadores 
de conflitos entre os contra-
tantes numa transação são os 
contratos mal redigidos, que 
na prática são reproduzidos 
de forma padronizada por 
supostos profissionais que 
iludem o cliente que imagi-
na ter pago por um trabalho 
personalizado, conforme as 
particularidades do negócio. 
O que se tem constatado, 
especialmente na era da in-
ternet é o “copia e cola” que 
com a desculpa de agilidade 
tem desmotivado as pesso-
as a pensarem nas diversas 
situações que podem ocor-
rer numa transação. Diante 
dessa praticidade deixam 
de ser elaboradas cláusulas 
fundamentais para proteger 
o cliente dos contratempos 
e acidentes de percurso que 
todos nós estamos sujeitos a 
vivenciar. 

O que se verifica é a bana-
lização do conhecimento, 
a despreocupação sobre a 
importância da escolha do 
profissional especializado 
em determinada área. O que 
importa é deixar de ter des-
pesas com a contratação do 
expert ou pagar o mais ba-
rato. . Assim, tem crescido o 
vício de se buscar modelos 
na internet, solicitar a um 
conhecido, um iniciante ou 
um advogado generalista 

um “modelo” para ser adap-
tado ao caso concreto. O re-
sultado que temos visto são 
“contratos Frankenstein”, 
que o copiador de contra-
tos junta uma cláusula de 
um, partes de outros e ao 
final, sem saber a razão dos 
termos jurídicos e técnicos, 
cria cláusulas contraditórias, 
confusas e ilegais que geram 
diversas dúvidas. Nem os ju-
ízes entendem esses contra-

tos elaborados como se tudo 
sempre desse certo, que a 
ausência de divergências fos-
se a regra.  

CONVENÇÕES E 
REGIMENTOS INTERNOS  
DE CONDOMÍNIOS

Esse mesmo procedimento 
amador e inconsequente é 
constatado nas convenções, 
regimentos internos dos 

Copiar modelo de contrato ou 
de convenção acarreta confusão 
e prejuízos aos clientesDiretor em MG da 

Associação Brasileira 
de Advogados do 
Mercado Imobiliário 
Conselheiro da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG  
e do Secovi-MG -  
Diretor da Caixa 
Imobiliária 
Netimóveis. 

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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condomínios e nos estatu-
tos de associações, que são 
criados de maneira amado-
ra e até inocente por alguns 
condôminos ou associados 
que não dominam o direito 
imobiliário, ramo esse alta-
mente complexo e que exige 
o conhecimento de diversas 
leis federais, estaduais e mu-
nicipais.  A todo momento 
constatam-se embates nos 
condomínios, especialmen-
te nas assembleias, onde 
os participantes “sacam da 
cartola” leis imaginárias e 
entendimentos judiciais que 
leram nos jornais ou ouvi-
ram dizer em matérias que 
só relatam assuntos em pou-
cas palavras. 

O resultado são os tribunais 
abarrotados por processos 
judiciais que poderiam ser 
evitados se os contratantes 
tivessem investido numa as-
sessoria especializada para 
elaborar o contrato, sendo 
um erro pensar que a imobi-
liária ou o corretor de imó-
veis tem a função de redigir 
documentos jurídicos que 
podem vir a gerar dúvida nos 
contratantes.

CORRETOR, IMOBILIÁRIA  
E ADMINISTRADORA NÃO 
SÃO ADVOGADOS

Ao corretor de imóveis cabe 
a função de estimular a ven-
da ou a locação, bem como 
ao construtor espera-se que 
se empenhe para concluir o 

negócio, pois somente assim 
obterá sua receita financei-
ra. Ao comprador, vendedor, 
locador ou locatário que 
deseja ter segurança cabe 
investir no seu advogado de 
confiança, conforme a área: 
imobiliário, tributário, penal, 
previdenciário, trabalhista, 
ambiental, família, suces-
sões, etc. 

Quanto mais especializado o 
profissional maior será sua 
capacidade de reduzir os ris-
cos, podendo esse profissio-
nal inclusive, no decorre da 
apuração dos detalhes e do-
cumentos, vir aconselhar seu 
cliente a não concluir o negó-
cio. Nesse caso o custo da as-
sessoria que gira em torno de 
2% será irrisório por ter pou-
pado o cliente a evitar preju-
ízos que facilmente superam 
35% do valor do bem no caso 
de um conflito judicial. 

ADMINISTRADORA  
FERE A LEI AO OFERECER 
CONSULTORIA JURÍDICA

Quanto aos condomínios, a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil tem processado e com-
batido as administradoras 
que comentem a ilegalida-
de de atuar na área jurídi-
ca, campo esse reservado 
somente aos advogados. Há 
empresa que para conquistar 
clientes no setor de adminis-
tração e contabilidade, ofe-
rece orientação jurídica sem 
qualquer qualificação, indu-

zindo os condôminos a erros.

Afrontam a lei essas empresas, 
bem como os despachantes 
que se aventurarem a redigir 
convenções e regimentos com 
base em modelos. São inú-
meros os casos de condomí-
nios que amargam prejuízos 
decorrentes de condenação 
judicial de demanda judicial 
induzida a erro por orientação 
do contador, economista ou 
administrador de condomí-
nio. A administradora deve se 
limitar às questões contábeis 
e burocráticas dos edifícios. 

Esses danos e problemas se 
reproduzem diante da la-
mentável postura de pessoas 
solicitarem um favor, “uma 
olhada no contrato”, como se 
décadas de estudo e experi-
ência não tivessem valor. Um 
profissional sério, que busca 
a excelência no que oferece, 
não opina ou emite parecer 
por telefone, nem orça seu tra-
balho com base em tabela ou 
dados superficiais. Ele anali-
sa o caso numa consulta pré-
via, reflete e não se baseia no 
Google.  Após avaliar e pensar 
numa estratégia, por não viver 
de luz e ter que custear sua 
estrutura de trabalho, com-
bina seu honorário com fun-
damento nas circunstâncias 
e complexidade do caso. Esse 
procedimento é prestigiado 
por grandes empresas e por 
aqueles que fazem negócios 
com racionalidade, segurança 
e lucratividade. 
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O conceito da sustentabilidade e 
a sigla ESG tem dominado gran-
de parte da pauta de encontros 
empresariais, seminários e con-
gressos de negócios. O discurso 
garante não ser apenas mais um 
modismo, como tantos outros no 
passado, e sim um conceito que te-
ria vindo para ficar, até porque não 
teríamos escolha, se quisermos 
salvar o planeta. Além disso, as ge-
rações Y e Z estão mais atentas ao 
assunto e cobrando maior respon-
sabilidade ambiental, social e de 
governança das empresas.  O mer-
cado financeiro e as certificadoras 
também observam esse novo mo-
mento para oferecer vantagens e 
reconhecer as companhias que 
demonstrarem maior comprome-
timento com a sustentabilidade.

Para maior compreensão e me-
lhor avaliação, é importante en-
tender a amplitude do conceito, 
que pode ser olhado em três hori-
zontes. No primeiro, no extremo, 
deveríamos repensar valores da 
sociedade, padrões de consumo, 
o conceito da obsolescência pla-
nejada, e nos perguntarmos até 
quando o planeta suporta esse 
modelo, que é hoje o motor do 
crescimento. No segundo, num 
plano intermediário, as empresas 
passam a redefinir os seus mode-
los de negócios, com mudanças 
importantes direcionadas pela 
tecnologia, onde a sustentabilida-
de seja um vetor relevante. Um 
exemplo é o da Volkswagen, que 
divulgou recentemente que a par-
tir de agora ela consideraria como 
concorrentes as empresas de tec-
nologia e não mais as outras mon-
tadoras. Nesse horizonte estão as 
tecnologias disruptivas, como a 
inteligência artificial, a internet 
das coisas, a computação quân-
tica, o blockchain e o metaverso, 

que vem permitindo inovações 
transformadoras em processos, 
produtos e modelos. É um cardá-
pio que permite variadas combi-
nações e distintas abrangências.

Num terceiro horizonte, uma 
realidade mais próxima e mais 
difundida, estão os esforços cres-
centes para desenvolver soluções 
e iniciativas que olhem o ESG. É a 
inovação incremental que permite 
essa evolução. A pauta ambiental, 
por exemplo, oferece inúmeras 
dores e oportunidades para a bus-
ca de soluções novas. Já se criou 
até o termo inovabilidade para se 
referir à inovação que busca a sus-
tentabilidade. A inovação aberta, 
parcerias com startups, como as 
ESG Techs, podem ajudar as em-
presas. E aqui é necessário frisar 
a importância da aprovação da Lei 
das Startups (Lei Complementar 
nº 182/2021) no ano passado.

Nessa pauta, um dos principais 
desafios é desenvolver tecnologias 
que sejam sustentáveis, tanto eco-
nomicamente viáveis quanto atra-
entes para o mercado.  Hitendra 
Patel, diretora do IXL Center da 
Hult International Business Scho-
ol, e que no Brasil é parceiro da 
Revista Amanhã em um ranking 
de inovação, criou o termo “gree-
novations” para essas soluções, e 
destaca a necessidade da viabili-
dade financeira para o assunto ga-
nhar relevância entre as empresas. 
Patel publicou, já há quinze anos, o 
livro “Greenovate! – Companies 
Innovating to Create a More Sus-
tainable World”, em que afirma 
que boas ideias e tecnologias não 
são suficientes para criar produ-
tos e serviços ambientalmente 
sustentáveis. É preciso torná-los 
lucrativos e atrativos, criando um 
círculo virtuoso. Greenovation, se-

gundo Patel, é o que “cria e captura 
valor ao atender as necessidades 
do presente sem comprometer 
a capacidade de as futuras gera-
ções atenderem às suas próprias 
necessidades”. Também chama 
a atenção para o que chama de 
falsa tensão entre rentabilidade e 
sustentabilidade, e critica os que 
dizem que inevitavelmente o lucro 
agride o meio ambiente. O lucro é 
o que emprega e sustenta as pes-
soas e por isso um dos pilares para 
as “greenovations”.

Patel alerta que as inovações radi-
cais podem encontrar mercados 
não preparados e por isso não de-
vem ser a principal aposta dessa 
pauta. De maneira geral as inova-
ções incrementais viabilizam uma 
transição gradual para a economia 
verde, como:

• Substituir recursos escassos  
por outros abundantes;

• Ampliar a utilização de 
produtos recicláveis e 
reutilizáveis;

• Aumentar a eficiência para 
produzir mais com menos 
recursos;

• Criar materiais e processos 
ambientalmente corretos.

As empresas precisam transfor-
mar essa pauta em cultura para 
que ela permeie os novos mode-
los de negócios. Os setores pú-
blico e privado devem trabalhar 
juntos para evitar excessos na 
legislação, buscar eficiência nos 
licenciamentos, equilíbrio e pon-
deração nas fiscalizações e ofere-
cer estímulos à inovabilidade. É a 
melhor maneira de transformar 
o que muitas vezes ainda é visto 
como moda, ou como um fardo 
a carregar, em um compromisso 
espontâneo e duradouro.

