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A China tem 20% da popu-
lação mundial, mas apenas 
7% da área agricultável, de 
acordo com a FAO. Em 2000, 
a China era autossuficiente 
em alimentos; já em 2020 o 
índice de autossuficiência 
foi de 77%, com projeção 
de cair para 65% em 2035. 
Apesar de a preocupação já 
existir, foi durante a “guerra 
tarifária” entre EUA e China 
(2019), agravada pela pan-
demia de Covid-19, que a 
alimentação assumiu maior 
importância para as lideran-
ças chinesas.

Compreensivelmente, país 
algum fica confortável ao 
depender política ou comer-
cialmente de outros. Isto vale 

para energia, medicamentos 
ou alimentos. A China não é 
diferente, incomoda-se com 
a alta dependência da soja 
brasileira. Mutatis mutandis, 
não é confortável a alta de-
pendência das exportações 
agrícolas brasileiras para a 
China. Entendemos ser fun-
damental que o Brasil diver-
sifique em três frentes: a) ex-
portar para mais países; b) 
exportar mais produtos; c) 
agregar valor e abrir novos 
mercados.

As preocupações do gover-
no chinês com a segurança 
alimentar tem alguns fatores 
subjacentes, quais sejam: a) 
a China talvez nunca volte a 
ser autossuficiente em ali-

mentos, ao contrário, vem 
perdendo competitividade; 
b) crescem as dificuldade 
políticas e culturais de com-
prar terras em outros países 
para manter um canal exclu-
sivo de exportação; c)o dina-
mismo de alianças políticas e 
comerciais constitui um ce-
nários de difícil previsão no 
médio prazo; d) acirram-se 
as mudanças climáticas glo-
bais, que podem deprimir a 
sua produção agrícola e ele-
var preços.

Levando em considerações 
essas tendências que mo-
dulam o futuro, o governo 
chinês prepara um conjunto 
de políticas públicas e ações 
para assegurar o abasteci-

DÉCIO LUIZ GAZZONI

Engenheiro 
Agrônomo, 
pesquisador da 
Embrapa Soja e 
membro do Conselho 
Científico Agro 
Sustentável

Interdependência comercial 
entre Brasil e China
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mento de alimentos para a 
população chinesa. Uma das 
políticas - já implementada - 
é a redução do desperdício. 
Esse é um problema mun-
dial, estima-se que um terço 
dos alimentos sejam desper-
diçados da lavoura à mesa, 
e não deve ter sido muito 
diferente na China. O presi-
dente Xi Jinping envolveu-se 
pessoalmente na exortação 
ao desperdício mínimo. A 
capacidade de estocagem da 
China é de 910 milhões de 
toneladas e, em 2019, foram 
estimadas perdas de 35 ape-
nas durante a estocagem.
 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Apesar de a soja ser origi-
nária da China, o país im-
porta mais de 80% da soja 
que consome. E o arco de 
fornecedores é estreito. Em 
função da redução de 16% 
na produção chinesa (2021), 
seu governo estuda um paco-
te de incentivos para aumen-
tar a produção de soja, que 
inclui subsídios financeiros, 
estímulo à conversão de áre-
as de arroz para soja, con-
sórcios soja-milho e incor-
poração de áreas marginais. 
Para tanto, investirá em um 
ousado programa de P&D 
para desenvolver genética 
adaptada, com uso de biotec-
nologia. Uma nova legislação 
de regulação de OGMs está 
em estudo, embora pouco se 
saiba sobre os seus porme-
nores além de ser mais favo-
rável ao desenvolvimento e 
uso de OGMs.

O avanço sobre áreas mar-
ginais ocorre pela ocupação 
progressiva de áreas férteis 
para a urbanização acelera-
da e avanço da infraestrutu-

ra viária e industrial. Áreas 
menos férteis implicam em 
maiores custos de produção. 
A mera substituição de um 
cultivo por outro pode in-
duzir novos desequilíbrios, 
não sendo uma solução per-
manente. Adende-se que 
as mudanças climáticas en-
colherão ainda mais a área 
disponível, ao tempo em que 
aumentam os riscos de frus-
tração de colheita.

Em linha com o exposto, o 
desenvolvimento de novas 
variedades, cultivares ou hí-
bridos é tido como essencial, 
o que significa a organização 
de toda a cadeia que garanta 
não apenas a criação de no-
vos genótipos, mas seu aces-
so rápido pelos agricultores. 
Também haverá facilidade 
de acesso ao material genéti-
co do exterior, que se adapte 
às suas condições.

Mas o problema vai além 
da soja. Em 2021 houve um 
aumento de 18% na impor-
tação de grãos pela China, 
atingindo um total de 165 
milhões de toneladas. Os 
chineses se mostram muito 
preocupados com o fato de 
o mercado internacional de 
alimentos ser dominado pelo 
assim chamado ABCD (ADM, 
Bunge, Cargill e Dreyfus). A 
China estuda fórmulas de in-
fluir decisivamente no mer-
cado, criando mecanismos 
que lhe deem o controle de 
suas importações, especial-
mente de carne, leite, soja e 
milho.
 