ESG: além da obrigação

Empresário

CARLOS RODOLFO SCHNEIDER



O P I N I Ã O1 1 0 EDIÇÃO 312DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

Inovação Tecnológica: o desafio 
de um setor com 60 anos

CEO da Ademicon

TATIANA SCHUCHOVSKY REICHMANN

A indústria financeira é uma 
das que mais investe em tec-
nologia no mundo e esteve 
à frente de muitas transfor-
mações: da internet e mobile 
banking ao pix, o setor im-
pacta e impactou em muito 
os hábitos cotidianos e, in-
ternamente, melhorou e ace-
lerou processos. Foram mais 
de R$ 30 bilhões investidos 
pelos bancos somente em 
tecnologia, no ano passado, 
segundo a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban). 
O segmento de consórcio, 
que este ano comemora 60 
anos, aproveitou o avanço 
promovido por essas mu-
danças, mas ainda há muito 
mais a ser explorado e as ad-
ministradoras independen-
tes podem e devem se tornar 
protagonistas no desenvolvi-
mento de novas tecnologia. 
 
Vimos, nos últimos anos, 
uma migração de empresas 
do setor para o ambiente 
digital. Seguindo uma ten-
dência observada em vários 
setores e atendendo à pre-
ferência de uma parte dos 
consumidores, muitas admi-
nistradoras se lançaram no 
comércio eletrônico. Entre-
tanto, vender um consórcio é 
muito diferente de se vender 
um item de consumo ou um 
serviço. O papel do consultor, 
explicando o funcionamento 
do produto, encontrando 
melhores grupos e oportuni-

dades de acordo com a reali-
dade do cliente é crucial para 
o atendimento de qualidade. 
Dito isso, as administradoras 
precisaram e ainda precisam 
encontrar o melhor caminho 
entre a venda online e a con-
sultoria. De toda forma, os 
aplicativos chegaram para 
dar mais transparência à 
relação com o consorciado. 
E com o uso da inteligência 
artificial as vendas se torna-
ram mais assertivas e várias 
etapas do processo de co-
mercialização ficaram mais 
ágeis e qualificadas – desde a 
geração de leads até a fideli-
zação do cliente. 
 
O Big Data, ou a análise de 
dados, ajudou a transformar 
e inovar os processos ope-
racionais do dia a dia, dimi-
nuindo a burocracia e encur-
tando prazos. Além disso, 
a análise de dados ajuda a 
entender melhor o cliente e, 
com isso, oferecer soluções 
personalizadas e que con-
templem toda a jornada do 
cliente com a administra-
dora que pode ser de até 20 
anos. Importante destacar 
também, o aumento do grau 
de segurança do uso das in-
formações e dados pessoais, 
que com a Lei Geral de Pro-
teção de Dados ganhou uma 
camada a mais.
 
O grande desafio agora é in-
vestir no desenvolvimento, 

incentivar a criação de solu-
ções próprias que melhorem 
os processos particulares 
do setor e a experiência do 
consumidor de consórcio. 
Algumas administradoras 
especializadas na modali-
dade já deram início a esse 
movimento, mas ele ainda é 
tímido diante do porte que 
setor alcançou e da evolução 
e da maturidade que o pro-
duto consórcio conquistou. 
Em agosto de 2022, o setor 
chegou a 8,9 milhões de par-
ticipantes ativos e nos oito 
primeiros meses do ano co-
mercializou mais de R$ 165 
bilhões em créditos, segundo 
dados da Associação Brasi-
leira de Administradoras de 
Consórcios (ABAC). 
 
Esse produto tão brasileiro, 
possui hoje várias possibili-
dades de utilização. Além de 
uma modalidade de compra 
(de bens móveis e imóveis 
e de serviços), passou a ser 
usado também como inves-
timento. Com desenvolvi-
mento de tecnologia própria 
aumentam as chances de 
reagir mais rapidamente às 
demandas do consumidor. 
Quanto mais empresas se de-
dicarem ao desenvolvimento 
tecnológico, muito melhores 
serão os resultados do setor. 
É o que está acontecendo 
com bancos e é o que pode 
alavancar ainda mais o seg-
mento de consórcio. 
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É PIX, é PIX, é PIX!

Antônio Alves de 
Oliveira, Vivianne 
Prota de Oliveira e 
Arthur Bernstein, 
sócio, advogada 
líder e advogado da 
área de Contratos, 
Inovação, Legal 
Design, Propriedade 
Intelectual e 
Marketing Legal, 
respectivamente

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA, VIVIANNE PROTA DE OLIVEIRA 
E ARTHUR BERNSTEIN

Pix. Uma pequena palavra para 
o dicionário, mas que já repre-
senta um gigantesco salto para 
sistema financeiro brasileiro. 
Resultado de um projeto do 
Banco Central do Brasil (BA-
CEN) iniciado em 2018, o Pix 
foi oficialmente lançado em 16 
de novembro de 2020, comple-
tando 2 anos em 2022.

Nesse curto período de exis-
tência, o novo formato de 
pagamento instantâneo foi 
amplamente adotado por 
consumidores e lojistas, re-
presentando uma significativa 
evolução no cenário de meios 
de pagamento no Brasil.

Desde o seu lançamento, o 
Pix vem ganhando o espaço 
anteriormente ocupado por 
outras modalidades de paga-
mento, como cartões (débito 
e crédito) e boletos. No se-
gundo trimestre de 2022, o 
Pix foi responsável por 27% 
do total de operações no pe-
ríodo, sendo o instrumento 
mais utilizado pelo terceiro 
trimestre consecutivo. E esse 
crescimento não tem sinais 
de diminuir: apenas em ou-
tubro deste ano, mais de 2 
bilhões de transações realiza-
das por Pix estão registradas 
no Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (SPI) do BACEN.
O estrondoso sucesso do 
Pix pode ser justificado pelo 
fato de a operação de trans-

ferência ser barata, rápida 
e prática. Ao contrário das 
transferências bancárias tra-
dicionais, que eram realiza-
das apenas em determinados 
horários dos dias úteis e pos-
suíam taxas, o Pix pode ser 
realizado sem custo ao clien-
te e a qualquer dia e hora, in-
clusive nos feriados. Basta ter 
acesso a um aparelho celular 
e à chave Pix do recebedor e 
pronto: em questão de segun-
dos a transação é concluída.

Apesar da crescente populari-
zação do meio de pagamento, 
algumas das funcionalidades 
do Pix ainda são desconheci-
das pelos usuários, como é o 
caso do Pix Saque e do Pix Tro-
co. Essas funcionalidades cor-
respondem, basicamente, na 
conversão do dinheiro dispo-

nível na conta do usuário em 
moeda corrente: basta pro-
curar algum estabelecimento 
participante e solicitar a reali-
zação de uma operação do Pix 
Saque, na qual é transferido o 
valor para a conta da loja e o 
usuário recebe o dinheiro em 
mãos, sem a necessidade de 
utilização de um caixa eletrô-
nico para sacar o valor. Além 
da praticidade de ser aceito 
em diversos locais, o Pix Sa-
que representa um avanço 
na liberdade financeira das 
pessoas que possuem conta 
em fintechs e, em algumas si-
tuações, não têm à disposição 
caixas eletrônicos exclusivos 
disponíveis para saque, o que 
aumenta de forma orgânica a 
malha financeira nacional.

Outra funcionalidade pouco 

Pagamento instantâneo brasileiro, o Pix, completa dois anos de 
existência com alta adesão e promessas de inovação para o futuro
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conhecida é o Mecanismo Es-
pecial de Devolução, isto é, a 
forma pela qual o usuário pa-
gador pode questionar uma 
transação efetuada pelo Pix 
quando souber ou identificar 
que pode ter sido vítima de 
fraude. Além disso, as próprias 
instituições participantes do 
Pix podem se utilizar do Blo-
queio Cautelar para conge-
lar temporariamente valores 
transferidos pelo sistema, com 
o objetivo de analisar a exis-
tência de fraude na transação.

Acontece que, mesmo com 
esses mecanismos em vigor, 
a recuperação dos valores 
ainda é um desafio latente, 
sendo que apenas 5% dos va-
lores envolvidos em golpes/
fraudes são atualmente re-
cuperados. Por conta disso, o 
BACEN incluiu em sua agenda 
prioritária a análise de altera-
ções no Mecanismo Especial 
de Devolução do Pix, para 
coibir a ocorrência de golpes 
e para facilitar a recuperação 
do valor nesses casos.

Além dessa alteração no com-
bate à fraude, o BACEN tam-
bém possui outras melhorias 
e ampliações no Pix previstas 
na sua agenda regulatória, das 
quais se destacam o Pix Ga-
rantido e o Pix Internacional.

O Pix Garantido permitirá que 
os compradores parcelem 
suas compras realizadas pelo 
Pix, em uma espécie de transa-
ção que substituirá o cartão de 
crédito, com o valor parcelado 
pelo Pix sendo debitado nas 
datas agendadas diretamente 
da conta do pagador. Ao invés 
de contar com uma data única 
de vencimento, como ocorre 
com o cartão de crédito, o Pix 
Garantido permitirá a existên-

cia de diversas datas de venci-
mento, a depender da data de 
compra realizada.

Outra iniciativa importante 
presente na agenda do BA-
CEN para os próximos anos 
é a regulamentação do Pix 
Internacional (denominação 
utilizada em nível Brasil), 
responsável por permitir a 
realização de pagamentos 
instantâneos entre bancos de 
diferentes países.

Essa iniciativa foi oficialmen-
te batizada de Nexus e está 
sendo liderada pelo Banco 
de Compensações Internacio-
nais (Bank of International 
Settlements – BIS), podendo 
contar futuramente com mais 
de 60 países participantes 
– inclusive o Brasil. Dentre 
os sistemas de pagamentos 
instantâneos existentes nos 
países participantes, o Pix é 
tido como uma das principais 
referências para o Nexus, ser-
vindo como modelo para o 
desenvolvimento do sistema 
internacional.

Atualmente em fase de testes, 
o Nexus é acompanhado de 
perto pelo Banco Central do 
Brasil, que também estudará 
como implementar o sistema 
no país, considerando as re-
gras a serem definidas pelo 
BIS e outras questões, como 
a taxa de câmbio e conversão 
de valores, e eventuais custos 
da operação aos usuários.

Embora jovem, a relevância 
do Pix dentro do ecossistema 
de pagamento nacional tem 
escalado rápida e substan-
cialmente, e os números de 
sua utilização, acima citados, 
corroboram a continuidade 
dessa ascendência.