GARANTIA DE 
ABASTECIMENTO

O Brasil deve estar atento 
para o entendimento das 

lideranças chinesas de que 
a diversificação de fornece-
dores é o busílis da questão 
da política de segurança ali-
mentar da China. Por essa 
ótica, alianças políticas te-
rão um forte componente 
comercial. O estreitamento 
de laços entre China e Rús-
sia vão nessa direção, com a 
Rússia podendo ser um gran-
de fornecedor de alimentos. 
Se a China será prejudicada 
pelas mudanças climáticas, 
o inverso está previsto para 
a Rússia, com possibilidade 
aumento de área e de janela 
de cultivo.

Além disso, outros países 
vizinhos da China poten-
cialmente comporão o arco 
de exportadores, devendo-
-se atentar para a inserção 
da Ucrânia pós-guerra nesta 
análise. A proximidade ge-
ográfica sinergiza a relação 
comercial, além de reduzir 
custos de frete. Considere-
-se, também, que a China já 
possui programas agressivos 
de produção de alimentos na 
África Subsaariana, um dos 
elementos do xadrez da sua 
segurança alimentar, sendo 
sua intenção expandi-lo.

A China age estrategicamen-
te, de forma holística, para 
solucionar seu problema 
de segurança alimentar. O 
Brasil é apenas parte da so-
lução. Como tal, devemos 
envidar esforços para conti-
nuar sendo um protagonista 
no mercado internacional de 
alimentos à luz destas mu-
danças, para consolidar a 
pujança de seu agronegócio, 
tendo como mote a diversi-
ficação de produtos e mer-
cados.
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Mercado chinês derruba preço 
das commodities em 2023
A precificação do gigante asiático deve diminuir os preços 
das commodities agrícolas em 4,5%, em 2023

A China é o maior mercado consumi-
dor de commodities do mundo. Devido a 
sua dimensão e uma população de mais 
de um bilhão de habitantes, a potência 
asiática compra e estoca um número ele-
vado de matérias visando o não desabas-
tecimento do país.

Os chineses são os principais parcei-
ros comerciais do Brasil, tendo exportado, 
entre janeiro e novembro de 2022, segun-
do levantamento do ComexStat, cerca de 
83,4 bilhões de dólares em commodities. O 
principal produto enviado para China foi a 
soja, com US$45,4 bilhões exportados para 
terras chinesas.

Porém, a política adotada pelo gover-
no chines no combate a pandemia, Covid 
Zero, interferiu diretamente no mercado 
mundial de commodities, alterando os 
preços das matérias e gerando instabilida-
de nos mercados globais.

Como resultado da Covid Zero, e por 
conta da desaceleração da economia glo-
bal, para 2023, o Banco Central Mundial 
prevê que os preços médios das commo-
dities agrícolas caiam 4,5%. O dado refe-
rido aparece no relatório Commodity Ma-
rkets Outlook e indica que os preços de 
commodities agrícolas terminarão 2023 
aos 117,7 pontos.

Para Luca Panelli, especialista em 
mercado financeiro e assessor na iHUB 
Investimentos, as medidas tomadas na po-
lítica chinesa interferiram diretamente na 
precificação de commodities no mercado 
mundial: “Com as restrições impostas, o 
consumo da população chinesa diminuiu 
consideravelmente e, como o preço das 
commodities tem sua precificação atrelada 
à lei mais clássica da economia, de oferta 
e demanda, a restrição de mobilidade, por 
exemplo, imposta pelo governo, impactou 
o preço do petróleo, uma vez que o núme-
ro de pessoas andando de carro e avião 
diminuiu", explica.

Devido a pressões sociais e econômi-
cas, a China decidiu reabrir as fronteiras e 
aliviar as restrições da política Covid Zero. 
No último dia 08 de janeiro, o governo 
derrubou a medida de isolamento para 
viajantes que chegarem ao país. Agora será 
necessário apenas obter resultados nega-
tivos do teste de Covid dentro de 48 horas 
antes da partida, de acordo com declara-
ção da Comissão Nacional de Saúde.

Os chineses facilitarão os pedidos de 
visto para estrangeiros que precisarem 
viajar para a China, vistos para negócios, 
estudos e reuniões familiares estão no rol 
de permissão. O turismo externo, que di-
minuiu para quase nada durante a pande-
mia, será retomado de maneira ordenada. 

A aplicação da política restritiva trou-
xe impactos para a parceria entre Brasil e 
China. No comparativo de 2021 e 2022, a 
exportação chinesa de commodities teve 
uma queda de 5,14%, ainda segundo o Co-
mexStat.

“Os lockdowns fizeram a economia 
chinesa arrefecer, interferindo no preço 
das commodities no mundo. O Brasil tem 
a China como o principal mercado expor-
tador, e com a queda da demanda chinesa 
o país exportou menos”, comenta Panelli.

No mundo, outra commoditie tem sido 
diretamente afetada pela situação chinesa 

é o petróleo. No início do ano, os contratos 
do material fóssil encerraram a primeira 
sessão de 2023 em forte queda, em meio 
ao medo de uma possível recessão global 
e redução da demanda por parte da China 
nos próximos meses.

O contrato futuro do petróleo Brent 
para o mês de março fechou em queda 
de 4,43%, negociado a US$82,10 o barril 
na ICE, em Londres. Ao mesmo tempo, a 
referência americana do West Texas Inter-
mediate (WTI), para fevereiro, caiu 4,61%, 
indo para US$76,93 o barril na Nymex.

Outro fator de interferência no preço 
das commodities é o “estocar”, modalidade 
feita pela China. A lei de oferta e demanda 
tutela o mercado de commodities no glo-
bo. Alguns grandes consumidores estão 
estocando matérias como precaução de 
abastecimento e com a finalidade de con-
trolar preço, posteriormente liberando 
parte dos estoques no mercado físico. Esse 
controle gera precificação; na China, o con-
trole resulta de forma negativa no mundo.

Para os investidores, um olhar atento 
às notícias chinesas deve ser algo rotineiro. 
“O mercado de commodities é volátil, ofer-
ta e demanda definem preços e o mercado 
físico é de extrema importância para saber 
realmente para onde os preços vão. É o 
mercado que realmente está sendo nego-
ciado no dia a dia”, finaliza Luca.

A iHUB Investimentos é uma 
empresa especializada em 

assessoria de investimentos 
credenciada pela XP 

Investimentos. Possui mais de 
3,5 mil clientes, somando mais 

de R$1,5 bilhão em valores 
investidos sob custódia.
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Inflação fez brasileiro diluir compras ao 
longo do mês e frequentar diferentes pontos 
de venda em busca de promoções em 2022
Crise econômica acabou com a tradicional “compra do mês” e mudou hábitos de consumo

O alto índice da inflação dos preços 
em 2022 que acaba de ser divulgado ex-
plica as mudanças nas rotinas de com-
pra e consumo no Brasil verificadas no 
relatório Consumer Insights da Kantar, 
líder global em dados, insights e consul-
toria. O impacto no bolso do brasileiro 
em 2022 levou à redução das “compras 
do mês”, uma única jornada a um ponto 
de venda para grande abastecimento, 
por algumas incursões ao longo do perí-
odo para aquisição de poucos produtos 
por vez e com diversificação dos pontos 
de venda em busca das melhores ofer-
tas. Mudanças na rotina de alimentação 
também foram registradas.

Nos últimos 12 meses terminados 
em setembro de 2022 em comparação 
ao mesmo período de 2021 o relatório 
revelou um aumento de 15% no va-
lor despendido com bens de consumo 
massivo (alimentos, bebidas, artigos de 
limpeza do lar e itens de higiene e beleza 
pessoal) dentro lar e um decréscimo de 
1,9% em unidades, com -11% de itens 
comprados por ida aos pontos de venda. 
O brasileiro teve que racionalizar seus 
gastos com mais idas ao ponto de venda 
durante o ano, que se vê no aumento da 
frequência de visita do consumidor aos 
canais (+10% em relação a 2021), um 
novo movimento que se mostrou em 
ascensão em 2022 e deve seguir em alta.

 
“Ganho de penetração dos canais é 

reflexo de menor lealdade do consumi-
dor, resultando numa maior mixidade. 
Neste contexto, é essencial estar presen-
te nos diferentes canais que o consumi-
dor está visitando e compondo sua cesta 
de compras para não perder nenhuma 
oportunidade de venda.”, explica Gabriel 
Leibel, Gerente de Shopper da divisão 
Worldpanel da Kantar.

 A inflação levou as famílias a subir 
os gastos em aproximadamente 80% 
em comparação com o período pré-pan-
demia em cestas como Commodities e 
Perecíveis, provocando retração no con-
sumo de cestas mais básicas. Itens como 
leite UHT, farinha de trigo, leite pasteu-
rizado, iogurte, leite fermentado e petit 
suisse tiveram contribuição negativa 
para o cenário. Em contrapartida, sal-
gadinhos, bolos prontos, cafés solúveis, 
chocolates, massas tradicionais, molhos 
e refrigerantes, empanados, linguiças, 
entre outros, de menor desembolso, 
contribuíram positivamente.

 
Hoje cerca de 24% dos gastos do 

brasileiro com bens de consumo mas-
sivo são comprometidos com a cesta de 
perecíveis, e commodities representam 
16%, ambas 2 pontos percentuais acima 
do que eram no ano móvel anterior.

 
Em relação aos hábitos de consumo, 

a volta à rotina de trabalho e às ativi-
dades sociais fora do lar com o fim das 
restrições sociais impostas pela pande-
mia de Covid-19 levou a uma redução 
de 11,1% nas ocasiões de almoço em 
casa no período analisado, e as marmi-

tas cresceram 12,3% no mesmo inter-
valo. Lanches substituíram refeições 
completas. No 1º semestre de 2022, 
ocasiões de consumo com linguiça tive-
ram um aumento de +21%, seguido de 
hamburguer com incremento de +23% 
e salsicha com +27%, mostrando a ten-
dência dessa troca. Isso mostra que para 
driblar a inflação, o consumidor vem 
fazendo escolhas para abastecer o lar e 
se alimentar de maneira que os gastos 
caibam em seu orçamento.     