Esse crescimento pode ser 
percebido, inclusive, com a 
criação de novas possibilida-
des de utilização geradas a 
partir do interesse e investi-
mento dos próprios players 
de mercado, em especial 
das instituições financeiras, 
de pagamento ou fintechs 
em ofertar aos seus clientes 
funcionalidades relativas ao 
Pix. Nesse sentido, algumas 
instituições já permitem a 
realização de compras par-
celadas via Pix, por meio da 
modalidade conhecida como 
Pix Parcelado.

Diferentemente do Pix Ga-
rantido, que será objeto de 
regulação pelo BACEN e con-
templará regras a serem ob-
servadas por todo o mercado, 
o Pix Parcelado é uma opção 
fornecida pelos próprios ban-
cos e fintechs, mediante re-
gras específicas estabelecidas 
por cada instituição, na qual o 
pagador possui acesso a uma 
espécie de linha de crédito si-
milar ao empréstimo pessoal, 
sem a necessidade de utiliza-
ção do cartão de crédito.

É nessa tendência de ascen-
são que o BACEN se apoia, 
considerando as iniciativas 
previstas em sua agenda regu-
latória. Novas funcionalidades 
e mecanismos de segurança 
já em desenvolvimento alme-
jam, em um esforço contínuo, 
potencializar a praticidade, a 
segurança e confiabilidade do 
Pix. Nos próximos dois anos 
certamente comentaremos 
sobre algo consolidado como 
uma referência nacional e in-
ternacional no que tange não 
só a pagamento, mas ao aces-
so amplo, seguro e capilariza-
do ao sistema financeiro, seus 
atores, produtos e serviços.
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Duas maiorias muito diferentes
Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Todos no Brasil estamos acos-
tumados com presidentes que 
se elegem sem maioria no Con-
gresso e gastam a melhor parte 
de seu capital político num es-
forço patético para formar uma 
maioria improvisada, mesmo 
que sem alma nem convicções, 
para assegurar um mínimo de 
governabilidade. Nosso sistema 
eleitoral, em sua exótica origi-
nalidade, praticamente impe-
de que o voto majoritário para 
presidente da República tenha 
a necessária correlação com a 
votação para a Câmara dos De-
putados. Está aí a principal fon-
te da corrupção na política e da 
inépcia de muitos governos.

Governos sem maioria não 
governam e, no limite, não so-
brevivem todo o mandato. Por 
esta razão o primeiro dever de 
um governante é construir esta 
maioria. Governantes que não a 
buscam, negligenciam seu de-
ver de governar e passam seu 
mandato fingindo que gover-
nam e reclamando da vida. 

O presidente Lula ganhou uma 
eleição nitidamente plebiscitária, 
mas elegeu pouco mais de 25% 
dos deputados. Acontece que ele 
domina muito bem as habilida-
des necessárias para conquistar 
os adversários no Congresso, 
embora no passado isto lhe te-
nha causado contratempos. Com 
sua experiência está, aos poucos, 
se assegurando de um amplo es-
pectro de apoios na Câmara e no 
Senado. No reino da política a paz 
já é uma realidade.

No reino da vida real as coisas 
são muito diferentes, pois o 
nosso Parlamento é uma re-

presentação muito imperfeita 
da nossa população. Maioria 
no Congresso não é necessa-
riamente maioria na sociedade. 
Nunca em nossa vida democrá-
tica uma eleição presidencial 
foi vencida por uma margem 
tão estreita. Nunca também em 
nossa história uma eleição pre-
sidencial foi marcada por tanta 
confrontação e tanto acirra-
mento de ânimos. Parecia uma 
decisão existencial e não uma 
rotineira sucessão eleitoral 
democrática. Nunca antes ha-
víamos sequer imaginado que 
num mesmo território convi-
viam dois Brasis, tão separados 
e tão irreconciliáveis.

Embora algumas semanas te-
nham se passado, os fluxos de 
mensagens nas redes sociais 
e o ânimo das pessoas na sua 
vida cotidiana nos advertem 
que a amargura política e o 
inconformismo dos que não 
venceram não são sentimentos 
superficiais, destinados a desa-
parecer a qualquer momento. O 
espírito de confrontação e até 
de desespero está resistindo 
até às conveniências.

É impossível governar um país 
neste estado de divisão, pelo 
menos com os meios da demo-
cracia. E nosso país não supor-
tará mais um governo paralisa-
do e sem forças para realizar 
mudanças muito profundos. A 
falta de crescimento do Brasil, 
que dura mais de 40 anos, e o 
alto grau de pobreza da popu-
lação pedem um governo forte, 
amparado por amplos consen-
sos e para o qual todos possam 
torcer. Mais um governo fracas-
sado e focado em agendas irre-

levantes e estéreis é tudo o que 
não podemos voltar a ter.

Conquistar o Parlamento brasi-
leiro é uma coisa. Outra, muito 
diferente, é conquistar uma am-
pla e clara maioria na sociedade 
brasileira. As moedas que ser-
vem para seduzir os políticos não 
tem valor no mundo das pessoas 
comuns e dos cidadãos. Aqui não 
servem de nada as emendas e os 
cargos. Aqui é preciso oferecer 
gestos, atitudes, comportamen-
tos e resultados.

O Presidente Lula recebeu 
este desafio do destino: ser 
um governo de transição en-
tre a guerra e a paz.  Precisa 
governar para os seus e para 
os outros. Se não fizer isto não 
governará para ninguém, por-
que o país pode tornar-se um 
campo de batalha permanente.

O povo brasileiro deu ao PT e às 
esquerdas uma presença muito 
minoritária no Congresso, em-
bora tenha escolhido Lula para 
presidente. Não há contradição 
nisto. O povo confiou a Lula, pelo 
seu passado e pelo ponto em que 
está na vida, o papel de isolar 
os extremos e reconfigurar um 
centro político progressista. Cer-
tamente não deu a ele um man-
dato para implantar as políticas 
e a visão do mundo do PT e das 
vanguardas culturais do país.

Se Lula quiser apenas repetir 
o passado, com seus velhos 
companheiros, vai fracassar. 
Se ousar, como disse um velho 
professor paulista, começar a 
construir um país novo e que 
nunca existiu, vai merecer um 
lugar na história.
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A pregação desenvolvimentista de JK

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

Interrompemos a narrativa so-
bre o comício de JK em Ubera-
ba, anotando a extraordinária 
repercussão alcançada pela 
sua fala eletrizante, culta, rica 
em vibração democrática.  No 
Largo da Matriz, cada qual na 
multidão se sentia mais gente, 
mais capaz e confiante. Então, 
o Brasil era ou podia ser tudo 
aquilo e a gente, bestamen-
te, não sabia nadica de nada 
a respeito? Instante de pura 
magia. Ressalte-se que aquele 
clima de saudável e benfazejo 
entusiasmo acabaria, adiante, 
por envolver o Brasil do Oia-
poque ao Chuí. O magnetismo 
do orador traçava impecável 
itinerário de trabalho, enchar-
cado de humanismo e podero-
so aceno social. E o toque lírico 
da palavra convincente! As tais 
borboletas que ele sabia como 
ninguém introduzir nos tex-
tos de conteúdo mais áspero. 
Corações e mentes iam sendo 
conquistados para a causa do 
redescobrimento do Brasil.

O momento culminante da 
concentração política em Ube-
raba ocorreu por conta de um 
incrível lance retórico, acolhi-
do em atmosfera de delírio, 
própria de conquista de Copa 
do Mundo. Tantos anos passa-
dos, as palavras acodem-me 
ainda com exatidão. Assim fa-
lou JK. Abre aspas. “Ao sobre-
voar hoje esta maravilhosa ci-
dade, lembrei-me de Chicago.” 
Fecha aspas.

O comício acabou ali. Não deu 

pra segurar. Uma meia dúzia 
de uns três ou quatro mais 
ousados escalou pela frente 
o palanque, balançando-lhe a 
estrutura. Juscelino refez-se da 
surpresa inicial e caiu na garga-
lhada ao ser arrancado pra fora 
e carregado em triunfo diante 
do aturdimento dos compa-
nheiros. A cidade viveu carnaval 
temporão, tão ou mais animado 
do que o convencional.

Exagero retórico (e bota exage-
ro nisso) à parte, o que acabou 
ficando mesmo guardado na 
memória e no coração das pes-
soas, não evidentemente por 
causa da frase de efeito, mas 
por conta do contexto otimista 
do pronunciamento, é que es-
tava despontando, no espaço 
político, um cidadão com papo 
novo sobre a realidade brasi-
leira. Um homem que acredita-
va de verdade (e passava essa 
crença adiante) nas potenciali-
dades de seu país e nas virtuali-
dades de seu povo. Um político 
que não embarcava na cantile-
na derrotista de tantos outros 
que se acostumaram a enxergar 
os defeitos brasileiros com des-
comunais lentes de aumento 
e a denotar arrepiante confor-
mismo com a ideia errônea, dis-
seminada em muitos setores, 
de que o cidadão aqui nascido, 
antes de tudo, é um fraco. Um 
tipo apático, condenado inexo-
ravelmente a destino despro-
vido de grandeza, à submissão 
eterna, sem perdão, a decisões 
de gente mais sábia, viventes de 
fala arrevesada d’além-mar.

JK representava um sopro 
nacionalista renovador. Vi-
nha mostrar a existência, sim, 
de uma luz no final do túnel. 
Como aconteceu em Uberaba 
e se repetiu em milhares de 
outros comícios, Brasil afora, 
transmitia a todos a inabalável 
certeza de que a obscuridade 
nos caminhos - passageira, cir-
cunstancial - era fruto de uma 
visão retrógrada do mundo e 
das pessoas. E não resultado 
de adversidades fatalísticas 
inapeláveis. O criador de Brasí-
lia proclamava, com convicção, 
ser preciso passar do discur-
so para a ação. Convidava os 
bem-intencionados a abando-
narem o excesso academicista 
que costuma condenar as pro-
postas sociais a um imobilismo 
teórico. Pedia às lideranças 
que deixassem de lado fórmu-
las estereotipadas, chavões 
inócuos, com que se procurava 
retratar, comumente, em tan-
tos lugares, a realidade nacio-
nal, e arregaçassem as mangas 
de verdade, botando pra fazer. 
Todo mundo era chamado, na 
convocação daquele líder de 
irradiante simpatia, a ajudar a 
fazer o futuro com engenho e 
com trabalho. Muito trabalho.

Em suma, os brasileiros se de-
ram conta, de repente, que o 
cenário morno, acomodado, 
estava sendo revolvido por 
pregação revolucionária, cris-
talinamente democrática, ins-
pirada em vibrantes propósi-
tos de promoção social.

“Ele pensava nos cem anos seguintes.” 
Carlos Murilo Felício dos Santos, primo de JK
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Smart Money: a entrada de 
investidores muito além do capital

Sócio fundador da 
SMU Investimentos 
e CEO do Carrera 
Capital, o primeiro 
e único Venture 
Capital focado em 
liderar rodadas de 
crowdfunding no 
Brasil e América 
Latina.