 
Os dados apresentados fazem parte 

do relatório trimestral Consumer Insi-
ghts da Kantar, que contempla 11.300 
lares brasileiros de todas as regiões e 
classes sociais do País, representando 
59 milhões de lares do Brasil.

 
A Kantar é líder global em dados, 

insights e consultoria. Atuamos em mais 
de 90 mercados e somos a empresa que 
mais entende como as pessoas pensam, 
sentem, compram, compartilham, esco-
lhem e veem. Ao combinar nossa expe-
riência sobre o conhecimento humano 
com tecnologias avançadas, ajudamos 
nossos clientes a entender as pessoas e 
inspirar crescimento.
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É comum que todo início de 
ano o produtor rural reavalie 
oportunidades de safra para 
os meses seguintes. Essa 
dinâmica traz reflexos para 
toda a cadeia de fornecimen-
to, o que, invariavelmente, 
torna-se um ponto de aten-
ção na gestão das esteiras de 
crédito. 

O mercado brasileiro, em 
razão principalmente do 
tamanho da sua produção 
agropecuária, conta com 
algumas particularidades 
em relação a outros países 
no aspecto de crédito rural. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, o crédito vem do 
sistema bancário, em redes 
muito mais regionalizadas e 

espalhadas por todo o terri-
tório nacional. Já no Brasil, 
as opções de financiamento 
via Bancos são insuficientes, 
e nem todos estão interessa-
dos ou dispostos a fornecer 
crédito a todos os produto-
res. Historicamente, os re-
cursos oriundos do sistema 
financeiro para financiamen-
to da agropecuária no Brasil 
sempre foram insuficientes, 
o que proporcionou o surgi-
mento do crédito mercantil, 
ou seja, as próprias indús-
trias e revendas de insumos 
agrícolas financiando a agro-
pecuária através da venda de 
insumos a prazo.   

Considerando-se o cresci-
mento constante da produ-

ção agropecuária brasileira, 
intensificação de tecnologias 
e grande aumento dos cus-
tos de produção nos últimos 
anos, em parte pelas conse-
quências da pandemia, guer-
ra na Ucrânia e nossa pró-
pria inflação, observa-se um 
aumento significativo na ne-
cessidade de recursos para 
custear a produção agrope-
cuária em 2023. Os limites 
de crédito atuais oriundos 
do sistema financeiro ou do 
crédito mercantil não cres-
cem no mesmo ritmo do au-
mento dos custos, principal-
mente por questões técnicas 
relacionadas à metodologia 
de análise de crédito e pelo 
apetite de risco dos empres-
tadores. 

LUÍS LAPO

Diretor de Risco 
da Traive Os desafios de crédito para o 

setor agropecuário em 2023
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Para driblar esses desafios, 
as indústrias e revendas de 
insumos agrícolas acabam 
assumindo o papel cada vez 
mais protagonista de finan-
ciadoras do produtor rural, 
que além de fornecer insu-
mos e equipamentos para re-
cebimento a prazo também 
estão buscando o mercado 
de capitais para financiar 
suas vendas, com destaque 
especial para operações de 
CRA, FIDCs e FIAGROs. Mas 
essa é uma atividade que 
pode ser muito onerosa e 
arriscada, pois por vezes a 
análise e o monitoramento 
dos recebíveis não são rea-
lizadas de forma adequada, 
acarretando em perdas que 
podem ser desastrosas. 

Não é demais dizer que ta-
manha responsabilidade 
quando associada a um bom 
nível de profissionalização e 
entendimento de princípios 
de gestão de riscos, de for-
ma a garantir a maior segu-
rança possível na concessão 
de crédito, pode garantir 
um diferencial competitivo 
importante para indústrias, 
cooperativas e revendas de 
insumos agrícolas, uma vez 
que o crédito passa a ser um 
catalisador de vendas. As 

empresas que estão enca-
rando a profissionalização e 
digitalização de forma séria, 
conseguirão obter resulta-
dos e crescimento potencial 
maiores, mesmo sendo o ano 
de 2023 mais desafiador que 
anos anteriores, vis a vis au-
mentos dos custos e redução 
das margens de lucro de uma 
forma geral.  

Além disso, essa profissio-
nalização ajuda tanto as em-
presas que desejam realizar 
operações de fusões e aquisi-
ções em 2023, quanto aque-
las que desejam manter-se 
independentes, porém sus-
tentáveis. Isso porque, em 
média, 80% das vendas des-
sas empresas são a prazo, e 
em tecnologia e profissionais 
capacitados, não estarão ap-
tas a analisar tão rápida e 
minuciosamente o risco des-
se crédito, absorvendo para 
si o perigo do prejuízo, tendo 
como consequência perda 
de valor no caso de fusões e 
aquisições ou colocando em 
risco sua própria existência 
no médio prazo. 

Para 2023, um dos grandes 
desafios de qualquer empre-
sa que venda insumos para a 
agropecuária é tornar a es-

teira de crédito o ponto cen-
tral na estratégia de negócio, 
e isso vale também para co-
operativas, indústrias e ou-
tros atores do agronegócio, 
que não necessariamente 
instituições financeiras, que 
assumem o importante pa-
pel de financiadores da pro-
dução agrícola nacional. 

O crédito passa a ser cada 
vez mais protagonista na 
estratégia dessas empresas. 
E quem atua em tecnologia 
para crédito no agro tem bas-
tante orgulho de promover a 
transformação digital nessas 
empresas. Capacitá-las para 
assumirem, de fato, papel 
estratégico no segmento e 
sustentar o crescimento de 
forma saudável para todo o 
setor. 

A área de crédito já não é 
mais aquela área antiga que 
está ali pra dizer não. O que a 
tecnologia de gestão de risco 
no crédito promove é a viabi-
lização de mais vendas, para 
mais gente, com um cresci-
mento acelerado dessas em-
presas, expansão geográfica 
da rede e das vendas. Com 
mais segurança, mais veloci-
dade e menos burocracia.
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Exportação dos cafés do Brasil tem receita 
recorde de US$ 9,2 bilhões em 2022

As exportações brasileiras de café 
em 2022, realizadas para 122 países, 
obtiveram receita cambial recorde de 
US$ 9,233 bilhões, apresentando um 
substancial crescimento de 46,9% 
na comparação com os US$ 6,285 bi-
lhões registrados no ano retrasado. 
Em volume, o país embarcou 39,350 
milhões de sacas de 60 kg, apresen-
tando queda de 3,1% ante 2021. Os 
dados são do relatório estatístico do 
Conselho dos Exportadores de Café 
do Brasil (Cecafé).

No acumulado dos seis primeiros 
meses da safra 2022/23, os embar-
ques nacionais alcançaram 19,341 mi-
lhões de sacas e renderam US$ 4,576 
bilhões ao país, registrando declínio 
de 1,7% em volume, mas incremento 
de 31,5% em receita. Esses resultados 
foram alcançados com os 3,195 mi-
lhões de sacas remetidos ao exterior 
em dezembro, que geraram US$ 707 

milhões – recuos de 17,9% em volume 
e de 11,8% em receita frente ao mes-
mo mês do ano retrasado.

Segundo o presidente do Cecafé, 
Márcio Ferreira, a receita recorde em 
2022 reflete as cotações mais eleva-
das do produto e a taxa de câmbio 
favorável. "O dólar comercial se man-
teve acima de R$ 5 ao longo de qua-
se todo o ano passado, bem como as 
cotações do café ficaram em níveis 
satisfatórios até passarem a cair re-
centemente. Assim, o preço médio da 
saca, de US$ 234,64, foi o maior nos 
últimos cinco anos e cresceu 52% so-
bre o ano anterior", comenta.

Em relação à queda no volume, 
ele recorda que 2022 ainda foi um 
ano impactado pelos gargalos logís-
ticos no comércio marítimo mundial, 
além de conflitos geopolíticos e de 
um maior interesse da indústria na-

cional pelos cafés robusta e conilon.

"Os entraves logísticos vêm dimi-
nuindo de forma gradativa, mas ainda 
estamos distantes da normalidade, en-
frentando disponibilidade reduzida de 
contêineres, dificuldades para obter 
bookings, rolagens de cargas e custos 
elevados. Além disso, as fábricas brasi-
leiras têm ampliado o uso de conilon em 
seus blends, o que diminuiu a exportação 
da variedade em 60% no ano passado. 
Também não podemos esquecer do im-
pacto do conflito no leste europeu, com o 
embarque para a Rússia recuando quase 
50%. Esses fatores atrapalham demais o 
trabalho dos exportadores, que merecem 
todo nosso respeito por conseguirem 
manter o Brasil como o principal prove-
dor de café do mundo", destaca.

PRINCIPAIS DESTINOS

Entre os 10 principais destinos 
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dos cafés do Brasil no ano retrasa-
do, apenas o Japão não apresentou 
crescimento. "Isso demonstra que 
os grandes consumidores globais 
seguem buscando, no maior produ-
tor e exportador global, a qualidade 
e a diversidade de nossos cafés, que 
atendem aos mais rígidos critérios 
socioambientais e às exigências de 
sustentabilidade dos mercados inter-
nacionais, fazendo do Brasil um for-
necedor leal", ressalta Ferreira.

Os Estados Unidos lideram a lis-
ta dos maiores destinos do produto 
em 2022, com a importação de 7,985 
milhões de sacas, volume 2,1% maior 
do que o adquirido em 2021 e que 
equivale a 20,3% do total. Na sequên-
cia, vêm Alemanha, com a aquisição 
de 6,844 milhões de sacas (+4,2% e 
representatividade de 17,4%); Itália, 
com 3,355 milhões (+13,7% / 8,5% do 
total); Bélgica, com 2,921 milhões de 
sacas (+2,7% / 7,4% do total); e Japão, 
com a importação de 2,873 milhões de 
sacas (-25,5% / 4,8% do total).