RODRIGO CARNEIRO

Aportes de fundos de ven-
ture capital e crowdfunding 
podem agregar valor à marca 
de uma empresa, atrair men-
tores experientes para de-
senvolver a proposta do ne-
gócio e estabelecer parcerias 
para criar novas soluções. 
Para muitos empreendedo-
res e founders de startups, 
o segredo para desenvolver 
novos produtos, adquirir tec-
nologia, reforçar as equipes 
com colaboradores qualifi-
cados, atrair mais clientes e 
escalar o negócio em um cur-
to espaço de tempo está rela-
cionado à entrada de aportes 
de milhões de dólares junto 
a fundos de venture capital e 
crowdfunding.

Esse entendimento não está 
propriamente equivocado. 
Afinal, com dinheiro no cai-
xa, é mais fácil concretizar 
os projetos, testar possibili-
dades e preparar a empresa 
para ganhar tração em um 
outro patamar, saindo de 
milhares para milhões de 
clientes. Mas existe um outro 
aspecto tão ou mais benéfi-
co que a injeção de recursos 
pode trazer. Além disso, mui-
to dinheiro no caixa cria ten-
tações para cometer erros. 

O smart money ou dinheiro 
inteligente, na tradução do 
inglês, tem potencial para ser 
um dos diferenciais do negó-
cio. A entrada de recursos 

com investidores que podem 
ajudar a solucionar determi-
nada dor de uma empresa 
de tecnologia é fundamental 
para tirar novos produtos e 
serviços do papel. É bastante 
comum que investidores de 
fundos de venture capital e 
crowdfunding tenham uma 
bagagem extensa e conheci-
mento do mercado em que 
a companhia investida atua. 
Muitas vezes o investidor 
não estará presente na roti-
na, mas sua expertise sobre 
o negócio é importante para 
resolver problemas de forma 
mais rápida e ganhar mais 
consumidores mais rapida-
mente.

Da mesma forma, quando 
um fundo ou plataforma de 
crowdfunding renomada re-
solve apostar suas fichas em 
uma startup, há uma espécie 
de “chancela” sobre a tese 
proposta pelos empreende-
dores. Aos poucos, a empre-
sa consegue estabelecer uma 
estratégia para se tornar 
autoridade no assunto do 
segmento do qual faz parte. 
Assim, atrair mais capital e 
parcerias se tornam obriga-
ções menos árduas.

Além disso, quando pensa-
mos em networking, inves-
tidores de longa data conse-
guem trazer consigo não só 
toda uma rede de negócios 
consolidada, como também 

avaliar quais empresas po-
dem ter um bom fit com o 
programa da startup inves-
tida.

Em plataformas de cro-
wdfunding como a SMU In-
vestimentos, é comum que 
muitos investidores-anjo se 
reúnam para fazer aportes 
em companhias que sejam 
inovadoras o suficiente para 
resolver um problema e an-
gariar um grande número de 
consumidores. É uma manei-
ra de reduzir a relação risco 
versus retorno: com investi-
mentos menores, é possível 
apostar em várias empresas. 
Neste caso o smart money 
é amplificado, ele vem dos 
executivos da plataforma e 
também dos investidores da 
base da plataforma.

Por fim, quando falamos em 
smart money, os empreende-
dores devem adotar alguns 
cuidados antes da tomada 
de decisão. Para evitar o 
chamado “falso dinheiro in-
teligente”, vale observar o 
histórico de investimento 
dos veículos, a carreira dos 
gestores e a tese de aporte 
dos fundos e das plataformas 
de crowdfunding. Caso esses 
aspectos sejam positivos e se 
encaixem com o planejamen-
to da companhia, vale consi-
derar a possibilidade real da 
entrada de novos parceiros.
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Reforma tributária: fazer 
tudo para não mudar nada

Presidente do 
Instituto Justiça Fiscal 
e coordenador da 
campanha Tributar  
os Super-Ricos

DÃO REAL PEREIRA DOS SANTOS 

A idealização de uma refor-
ma tributária ampla pos-
terga as soluções simples e 
viáveis no curto prazo que 
poderiam resolver proble-
mas fiscais emergenciais.

Diante da necessidade ime-
diata de incremento de re-
ceitas, para fazer frente às 
demandas represadas de 
políticas públicas essen-
ciais, tanto para a garantia 
dos direitos quanto para a 
viabilização da retomada da 
atividade econômica, algu-
mas soluções pontuais são 
absolutamente urgentes e 
deveriam ser tratadas sepa-
radamente dos debates so-
bre uma mudança ampla e 
ideal para o país.

Em se tratando de reforma 
tributária, não há neutralida-
de. Todas as propostas terão 
sempre interesses contraria-
dos e interesses contempla-
dos. As propostas carregam 
muito boas intenções, mas 
também muitos conflitos. 
Quanto maiores os interes-
ses, maiores as resistências.

Nem poderia ser diferente: a 
configuração do sistema tri-
butário reflete os conflitos de 
classe ou de frações de classe 
existentes na sociedade que, 
muitas vezes, são negados ou 

ofuscados por argumentos 
exageradamente técnicos.

A realidade é que os super-
-ricos estão sendo cada vez 
menos tributados, enquanto 
os mais pobres são mais one-
rados a cada ano.

Qualquer reforma tributária 
que se queira implementar 
deveria ser desenhada a par-
tir da solução deste proble-
ma inicial. Assim, é preciso 
primeiro desfazer as medi-
das adotadas na década de 
1990, voltando a incluir os 
lucros e dividendos na tabela 
do Imposto de Renda e revo-
gar a figura dos juros sobre o 
capital próprio, e atualizar a 
tabela de incidência.

Uma medida tecnicamente 
muito fácil de ser implemen-
tada, pois depende apenas 
de lei ordinária. Condicionar 
essa medida a uma reforma 
ampla, que envolva proposta 
de emenda constitucional, 
serve apenas para evitar que 
essa medida seja pronta-
mente adotada.

A regressividade do sistema 
tributário decorre também 
da omissão persistente há 
mais de 30 anos de promo-
ver a implementação do Im-
posto sobre Grandes Fortu-

nas, contrariando, inclusive 
o artigo 11 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Os problemas do sistema 
tributário brasileiro já são 
bastante conhecidos pela 
sociedade. A regressividade 
estrutural do sistema é, sem 
nenhuma dúvida, o principal 
fator para a sua disfunciona-
lidade, tanto para atividade 
econômica quanto para pro-
mover a redução das desi-
gualdades sociais.

As soluções para este pro-
blema central, no entanto, 
muitas vezes acabam ficando 
prejudicadas pela natural e 
bem-intencionadas tentati-
vas de resolver todos os pro-
blemas numa única reforma.

Grande parte do problema 
estrutural da tributação de-
corre da clara opção política 
adotada na década de 1990 
de desonerar as altas rendas. 
A tributação da renda foi to-
talmente distorcida a partir 
da isenção concedida pela 
Lei 9249, de 1995, aos lucros 
e dividendos distribuídos, e 
pela possibilidade de dedu-
ção dos juros sobre o capital 
próprio.

A qualidade do sistema tri-
butário foi profundamente 

O presidente do Instituto Justiça Fiscal defende garantir receitas urgentes por 
etapas sem aguardar uma reforma completa que não acontece pela complexida-
de de interesses. A prioridade seria o Imposto sobre Grandes Fortunas, corrigir 
tabela do IRPF e o fim da isenção de lucros e dividendos
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afetada por estas medidas. A 
carga tributária passou a ser 
deslocada para os setores 
mais pobres da população, 
seja pela elevação da tributa-
ção sobre o consumo ou pelo 
congelamento da tabela do 
Imposto de Renda.

Sem enfrentar essa, que é, 
sem dúvida, a principal cau-
sa dos problemas do sistema 
tributário, não há como en-
frentar suas consequências.

A partir da correção das dis-
torções na legislação do Im-
posto de Renda das Pessoas 
Físicas e da tributação das 
grandes fortunas, ficará mui-
to mais fácil projetar as mo-
dificações necessárias nos 
demais tributos, sobretudo 
porque o financiamento do 
Estado estaria menos depen-
dente da tributação indireta.

Os argumentos de que a in-
clusão dos lucros e dividen-
dos na mesma tabela dos 
rendimentos do trabalho 
afastaria os investimentos 
estrangeiros, não se susten-

tam, pois os investidores 
estrangeiros submetem os 
lucros recebidos do Brasil 
à tributação no seu país de 
domicílio. Logo, a isenção 
concedida aqui significa ape-
nas que o investidor pague o 
tributo integral no seu país.

O Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF), por outro 
lado, poderia ser uma solu-
ção emergencial importante 
para o enfrentamento da cri-
se produzida pela pandemia, 
e poderia, inclusive, ser im-
plementado de forma tem-
porária, até que a reforma 
tributária seja aprovada de-
finitivamente, por exemplo.

A proposta de IGF produzida 
pela Campanha Tributar os 
Super-Ricos consiste na inci-
dência de alíquotas de 0,5%, 
1% e 1,5% sobre as parcelas 
de riquezas que ultrapassem a 
R$ 10 milhões. Apenas 60 mil 
pessoas declaram bens e di-
reitos superiores a este valor.

Estas duas medidas per-
mitiram um incremento de 

arrecadação de aproxima-
damente R$ 200 bilhões e 
dependem apenas de Lei Or-
dinária e de Lei Complemen-
tar, que atingiriam apenas os 
0,3% mais ricos da popula-
ção brasileira.

A vida mostra que quan-
do queremos fazer tudo ao 
mesmo tempo, não muda-
mos o prioritário e essencial. 
Fatiar as ações e realizar o 
que pode ser feito imediata-
mente abre horizontes para 
projetar as demais mudan-
ças que dependem de muito 
mais conciliação, concerta-
ção, acordos, entendimentos 
e ajustes. Os projetos para 
isso já estão no Congresso.

A fome tem pressa e o país 
precisa sair o mais rápido 
possível da crise em que foi 
jogado por ações inconse-
quentes.

Assim como ocorreu no pós-
-guerra, todos são chamados 
a contribuir para a reconstru-
ção. No caso do Brasil é ape-
nas fazer justiça fiscal e social.
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Tecnologia: As principais 
tendências para 2023

Cofundador da 
b2finance 

RENATO HALT

Ao final de cada ano, surgem 
as perguntas sobre quais se-
rão as novidades para o ano 
seguinte. Novidades, expec-
tativas, soluções inteligen-
tes, resolução de problemas 
da sociedade movem esse 
pensamento sobre o que o 
futuro reserva ou espera dos 
grandes negócios.

Pensando nisso, a Gartner 
produziu um relatório com 
alguns dos principais temas 
que empresários e gestores 
devem olhar no próximo ano 
para manter seus empre-
endimentos no caminho do 
crescimento.

Em 2023,a tecnologia con-
tinua sendo a protagonista. 