Com o conflito entre Rússia e 
Ucrânia, as exportações para a região 
registraram recuo no ano passado. 
O Leste Europeu importou 1,113 
milhão de sacas dos cafés do Brasil, 
volume que implica queda de 45,3% 
em relação a 2021. Somente a Rús-
sia teve declínio de 46,6%, com suas 
aquisições saindo de 1,217 milhão, 
no ano retrasado, para 650.174 sacas 
em 2022. Assim, os russos deixaram 
a sexta colocação no ranking e desce-
ram para a 15ª posição.

Por outro lado, merece desta-
que positivo o desempenho apurado 
nas remessas de café para Colômbia, 
Holanda (Países Baixos) e Coreia do 
Sul. Os colombianos ocuparam a sex-
ta posição no ranking ao adquirirem 
1,721 milhão de sacas, volume 48,1% 
superior ante 2021. Os holandeses 
ampliaram em 75,6% suas importa-
ções, que chegaram a 916.412 sacas 
e elevaram essa nação para a nona 
colocação. A 10ª posição fica com os 
coreanos, que compraram 858.228 

sacas e aumentaram em 25,2% suas 
importações.

Os envios dos cafés do Brasil tam-
bém tiveram desempenho significa-
tivo para a China. O país asiático ad-
quiriu 414.842 sacas do produto no 
ano ¬¬passado, apresentando uma 
evolução de 21,3% na comparação 
com as 341.898 sacas importadas um 
ano antes. Com esse desempenho, os 
chineses subiram para o 20º lugar no 
ranking dos principais destinos do 
produto.

TIPOS DE CAFÉ

O café arábica foi o mais expor-
tado no acumulado de 2022, com a 
remessa de 34,077 milhões de sacas 
ao exterior, ou 86,6% do total. O café 
solúvel registrou o embarque equiva-
lente a 3,725 milhões de sacas, res-
pondendo por 9,5%. Na sequência, 
aparecem a variedade canéfora (ro-
busta + conilon), com a exportação 
de 1,501 milhão de sacas (3,8%), e o 
produto torrado e torrado e moído, 
com 47.747 sacas (0,1%).

De acordo com o presidente do 
Cecafé, a redução nos embarques de 
canéforas é significativa, mas teve 
seu lado positivo. “A queda forte na 
exportação dessa variedade se de-
veu ao crescimento da demanda das 
indústrias nacionais, o que, por outro 
lado, contribuiu para que os embar-
ques de café solúvel permanecessem 
em níveis próximos a 4 milhões de 
sacas, o que significa que enviamos 
ao exterior produto com mais valor 
agregado”, analisa.

CAFÉS DIFERENCIADOS

Os cafés diferenciados, que pos-
suem qualidade superior ou alguma 
certificação de práticas sustentáveis, 
responderam por 17% das exporta-
ções totais brasileiras do produto em 
2022, chegando a 6,703 milhões de 
sacas. Esse montante representa que-
da de 12,6% na comparação com os 
7,669 milhões de sacas embarcados 

pelo país no ano antecedente.

O preço médio do produto dife-
renciado ficou em US$ 281,26 por 
saca, proporcionando uma receita de 
US$ 1,885 bilhão nos 12 meses, o que 
corresponde a 20,4% do obtido com 
os embarques totais. No comparativo 
anual, o valor é 18,5% maior do que o 
apurado em todo o ano de 2021.

No ranking dos principais desti-
nos dos cafés diferenciados no ano 
passado, os Estados Unidos estão na 
ponta, com a importação de 1,601 mi-
lhão de sacas, o equivalente a 23,9% 
do total desse tipo de produto expor-
tado. Na sequência, vêm Alemanha, 
com 1,165 milhão de sacas e repre-
sentatividade de 17,4%; Bélgica, com 
846.168 sacas (12,6%); Itália, com 
410.246 sacas (6,1%); e Japão, com 
310.356 sacas (4,6%).

PORTOS

O complexo marítimo de Santos 
(SP) foi o principal exportador dos ca-
fés do Brasil em 2022, com o envio de 
31,542 milhões de sacas, o que equi-
vale a 80,2% do total. Completando a 
lista dos três primeiros, aparecem os 
portos do Rio de Janeiro, que respon-
dem por 15,3% dos embarques, com a 
remessa de 6,038 milhões de sacas no 
ano passado, e Paranaguá (PR), com a 
exportação de 354.519 sacas (0,9%).

PARTICIPAÇÃO NO AGRO

Com a receita cambial de US$ 
9,233 bilhões, o café responde por 
2,8% das exportações totais reali-
zadas pelo Brasil em 2022, que ren-
deram US$ 334,463 bilhões ao país. 
Quando se analisa o desempenho 
dentro do agronegócio (US$ 159,091 
bilhões), setor que corresponde a 
47,6% das remessas totais brasilei-
ras, a representatividade dos embar-
ques da cafeicultura sobe para 5,8%

Com a remessa de 39,350 milhões 
de sacas ao exterior, o preço médio foi 
de US$ 234,64 por saca.
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Os meses que antecederam 
as eleições presidenciais no 
Brasil em 2022 produziram 
cartas e documentos assina-
dos pela sociedade civil com 
importantes contribuições 
para o país que se quer no 
futuro, mas também gera-
ram muitas dúvidas e espe-
culações sobre qual será o 
rumo do país com a posse do 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

No período de pré-eleição, 
foram muitas as propostas 
encaminhadas por entidades 
ligadas ao setor produtivo, 
centros de pesquisa, grupos 
independentes de especia-
listas e ONGs. A título de 
exemplo, “Diretrizes Priori-
tárias” para o governo fede-
ral no próximo quadriênio, 
elaborada em conjunto pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) 
e o Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp), 
foi uma das que conquista-
ram notoriedade no noticiá-
rio nacional.

O ponto de consenso entre a 
maioria dos documentos tra-
ta, justamente, da urgência 
e da viabilidade da Reforma 
Tributária, assunto antigo, 
mas que ganhou força do Go-
verno Bolsonaro e também 
no futuro Governo Lula

No que tange à Reforma 
Tributária, assim compre-
endida como uma alteração 
profunda no Sistema Tri-
butário Brasileiro, trami-
tam no Congresso Nacional 
duas propostas de Emenda 
à Constituição. Trata-se da 
PEC 45/19 e da PEC 110/19.

Ambas PECs visam a simpli-
ficação da tributação sobre 
a produção e a comerciali-
zação de bens, bem como a 
prestação de serviços, cuja 
competência é atualmente 
compartilhada entre a União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

As duas propostas visam a 
extinção de uma série de tri-
butos, consolidando as bases 
tributáveis em um imposto 
sobre bens e serviços (IBS), 
nos moldes dos impostos 
sobre valor agregado cobra-
dos na maioria dos países 
desenvolvidos; e um imposto 
específico sobre alguns bens 
e serviços (Imposto Seleti-
vo), assemelhado aos excise 
taxes (impostos especiais so-
bre o consumo).

Com relação ao IBS, a PEC 
45/2019 pretende substituir 
cinco tributos já existentes 
(PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) 
pelo Imposto sobre Bens 

e Serviços (IBS). Já a PEC 
110/2019 pretende subs-
tituir nove tributos já exis-
tentes (IPI, IOF, PIS, Pasep, 
Cofins, CIDE-Combustíveis, 
Salário-Educação, ICMS e 
ISS) pelo Imposto sobre 
Bens e Serviços (IBS).

No que tange ao Imposto Se-
letivo, a PEC 45/19 propõe 
impostos de índole extra-
fiscal, cobrados sobre de-
terminados bens, serviços 
ou direitos com o objetivo 
de desestimular o consu-
mo. Por outro lado, a PEC 
110/19 prevê um imposto 
de natureza arrecadatória, a 
incidir sobre operações com 
petróleo e seus derivados, 
combustíveis e lubrifican-
tes de qualquer origem, gás 
natural, cigarros e outros 
produtos do fumo, energia 
elétrica, serviços de teleco-
municações a que se refere 
o art. 21, XI, da Constituição 
Federal, bebidas alcoólicas e 
não alcoólicas, e veículos au-
tomotores novos, terrestres, 
aquáticos e aéreos.

Além das alterações na tri-
butação sobre bens e servi-
ços, a PEC 110/19 propõe 
mudanças não previstas na 
PEC 45, sendo as mais rele-
vantes a extinção da CSLL, 
que terá sua base incorpo-
rada ao IRPJ; a transferência 

NICHOLAS COPPI

Advogado, especialista 
(IBET) e mestre em 
Direito Tributário 
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Presbiteriana 
Mackenzie

Desafios tributários para 2023: 
será que agora a Reforma 
Tributária sai da gaveta?
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do ITCMD, de competência 
estadual para a federal, com 
a arrecadação integralmente 
destinada aos Municípios; a 
ampliação da base de inci-
dência do IPVA, incluindo ae-
ronaves e embarcações, com 
a arrecadação integralmente 
destinada aos Municípios; 
a autorização de criação de 
adicional do IBS para finan-
ciar a previdência social; e a 
criação de fundos estadual 
e municipal para reduzir a 
disparidade da receita per 
capita entre os Estados e 
Municípios, com recursos 
destinados a investimentos 
em infraestrutura.

De acordo com estudos do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV Ibre), um siste-
ma tributário mais racional 
e modernizado pode aumen-
tar em 25% o potencial de 
crescimento do País. A partir 
daí, segundo especialistas, 
o Brasil poderia ser reco-
nhecido internacionalmente 
pela eficiência e tomaria um 
rumo no processo da rein-
dustrialização.

Entretanto, a Proposta de 
Emenda à Constituição passa 
por um rito legislativo mais 
complexo e depende de uma 
série de fatores jurídicos e 
políticos que dificultam a 
sua aprovação. Diante desse 
cenário, e tendo em vista a 
maior facilidade de aprova-

ção, surgiram diversos pro-
jetos de lei tratando de as-
suntos mais pontuais.