Porém, com foco em susten-
tabilidade. Isso porque é por 
meio desses dois aspectos 
que as empresas poderão 
harmonizar objetivos e opor-
tunidades de desenvolvi-
mento. Será que sua empresa 
está preparada para o que o 
mercado provavelmente vai 
exigir das grandes organiza-
ções no ano que vem?

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
PARA 2023

Tecnologia com 
sustentabilidade

De acordo com os dados da 
pesquisa da Gartner, CEOs 
afirmaram que as transfor-
mações ambientais e sociais 

são uma de suas prioridades. 
Para eles, não há mais como 
esperar para promover mu-
danças nesses dois temas.

Em 2023, o que se espera é a 
criação de soluções específi-
cas que atendam a proposta 
de Environmental, Social and 
Governance (ESG) com o ob-
jetivo de cumprir as metas 
neste aspecto.

Metaverso é real  
e veio para ficar

Uma das maiores expectati-
vas para os próximos anos 
é o Metaverso. Até 2027, 
estima-se que mais de 40% 
das grandes empresas mun-
diais desenvolvam projetos 
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que englobam Web3, com-
putação espacial com proje-
tos dentro de metaversos. O 
objetivo é engajar, promover 
colaboração e conexão entre 
funcionários por meio de 
recursos e experiências no 
novo universo paralelo.

Inteligência Artificial 
precisa de gestão de 
confiança e risco

Cerca de 41% das institui-
ções que a Gartner entre-
vistou afirmam que já so-
freram com problemas de 
privacidade de Inteligência 
Artificial (IA). Além de re-
presentar um risco, esse 
fato indica que, infelizmen-
te, existe um número consi-
derável de organizações que 
não estão preparadas para 
gerenciar esse tipo de ame-
aças. Em contrapartida, a 
mesma pesquisa identificou 
que organizações mais bem 
preparadas com esse tipo de 
tecnologia alcançaram re-
sultados muito melhores em 
projetos de IA.

Imunidade Digital

Segundo estimativa da Gar-
tner, até 2025 instituições 
empresas que investirem 
em criação de sistemas para 
imunidade digital irão dimi-
nuir o tempo de inatividade 
de sistemas em até 80%. 
Diretamente, isso significa 
aumento de receita e maior 
lucratividade.

SuperApps

Geralmente, os superapps 
são capazes de reunir dife-
rentes tipos de recursos e 
agrupa todos eles em ape-
nas um software. Isso be-

neficia o desenvolvimento 
de mini aplicativos por ter-
ceiros, além de fornecer um 
conjunto específico de fun-
ções. Nos próximos quatro 
anos, a probabilidade é que 
mais de 50% da população 
mundial utilize esse tipo de 
tecnologia.

Desenvolvimento 
eficaz

Neste caso, a intenção é 
melhorar a experiência de 
desenvolvedores e propor-
cionar uma entrega mais ágil 
para os clientes. A pesquisa 
indica que 80% das empre-
sas de produção de software 
irão formar equipes de pla-
taforma até 2026. Uma novi-
dade que também vem che-
gando no próximo ano são os 
portais de autoatendimento 
para desenvolvedores.

Cidades 
Inteligentes

Conhecido há alguns anos, 
o conceito de cidades inteli-
gentes vem numa crescente. 
Para 2023, empresas que 
pensarem em tecnologia 
e infraestrutura para me-

lhorar mobilidade urbana, 
saúde e a sustentabilidade, 
sairão na frente.

Tokens

Os tokens são a promessa de 
transações financeiras mais 
seguras e mais ágeis tam-
bém. O processo conhecido 
como “tokenização” trans-
forma informações reais em 
dados equivalentes de forma 
digital, segura e protegidas 
por chaves criptografadas.

Levando em consideração 
toda a revolução que as ino-
vações tecnológicas causa-
ram nos últimos anos, uma 
coisa é certa sobre o que 
está por vir: mais eficiência, 
otimização, aceleração na 
transformação digital e mais 
soluções inteligentes. O que 
não se pode perder de vista 
é que embora as mudanças 
causem certo desconforto 
no início, elas são o caminho 
para propor novas formas 
de negócios, de inovação e 
movimentação da socieda-
de em busca de novidades e 
melhorias para o mundo.
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Portugal e seus vinhos 
fortificados. Ou licorosos? 
Nesta visita à “Terrinha”, deitei 
mais olhares para os seus vi-
nhos fortificados, os quais, ao 
contrário do que muitos acre-
ditam, não se restringem à re-
gião do Douro; embora seja ela 
a maior referência para o mais 
histórico vinho fortificado de 
Portugal, o Vinho do Porto. 
Corretamente fala-se, no País, 
que é ele o vinho mais estuda-
do, legislado e regulamentado 
do mundo, nos últimos três sé-
culos. Em sua rica diversidade, 
podem ser utilizadas dezenas 
de cepas.

É da região de Lisboa que sur-
giu um dos mais históricos 
vinhos fortificados, o Carca-
velos - elaborado a partir da 
cepa Galego Dourado -, que 
tem estágio mínimo de 30 
meses. A designação, IG Lis-
boa, é indicativa para vários 
vinhos fortificados produzi-
dos na região, incluindo forti-
ficados varietais.

 No Tejo, região empenhada 
em promover a qualidade dos 
seus vinhos, os fortificados 
vêm se destacando na atua-
ção das adegas de Almeirim, 
Cartaxo, e várias outras. Não 
vi o fortificado elaborado a 
partir da Tannat, pela Lagoal-
va de Cima. 

Berço da grande uva Touri-
ga Nacional, o Dão, tem no 
fortificado Cabriz, produzi-
do pela Global Wines, a sua 
referência de licorosos. O 

Cabriz Ímpar tem estágio de 
20 anos.  

Fortificados ou licorosos não 
ocupam muito espaço na 
BAIRRADA, que, até onde sei, 
restringe a sua produção ao 
destacado Marquês de Marial-
va, da A.C. Cantanhede; natu-
ralmente elaborado a partir 
da uva Baga, por óbvio. Não 
sei de outros produtores ali.

A Península de Setúbal con-
centra um elenco de vinhos 
licorosos, mas, a grandeza 
fica por conta do Moscatel 
de Setúbal, feito com a cas-
ta Moscatel de Alexandria, e 
considerado o melhor vinho 
Moscatel do mundo. A de-
signação Setúbal exige que o 
vinho tenha, no mínimo, 85% 
da uva Moscatel de Setúbal ou 
da Moscatel Roxo. 

Geralmente, os grandes mos-
catéis apresentam a designa-

ção Superior, desde que, no 
mínimo, com cinco anos, e 
data de colheita ou menção 
de idade de cinco a quaren-
ta anos. A Casa Museu José 
Maria da Fonseca, ou JMF, e 
a Casa Agrícola Família Horá-
cio Simões, produzem o que 
é uma preciosidade e, lógico, 
dos mais raros de Portugal, o 
Bastardinho de Azeitão, feito 
com a uva Bastardo. Nem che-
guei a vê-lo por lá.

Observando a história do vi-
nho fortificado ou licoroso, 
em Portugal, foi a partir das 
últimas quatro décadas que 
as técnicas se aperfeiçoaram 
para atingir um vinho de qua-
lidade máxima; e são encon-
trados em todas as regiões. 

Ou seja, vinhos fortificados 
ou licorosos são parte da his-
tória de Portugal.

Tim, tim.

inima.souza@gmail.comINIMÁ SOUZA

Vinho, Gente, Coisas e Adjacências
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Os sabores da Puglia
França e Itália são os dois 
países onde a gastronomia 
acompanhou passo a passo o 
desenvolvimento cultural do 
seu povo. Cada Região fez a 
sua própria história. Nenhu-
ma igual à outra.

Há algum tempo eu venho 
pesquisando a culinária fran-
cesa e a italiana. Inicialmente 
através da Literatura e, de-
pois, percorrendo as suas Re-
giões mais marcantes. 
 
Depois de fuçar os quatro can-
tos da Provença, há 4 anos, 
desta vez fui à Itália para co-
nhecer a sua região conside-
rada mais pobre, muito pouco 
falada e que, nem por isso dei-
xa de ter um valor imenso na 
cozinha do seu país: a Puglia. 
Aluguei uma casa em Locoro-
tondo (a 78 km de Bari, 13 mil 
habitantes, uma das 10 Vilas 
mais charmosas da Itália!) e 
durante 11 dias rodei 1.600 
Km por Feiras e Cardápios de 
cidades e vilas incríveis. Nada 
tão monumental quanto o que 
se vê na Toscana, Piemonte, 
Lazio, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Abruzzo... 

São produtos e comidas sim-
ples, que, entretanto, não 
perdem em sabor e qualida-
de para nenhuma outra.  A 
Puglia ajudou a construir a 
história gastronômica da Itá-
lia com produtos originais e 
marcantes: Azeite EVO (Extra 
Vergine Oil), Caccioricotta, 

a Mozzarella, Burrata (quei-
jos), Panzerotti, Orecchiette 
e Cavatelli (massas), Culatello 
(embutido), Capocollo, Pol-
pette di Cavallo, Bombette e 
Bracciola (carnes).

Os vinhos não se comparam 
com os do Norte, mas não dão 
saudades dos barolos, bru-
nellos e barbarescos. A prin-
cipal uva da Puglia é a Primi-
tivo, uma das mais antigas do 
mundo. Os melhores vinhos 
dessa uva são produzidos em 
Manduria (30mil habitantes, a 
130km de Bari), rota indispen-

sável para enófilos amadores 
e profissionais. Recentemente, 
um fazendeiro em Salento, re-
descobriu uma das uvas consi-
deradas prehistóricas da Itália, 
a Sussumaniello, e já começou 
a produzir tintos, brancos e 
rosados de ótima qualidade. A 
outra uva a dominar nas ade-
gas dos restaurantes é a Ne-
groamaro. Não sou versado em 
vinhos, mas eu voltei com a im-
pressão de que a Negroamaro 
tem mais qualidades!

Para alguém dizer que conhe-
ce a Itália é necessário conhe-

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico

Banca de Frutos do Mar na Costa Salentina: difícil não sonhar grande!

Locorotondo, cercada de Parreiras e Oliveiras milenares
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cer a Puglia. Não é um lugar 
onde as atrações turísticas se 
alternam a cada quilometro 
percorrido. A sua formação 
histórica e geográfica estam-
pada na simplicidade da sua 
gente, na comida, na arte e 
arquitetura é fascinante. 

Há dezenas de gerações, as 
centenas de fazendas são 
administradas por famílias 
que cultivam suas Oliveiras 
e criam seu gado da mesma 
maneira e com os mesmos 
recursos de seus ancestrais. 
Os costumes são peculiares e 
bem definidos, sem qualquer 
indício de sofisticação. 

Estes sinais são vistos em to-
dos os lugares o tempo todo, 
nos mínimos detalhes. Em 
Ostuni (32 mil habitantes, ci-
dade toda pintada de branco, 
artesanato rico e queijos fan-
tásticos), entrei numa Queija-
ria e pedi uma embalagem de 
“Mozzarela di Bufala”. O senhor 
que me atendeu franziu a testa 
e retrucou com a mão no meu 
ombro: “Solo Mozzarella..., per 
Dio, solo Mozzarella. Non dire 
“di Buffala!”. Entendi logo que 
“de Bufala” é a mozzarella fa-
bricada nas outras regiões ao 
Norte, não ali. O objetivo dos 
fazendeiros locais é de manter 
a tradição do queijo produzido 
com o leite de Vaca comum, ge-
ralmente Charolês. Búfalos são 
mais raros, mesmo o de origem 
italiana, do Mediterrâneo. Os 
rótulos das Burrattas e Mozza-
relas não especificam a raça do 
animal. Talvez seja um meio de 
distinguir os queijos produzi-
dos há Séculos na Puglia dos 
outros do resto do País. 

Mas é feito com leite de Búfala 
um dos queijos típicos da Pu-
blia, depois da Burrata e da 
Mozzarella: a Stracciatella. É 
fabricado e curtido no próprio 

soro, transformado em tiras 
grossas e esticadas até afina-
rem. Com a Stracciatella é feito 
um dos Sorvetes mais consu-
midos na Itália e é o creme que 
recheia a Burrata. 

Muitas das fazendas onde se 
produzem os queijos, peque-
nas propriedades com pou-
cos animais, foram remode-
ladas para receber hóspedes 
interessados na sua história 
e produção. São chamadas de 
“Masserias”, algumas luxuo-
sas e todas com Restaurantes 
e Vinerias. Na região de Al-
berobello (11 mil habitantes, 
cenário único no Mundo), 
no Valle D`Ittria, onde as ca-
sas de pedras chamadas de 
Trullo remontam centenas 
e centenas de anos, essas 

“Masserias” atraem visitantes 
cobrando diárias que passam 
dos $ 500 Euros. 

As estradas, sem cercas de 
arame, mas com muros de 
pedras, são ornadas com 
plantações impressionantes. 
Árvores com até 4 metros de 
diâmetro contam a história 
das Oliveiras italianas. E as 
parreiras tortuosas bem mais 
rústicas que as do Norte do 
país, varam os séculos forne-
cendo o mesmo tipo de uva 
que são o orgulho de cidades 
como Gravina in Puglia (44 
mil habitantes) - que sua gen-
te chama de “Terra do Vinho”. 

O macarrão que representa 
a alma da cozinha pugliese 
é o Orecchiette. Uma rodela 

Campos de Oliveiras: 2 mil anos contam a história do Azeite italiano

Alberobelo: uma das Joias da Puglia
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de massa feita com farinha, 
água e sal, enrolada, cortada 
na ponta da faca e instanta-
neamente moldada na forma 
de concha, que lembra uma 
pequena orelha (orecchia). A 
primeira vez que provei Orec-
chiette foi em Bari (330 mil 
habitantes, Capital da Provin-
cia) e não sabia que era uma 
massa Povera (Popular) como 
é. Andando pelas ruelas em 
qualquer Villa é comum ver 
velhas senhoras fabricando 
Orecchiette diante de tabulei-
ros na frente de suas casas.  
 
O molho tradicionalmente ser-
vido com o Orecchiette é o de 
tomate do jeito Salentino (Sa-
lento é a parte Sul da Puglia ba-
nhada pelo Adriático a Leste e 
o Mar Jônico a Oeste. Quilos de 
tomates são cozidos por horas 
em fogo médio, às vezes com 
um toco de carne gorda retira-
da no final do cozimento. 

A outra massa que identifica a 
Puglia, mais abaixo de Bari, é 
o Cavatelli, ou Capunti em al-
gumas Villas, feito com Trigo 
de Grão Duro e servido com a 
verdura mais popular no Sul da 
Itália, a Cime de Rapa -  um tipo 
de Nabo diferente do nosso, 
com as folhas compridas, leves 
e deliciosamente amargas. 

Mais ao Sul, em Lecce (95 mil 
habitantes, 2 mil anos de his-
tória), outro produto de Trigo 
Duro é o Ciceri, servido com Co-
gumelos e Grão de Bico – o que 
justifica a sua origem Árabe. 
Tem um sabor completamente 
diferente de tudo, denso, quase 
adocicado, forte. Muito bom. 

O grande sucesso, para mim, 
fica por conta do Panzerot-
ti, um tipo de pastel grande 
(quase 12cm de comprimen-
to) feito com massa de Pizza 
(Sêmola, Água e Fermento na-

tural), recheado com um deli-
cioso Ragu de Carne desfiada 
picante (cozida em Tomates 
cereja) e fritos em Azeite DOC. 
Pode ser assado, também, mas 
preferi o frito. (Pensei que eu 
sabia fazer Panzerotti, mas de-
pois que comi o de Pogliano a 
Mare, com o recheio de carne, 
vou ter de rever minha recei-
ta!). Pode ser servido também 
com recheio de Mozzarela, 
Stracciatella ou Cacciocavallo.

Em Polignano a Mare (18 mil 
habitantes, construídas pelo 
Império Romano sobre as es-
carpas rochosas repletas de 
Grutas no Adriático) fica um 
dos restaurantes mais caros 
da Itália: um almoço no Hotel 
Grotta Palazzese (até 500 Eu-
ros a diária) pode ficar, sem 
o vinho, acima de 300 Euros. 
Escavado numa Gruta, está 
fechado no Inverno e só abre 
em maio (sorte minha!).

Na minha bagagem eu levei 
boas indicações de restauran-
tes e cidades litorâneas, tanto 
do Adriático quanto do Jôni-
co. São quase 800 km de cos-
ta com Cidades e Villas agar-
radas uma na outra. Centenas 
de comunidades de pescado-
res fornecem seus produtos 
para quase todo país. Como 
a faixa de terra que separa o 
Adriático do Jônico não passa 
dos 100 km, os restaurantes 
em todas as cidades do “inte-
rior” oferecem peixes e frutos 
do mar fresquíssimos. São 
considerados os melhores da 
Itália. Vale a pena almoçar 
duas ou três vezes ao dia.

Fiz um teste Taranto (195 mil 
habitantes, repleta de indí-
cios da cultura Espartana), na 
costa do Jônico. Numa Tratto-
ria de Pescadores, pedi Polvo 
e dois tipos de Lulas (Calama-
ri e Sepie) grelhadas. Escolhi 

Alberobelo: uma das Joias da Puglia
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os bichos ainda vivos em tan-
ques na entrada da casa. 

CHE MERAVIGLIA!

Confesso que já comi pareci-
dos, melhores que os de Ta-
ranto, nunca. Levemente tem-
perados com vinho branco, 
sal, alho, pimenta e tomilho no 
final, assados em brasa viva, fu-
megante... E nenhum Contorno 
(acompanhamento)! Tudo de 
acordo com a fama da Puglia: 
simples e saboroso.

A cidade onde se encontram a 
maioria dos melhores restau-
rantes de frutos do mar no Li-
toral da Puglia é em Gallipoli 
(20 mil habitantes), ao Sul de 
Taranto, uma pequena cida-
de banhada pelo Jônico, que 
tem sua história centrada no 
Antigo Porto de barcos pes-
queiros e com forte tradição 
religiosa. Quase todos seus 
restaurantes têm uma bela 
vista para o mar. A pesca do 
Atum (dizem que é o melhor 
da Europa) movimenta a eco-
nomia da Região. 

Os restaurantes preparam os 
Frutos do Mar na Brasa (a la 
brace), empanado (impana-
to) e frito (fritti). O modo Sal-
teado é servido com massas 
duras (Spaghetti, Linguini e 
Tagliatelli). O Empanado é 
quase um Tempurá: massa 
aguada feita com farinha, ovo, 
leite ou água, pimenta e sal.

Não vi ensopados na Puglia. 
Sei que no Inverno, no Adiá-
tico, fazem uma sopa de peixe 
chamada Ciambatta (equiva-
lente ao Cacciuco Toscano), 
com crustáceos e mariscos. 
Não vi em nenhum cardápio, 
pois o Inverno só agora está 
chegando à na Europa. 

Com peixes e moluscos, há uma 

sopa muito famosa no Salento 
chamada Quatara, servida em 
cumbucas de barro, com vinho 
e verduras da estação.  

Não sentirei saudades das 
sopas, que não provei. Não 
voltarei à Puglia para repetir 
os saborosos pratos que comi 

nem para rever as pessoas 
maravilhosas que conheci: 
prefiro guardar comigo a bela 
impressão do primeiro en-
contro, inesquecível do pri-
meiro ao último instante. 

Se você não conhece, vale a 
pena conhecer!

Alberobelo: uma das Joias da Puglia

Alberobelo: uma das Joias da Puglia
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Desenho e pintura com  
a artista Inês Marzano

RAQUEL CAPUCIO

A arte é uma forma de o 
ser humano expressar suas 
emoções, sua história e sua 
cultura através de alguns 
elementos estéticos, como 
beleza, harmonia e equilí-
brio. A arte pode ser repre-
sentada através de várias 
formas, em especial na es-
cultura, na pintura, na aqua-
rela, no desenho, entre ou-
tras. Após seu surgimento, 
há milhares de anos, a arte 
foi evoluindo e ocupando 
um importantíssimo espaço 
na sociedade, haja vista que 
algumas representações são 

indispensáveis para muitas 
pessoas nos dias atuais, tra-
zendo um caráter terapêuti-
co e pedagógico.

O desenho é uma forma de 
manifestação da arte, na 
qual o artista transfere para 
o papel imagens e criações 
da sua imaginação. É basi-
camente uma composição 
bidimensional (algo que tem 
duas dimensões) constituída 
por linhas, pontos e forma. É 
diferente da pintura e da gra-
vura em relação à técnica e o 
objetivo para o qual é criado.

A pintura é uma técnica que 
utiliza pigmentos em for-
ma líquida para colorir uma 
superfície, atribuindo tons 
e texturas. Esta superfície 
pode ser tela, papel ou pa-
rede. 

Já a técnica em aquarela é 
um método de pintura em 
que as tintas são feitas de 
pigmentos suspensos em 
uma solução à base de água, 
sendo possível controlar a 
adição de água a fim de criar 
uma pintura luminosa ou im-
pactante. Aquarela refere-se 

Advogada, 
especialista  
em Cultura.
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tanto ao meio quanto à arte 
final resultante.

Com o intuito de preservar 
esta milenar, a artista, jorna-
lista e escritora Inês Marza-
no (@inesmarzanoatelier), 
está ministrando cursos de 
desenho e pintura/aquarela, 
para adolescentes e adultos. 
As aulas são realizadas todas 
as terças-feiras, de 14:00 às 
16:00 e 16:15 às 18:15 h. 

“Além de ser uma forma da 
pessoa dialogar com o mun-
do ao redor, o desenho e a 
pintura são a melhor maneira 
de entender como ela vê esse 
entorno. Formas, cores, am-
plitude, liberdade (ou a falta 
dela) ao expressar-se, tudo 
pode mostrar a sua visão dos 
círculos sociais em que está 
inserida”, afirma Inês.

Inês Marzano Nogueira, é 
mineira, natural de Belo Ho-
rizonte/MG. Formada em 
Belas Artes pela Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Jornalismo pela Es-
tácio BH, pós-graduada em 
marketing pela Unesa RJ e 
doutoranda em Psicologia 
Social na Universidad Argen-
tina John F. Kennedy. 

É professora de artes (pin-
tura, desenho e aquarela) e 
ministra cursos e mentorias 
com grupos de Logoterapia 
e artes. Além de escritora, 
ilustradora e palestrante. 
Possui seis publicações na 
literatura infantil e infanto-
-juvenil. Participou de diver-
sas exposições individuais e 
coletivas. Contribuiu com o 
seu belo trabalho para a “Li-
bertas Coletivo de Artes” nas 
edições 3 e 4. 
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Reeleição, financiadores, ufanismo, 
“encantamento”

1) A reeleição para cargos pú-
blicos executivos parece estar 
com os dias contados. Pessoas 
familiarizadas com as engre-
nagens políticas, jornalistas 
que cobrem as atividades par-
lamentares e das agremiações 
partidárias entre elas, dão 
conta de reações contrárias ao 
dispositivo do código eleitoral 
que faculta candidaturas de 
exercestes de cargos execu-
tivos a mandatos sucessivos. 
Essas reações ganharam maior 
volume depois das eleições. O 
despudorado uso da máquina 
Estatal na concessão de benes-
ses pré-eleitorais, cumulativa-
mente com a mobilização das 
estruturas de serviços oficiais 
na campanha gerou compre-
ensíveis descontentamentos e 
protestos. É verdade que esse 
desrespeito às regras, ocasio-
nando desequilíbrio de forças 
entre os candidatos na disputa 
de votos, não ocorreu apenas 
agora. Mas, com toda certeza os 
registros detectados, na com-
petição finda foram bem mais 
explícitos do que em outros 
momentos. Na hipótese de que, 
por quaisquer conveniências 
oportunísticas, o dispositivo da 
reeleição seja mantido, tem-se 
como certo que os candidatos 
se verão obrigados a se licen-
ciarem dos cargos em que se 
acham empoderados algum 
tempo antes da eleição.
 
2) Quem são eles? A opinião 
pública mostra-se ansiosa por 
saber os nomes dos patroci-

nadores que, na clandestinida-
de, dos grupelhos de ativistas 
fanatizados que deslocaram 
seus caminhões das rodovias 
para locais estratégicos em al-
guns centros urbanos, em de-
monstrações antidemocráticas 
rechaçadas pela consciência 
cívica da Nação. Quem, nos bas-
tidores, garante a remuneração 
das horas roubadas ao trabalho 
profissional dos perturbadores 
da ordem, garantindo-lhes todo 
o suporte logístico para suas 
inaceitáveis “proezas”? Fatal-
mente, nas redes sociais serão 
encontrados indícios veemen-
tes, pistas claras dos delinquen-
tes de casaca que conspiram 
contra os interesses superiores 
de um país ávido, como ex-
presso nas urnas, por retomar 
seu protagonismo nas veredas 
da harmonia comunitária e da 
sustentabilidade desenvolvi-
mentista. Procuradores-gerais 
da Justiça em diversos Estados 
da Federação deram conheci-
mento, ao Tribunal Superior 
Eleitoral que as manifestações 
antidemocráticas em questão 
vêm sendo custeadas por indi-
víduos ligados a negócios ren-
dosos e escusos.
 
3) Sobejas razões acodem à gen-
te brasileira para se ufanar de 
seu modelar sistema eleitoral, 
no planeta inteiro alvo de admi-
ração e louvores. A democracia 
brasileira é a única a promover, 
com absoluto sucesso, votação 
e apuração dos votos no mesmo 
dia, com distanciamento entre 

um e outro procedimento de 
poucas horas. A lisura e transpa-
rência do processo, idealizado e 
conduzido impecavelmente pelo 
Tribunal Superior Eleitoral e 
TREs foram atestadas, mais uma 
vez, no Pleito que apontou os no-
vos dirigentes do país. O tribunal 
de Contas da União, o Ministério 
da Defesa, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, a Organização dos 
Estados Americanos e outros ór-
gãos de auditoria e fiscalização 
envolvidos no acompanhamento 
das competições eletivas emiti-
ram pareceres comprobatórios 
da confiabilidade rigorosa do 
método de captação e apuração 
de votos.
 
4) A cena cultural brasileira viu-
-se desfalcada, num mesmo dia, 
de duas figuras exponenciais. 
O “encantamento”, como diria 
Guimarães Rosa, da soberba 
cantora foi acompanhado pelo 
“encantamento” de um magnífi-
co divulgador de nossas coisas 
culturais de raiz. O nome dela: 
Gal Costa. O nome dele: Rolando 
Boldrin. Gal foi uma das grandes 
interpretes de seu tempo, mes-
mo visualizando-a no contesto 
mundial. Ganhou muito realce 
também pela atuação vanguar-
deira em posições assumidas, 
por meio de gestos e palavras em 
favor de causas ligadas à emanci-
pação feminina. Boldrin, dedicou 
seu talento a propagação dos va-
lores do Brasil rico em colorido 
humano das bandas do sertão, 
com suas cantigas dolentes e seu 
tagarelar saboroso.

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

“As pessoas não morrem, ficam encantadas.”
Guimarães Rosa
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Inteligência artificial: a arte digital 
irá substituir a feita por pessoas?

Página inicial da plataforma Midjourney, que divulga obras de arte digital promovido por sistemas de inteligência artificial 

Reprodução/Midjourney.org

Aplicativos e ferramentas com base na inteligência artificial têm ganhado destaque 
em criações de obras de arte digitais ao redor do mundo 

Ferramentas digitais que lançam 
mão da inteligência artificial têm sido 
cada vez mais utilizadas na criação de 
obras de arte digitais. Com uma breve 
descrição em texto, é só dar um co-
mando e uma arte prontinha com os 
elementos citados está pronta em se-
gundos. Essa tecnologia em prol das 
artes visuais e plásticas tem sua im-
portância reconhecida por uns, mas é 
questionada por muitos artistas plás-
ticos ao redor do mundo. 

Recentemente, nos Estados Uni-
dos, um homem chegou a ganhar um 
concurso de arte com uma pintura 
digital feita desse jeito. Conhecida 
como “Midjourney” a plataforma usa-
da pelo vencedor do concurso usa a 
inteligência artificial para criar qual-
quer imagem a partir de uma descri-
ção rápida. 

“Esses algoritmos se baseiam em 

dados e há fonte de dados, de ima-
gens já conhecidas, que vão ser mani-
puladas para poder gerar uma saída 
nova. Na área das imagens já existem 
milhares de bancos de dados que for-
necem essa informação. Especialis-
tas em tecnologia e artes visuais são 
unânimes em dizer que apesar des-

ses recursos estarem disponíveis e 
gerarem bons resultados, a arte pro-
duzida por robôs, não vai substituir 
a produzida pelos seres humanos”, 
destaca Gleudson Júnior, professor 
de Pós-Graduação em Tecnologia do 
Centro Universitário Tiradentes (Unit 
Pernambuco).



L A N Ç A M E N T O S 1 2 9EDIÇÃO 312 DEZ 22/JAN 23
MERCADOCOMUM

Patrimônios
do Brasil

Ouro Preto/MG
Benedito Tadeu de Oliveira
Fotos: Eduardo Trópia

Olinda/PE 
José Luiz Mota Menezes  
(in memoriam) 
Fotos: Fabio Knoll

Missões/RS 
Maria Matilde Villegas J.,  
Vladimir Fernando Stello 
Fotos: Stepan Norair Chahinian

Salvador/BA 
Anna Beatriz Ayroza Galvão Fotos: 
Gabriel Passos Pinheiro

Congonhas/MG 
Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira 
Fotos: José Israel Abrantes

Brasília/DF 
Hugo Segawa 
Fotos: Joana França

Serra da Capivara/PI 
Diva Maria Freire  
Figueiredo 
Fotos: André Dib

São Luís/MA 
Kátia Bogéa 
Fotos: Edgar Rocha

Diamantina/MG 
Cristiane Souza  
Gonçalves 
Fotos: Elvira Nascimento

Cidade de Goiás/GO 
Salma Saddi 
Fotos - Patricia Mousinho

Praça São Francisco/SE 
Thiago Fragata 
Fotos: Adilson Andrade

Rio de Janeiro/RJ 
Rafael Winter Ribeiro 
Fotos: Ricardo Bhering

Pampulha/MG 
Leonardo Barci Castriota 
Fotos: Daniel Moreira

Cais do Valongo/RJ 
Mônica Lima 
Fotos: Mariana Maiara

Paraty e Ilha Grande/RJ  
Isabelle Cury 
Fotos: Marcus Prado

Sítio Roberto  
Burle Marx/RJ   
Andrey Rosenthal Schlee 
Fotos: Oscar Liberal

Ficha técnica 
Patrimônios do Brasil
Formato:  30,6 cm x 28,8 cm
Capa dura com laminação UV  
e Verniz Localizado
Bilíngue 
Miolo: Papel Couchê Fosco 170g  
4 cores
190 Fotos

Maiores informações:
Editorial: Silvana Terenzi 
Neuenschwander
Editora: Lucca Cultura Ltda
www.luccacultura.com.br 

A Lucca Cultura acaba de lançar o livro “Patri-
mônios do Brasil” no mesmo ano em que se come-
moram os 50 anos da Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, resultado 
dos trabalhos da Conferência Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-
ra (Unesco). Com apresentação do Professor Nestor 
Goulart Reis, a publicação destaca 16 sítios brasi-
leiros que integram a lista do Patrimônio Mundial 
da Unesco – 14 na categoria de patrimônio cultural, 
um classificado nas categorias cultural e natural e 
ainda o primeiro jardim tropical moderno inscrito 
nessa lista. Para evidenciar a riqueza desse patri-
mônio, foram convidados fotógrafos renomados e 
os seguintes especialistas:

Esse cuidadoso registro de parte 
significativa do patrimônio cultural 
brasileiro pretende despertar o inte-
resse do público para que ele possa 
ser conhecido, valorizado e prote-
gido. O livro se torna, assim, uma 
ferramenta produtiva na difusão 
do turismo cultural, no exercício da 
educação patrimonial e na proteção 

e preservação cada vez maior dos 
nossos bens.

Projeto aprovado na lei federal 
de incentivo à cultura, conta com o 
patrocínio de Chesf, Modulax, Banco 
do Nordeste e MR Mineração. Uma 
realização do Ministério do Turismo 
e da Secretaria Especial da Cultura.
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SUS: conquista do povo brasileiro
O livro SUS: conquista do povo 

brasileiro- narrativa de um sujeito 
em ação, de autoria do ex-deputado 
e ex-ministro da Saúde José Saraiva 
Felipe, lançado pela Editora EcoS, 
é um texto acadêmico e incorpora 
novos assuntos e a memória dos 50 

anos de construção de um dos mais 
importantes sistemas de saúde do 
mundo, o Sistema Único de Saúde 
brasileiro, o SUS. O autor passeia 
por anos de experiência nos servi-
ços, na academia e no espaço polí-
tico-parlamentar, pautando suas 

ações nas dificuldades encontradas 
nos vários níveis em que atuou, a 
partir do seu trabalho como médico 
em unidades periféricas de saúde, 
percorrendo um caminho ascenden-
te, sem saltar degraus, até ocupar o 
Ministério da Saúde.
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Aventura fantástica provoca reflexão sobre 
desigualdade social, fome e desmatamento
Em "Avessos da Vida", autor mineiro Valter de Oliveira retrata amizade, 
segredos familiares e legado para gerações futuras

Um alerta sobre a importância da 
empatia e da preservação ambiental, 
um convite para raciocinar sobre o que 
a humanidade tem feito pelo mundo e 
uma história de amizade. Com tons de 
fábula, esta é a narrativa de Avessos da 
Vida, obra escrita por Valter de Oliveira.

Carla e Marluce se conheceram no 
colégio e em pouco tempo se torna-
ram amigas inserparáveis. Apesar de 
serem de classes sociais semelhantes, 
as famílias de ambas possuem hábi-
tos de vida muito diferentes.

Tudo isso fica muito evidente 
quando Carla vai passar as férias esco-
lares na casa de Marluce, que mora em 
um lugar bem inusitado: um castelo no 
centro da floresta, que pode ser aces-
sado apenas por um túnel secreto.

Mergulhadas em uma aventura 
fantástica, as páginas de Avessos da 
Vida apresentam a história de duas 
garotas que aos poucos começam a 
adquirir consciência sobre questões 
importantes da sociedade contempo-
rânea. A partir da ficção, Valter de Oli-
veira traz uma visão de que é possível 
transformar o mundo e torná-lo um 
lugar justo para todos.

 — Pode ficar 
tranquila, minha 
querida, ninguém nun-
ca viu nenhum animal 
nem mesmo próximo 
daquela cerca, sabemos 
que eles existem, mas nun-
ca apareceram. Enquanto a 
floresta estiver preservada, eles não 
precisarão sair de lá.

A floresta tem tudo que eles pre-
cisam. E tem outra coisa, se houvesse 
perigo, nós não permitiríamos que vo-
cês fossem fazer esse passeio. E mais, 
se um dia eles tiverem necessidade de 
sair de lá, nós, aqui, também estare-
mos correndo perigo.

Um dos nossos objetivos é preservar 
a floresta, preservar a biodiversidade que 

existe nela. Aquela cerca é só uma segu-
rança a mais, eu te garanto. Esse assunto, 
de qualquer maneira, não iria passar em 
branco, iria ser esclarecido, sua preocu-
pação faz sentido, mas a natureza é sá-
bia. (Avessos da vida, p. 63)

Avessos da vida levanta questões 
importantes sobre causas sociais, 
preservação da natureza e amizade 
por instrumento da imaginação em 
uma trama leve e vivenciada por per-
sonagens cativantes.

Ficha técnica 
Título: Avessos da Vida
Autor: Valter de Oliveira
Editora: Viseu
ISBN/ASIN: 9786525401164
Páginas: 102
Preço: R$ 43,89
Onde comprar: Amazon

Valter de Oliveira é o segundo dos cinco 
filhos de Geraldo de Oliveira e Maria Augus-
ta de Oliveira. Natural de Juiz de Fora, Minas 
Gerais. Formado em Eletromecânica, pelo 
Colégio Técnico Universitário da Universida-
de Federal de Juiz de Fora. Sempre foi amante 
das letras, da comunicação perfeita e da pa-
lavra bem colocada. Considera sua facilidade 
de criação um dom de Deus.

O autor
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Carlos Damasceno, líder especialista em capacitar pessoas, é pastor sênior e fun-
dador da Power Church. Casado com Danny e pai da Mel, é pós-graduado em Teologia 
Bíblica e Sistemática pela Universidade Mackenzie-SP, bacharel em Direito e especia-
lista em Gestão Estratégica de Negócios, Empreendedorismo “To Small Business”, na 
Babson College, nos EUA. Damasceno mora em Belo Horizonte e é autor do livro Vida 
poderosa, por Editora Vida.

Site: www.carlosdamasceno.com.br

O autor

Fracasso ensina: aprenda 
com quem chegou lá

Carlos Damasceno aponta, em "Revolução dos 
Improváveis," exemplos de sumidades no mundo dos 
negócios, dos esportes e da ciência que superaram 
adversidades e alcançaram o sucesso

O que teria acontecido se Al-
bert Einstein tivesse desistido da 
ciência por causa das notas baixas? 
Se Walt Disney jogasse tudo para o 
alto, porque foi apontado como “não 
criativo”? E imagina ser demitido da 
própria empresa que criou como foi 
com Steve Jobs? Sem contar Michel 
Jordan, que foi vetado do time da 
escola. E se todas essas sumidades 
tivessem sucumbido ao fracasso? 
Este é o questionamento do líder em 
capacitação de pessoas e escritor 
Carlos Damasceno no livro Revolu-
ção dos Improváveis, lançamento 
da Editora Vida.

Para o especialista em Gestão 
Estratégica de Negócios e bacharel 

em Direito, esses e também outros 
nomes não eram privilegiados, se-
quer detinham habilidades excep-
cionais. “Eles não tiveram uma es-
trada pronta e segura construída 
pelo legado de um familiar; pelo 
contrário, foram gerados na jornada 
de uma vida desafiadora”. Porém, de 
acordo com Damasceno, decidiram 
avançar em vez de paralisar diante 
das adversidades e da condição so-
cial que se encontravam. 

As histórias que acabo de men-
cionar são de pessoas que foram ge-
radas no anonimato, depois de serem 
rejeitadas. Quando temos uma raiz 
de rejeição, percebemos as atitudes 
das pessoas e as situações de forma 
distorcida. A dor da rejeição vai além 
do racional; naquele momento, não 
conseguimos identificar a verdade e 
sucumbimos. Por isso, confronte as pa-
lavras de derrota que foram lançadas 
sobre você com pensamentos repletos 
das verdades. (Revolução dos Impro-
váveis, p. 40)

 Carlos Damasceno responde à 
pergunta que assombra a maioria 
da população: “será que é possível 
contrariar a lógica e dar a volta por 
cima, mesmo sem ser a aposta de 
ninguém?” Em Revolução dos Im-
prováveis, o autor mostra um cami-
nho repleto de possibilidades para 
que o leitor possa se fortalecer men-
tal e emocionalmente, se posicionar 
corretamente diante das dificulda-
des e sair, definitivamente, da zona 
de conforto.

Ficha técnica 
Título: Revolução  
dos improváveis
Subtítulo: vença sem  
ser favorito
ISBN: 978-65-5584-324-8
Formato: 14x21 cm
Páginas: 144
Preço: R$ 36,90
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Rapadura é doce, mas é dura: as muitas 
faces do empreendedorismo feminino
Em livro, empresária Mazé Lima traz um relato sincero 
e intimista sobre as lições dos obstáculos e das dádivas 
de se perseguir um sonho

Qual é o motor da sua existência? 
Quais são os momentos, os valores, as 
pessoas que te encorajam a continu-
ar? Por quem você luta mesmo quan-
do o mundo parece conspirar contra 
suas investidas? Você consegue colher 
os aprendizados de suas falhas tanto 
quanto os louros de seus sucessos? É 
com uma perspectiva de gratidão que 
Mazé Lima convida o leitor a mergulhar 
em Agridoce, lançamento da editora Al-
medina Brasil que reúne sua história de 
muita garra e aprendizados.

O caminho do empreendedorismo 
não é uma linha reta ou um percurso 
fácil. Descobrir o desejo de empreen-
der, se erguer, quebrar, recuar, perder 
tudo, voltar – não existe fórmula, mas 
é preciso uma base de princípios sóli-
da para acreditar em si e obstinação 
para seguir. Em 1998, a autora enfren-
tou grandes obstáculos com a perda 
do emprego como faxineira e uma an-
gustiada volta para a cidade natal, com 
dois filhos para criar e nenhum cen-
tavo no bolso. Hoje, a empresa Mazé 
Doces gera oportunidade de trabalho 
para muitas pessoas, vende em todo o 
país e fatura milhões de reais por ano.

Nas palavras de Mazé, encontra-
-se uma síntese da jornada individual 
do empreendedorismo: “Ao atender 
ao meu desejo de precisar existir, con-
segui ir além. Para ser doce, fui agri-
doce também.” Cada capítulo parte de 
um ditado popular, perpassa a expe-

riência da autora e se constrói como 
espelho para o leitor, já que a singu-
laridade desta história reside princi-
palmente em sua dose de realidade. 
Este é um livro inspirador, construído 
em cima de lições que demonstram a 
força irrefreável de querer ser e viver.

Ficha técnica 
Livro: Agridoce - O Sabor de Empreender 
com as Próprias Mãos
Autora: Mazé Lima
Editora: Almedina Brasil, selo Actual
ISBN: 9786587019444
Páginas: 182
Formato: 23,0cm x 16,0cm x 0,9cm
Preço: R$ 59,00
Onde encontrar: Almedina Brasil, Amazon

Mazé Lima, empresária do ramo de frutas cristalizadas, compotas e 
geleias, criou sua empresa no ano de 1999, em Carmópolis de Minas, a 
Mazé Doces. O zelo na produção dos doces, o investimento em técnica e 
gestão do negócio, além da constante busca por inovação desta empre-
sa familiar resumem a índole desta mulher que se ergueu em meio às 
adversidades, em busca de oportunidades e de uma vida melhor para 
si e para sua família.

Fundada em 1955, em Coimbra, a editora Almedina orgulha-se de 
publicar obras que contribuem para o pensamento crítico e a reflexão. 
Líder em edições jurídicas em Portugal, a editora publica nas seguintes 
áreas de Filosofia, Administração, Economia, Ciências Sociais e Huma-
nas, Educação e Literatura.
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Estamos, há 41 anos, realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros. Nascemos em Belo Horizonte
e nos tornamos uma das maiores construtoras do Brasil, sempre apostando na tecnologia como grande aliada e
prezando pelos mais altos protocolos de segurança e sustentabilidade em nossos canteiros de obras.
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