Dentre esses projetos pode-
mos citar o Projeto de Lei nº 
2.337/2021 que prevê a ins-
tituição do Imposto de Renda 
retido na fonte sobre os lu-
cros ou dividendos. A tributa-
ção abarca também os lucros 
ou dividendos cujos benefici-
ários sejam residentes ou do-
miciliados no exterior.

Pressupondo a indisposição 
do investidor em arcar com o 
imposto, a possibilidade de tri-
butação dos dividendos faria 
com que algumas das princi-
pais ações da Bolsa de Valores 
perdessem competitividade 
em face de outros ativos.

O projeto ainda prevê a ex-
tinção da dedução dos juros 
sobre o capital próprio (JCP). 
Os juros sobre o capital pró-
prio foram criados em 1995, 
período de altos índices de 
inflação no Brasil e são cal-
culados a partir do patrimô-
nio da companhia.

O fim da possibilidade de 
dedução dos JCPs para as 
empresas poderá ser traumá-
tico, uma vez que as corpora-
ções não poderão mais lançar 
mão deste mecanismo para 
aliviar a carga tributária.

Outro assunto que vem ga-
nhando força, sendo inclu-

sive uma das promessas do 
Presidente eleito, é a atuali-
zação da tabela do Imposto 
de Renda de Pessoa Física, 
alargando a faixa de isen-
ção para quem ganha até R$ 
5.000,00.

Entretanto, é consenso entre 
os especialistas que altera-
ções pontuais na tributação 
nacional não são o melhor 
caminho, uma vez que há 
nítida necessidade de uma 
mudança profunda em nosso 
Sistema Tributário inclusive 
com uma reforma sistemati-
zada abrangendo outros ra-
mos do Direito.

Nesse sentido, uma declara-
ção do ex-presidente do Ban-
co Central, Gustavo Franco, 
talvez seja a mais oportuna 
para prosseguir com nossas 
reflexões a respeito da Re-
forma Tributária. Segundo 
ele, o Brasil está tão defa-
sado que o mais acertado 
hoje seria “reformar a ideia 
de reforma”. Isso correspon-
de a dizer que os objetivos 
e os temas das reformas 
se ampliaram ao longo do 
tempo. Transformações do 
ordenamento jurídico em 
áreas como a previdenciá-
ria, trabalhista e a tributária 
deveriam ocupar uma pauta 
permanente diante das mu-
danças constantes da reali-
dade nacional.
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Após as eleições mais dispu-
tadas da nossa história, te-
mos um novo governo a par-
tir de 1º de janeiro de 2023, 
sendo que Lula é o candidato 
mais velho a assumir a pre-
sidência brasileira e o único 
a ser eleito três vezes neste 
país. Embora a reforma tri-
butária estivesse na agen-
da de ambos os candidatos, 
independentemente do re-
sultado, o Brasil já esperava 
mudanças na área tributária, 
principalmente na legislação 
do imposto de renda e sobre 
bens e serviços.

Estudo recente divulgado 
pelo Valor apontou os três 
assuntos mais prioritários 
para o Governo em 2023, 
segundo pesquisa com 154 
CEOs do Brasil: (i) 76,1% 
dos respondentes conside-
ram a reforma tributária 
como a principal prioridade; 
(ii) 49% redução dos gastos 
públicos e; (iii) 40% pacto 
nacional pela educação.

Esse estudo só reforça que 
o meio empresarial também 
apoia, anseia e aguarda uma 
ampla reforma tributária 
que favoreça o ambiente de 
negócios, tornando as em-
presas brasileiras mais com-
petitivas, e que simplifique 
as obrigações empresariais. 

O Brasil ainda ocupa a ve-
xaminosa 1ª colocação no 
ranking do Banco Mundial 
como o país no qual as em-
presas mais consomem ho-
ras: em média 1.501 horas 
por ano, para apurar e reco-
lher tributos. Apenas como 
referência, a média mundial 
é de apenas 233 horas por 
ano. O país está entre as 
maiores economias do mun-
do e não pode mais ocupar 
essa incômoda posição em 
tal ranking, é preciso ter ati-
tude e focar nas mudanças.

E quais são estas mudanças? 
Quais são os impactos? Um 
projeto de reforma do im-
posto de renda pendente no 
Senado foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados há mais 
de um ano, em 2 de setembro 
de 2021, mas a casa não to-
mou nenhuma medida para 
levar o projeto adiante. Estão 
também em discussão Proje-
to de Lei (PL 3887/20) e Pro-
postas de Emenda à Cons-
tituição (45/19, 110/19, 
07/20, entre outros) sobre 
a unificação dos tributos em 
relação ao consumo crian-
do uma espécie de Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), 
mas nenhum dos quais foi 
aprovado até este momento. 
É um tema delicado e que 
requererá muita negociação, 

uma vez que o Brasil tributa 
o consumo nas esferas fe-
deral, estadual e municipal. 
Esta unificação exigirá uma 
exaustiva discussão entre 
as partes, bem como uma 
emenda constitucional, mo-
tivo pelo qual acreditamos 
que isso pode ser mais de-
morado do que a reforma do 
imposto de renda.

De acordo com o Plano de 
Governo e informações apre-
sentadas por Lula e sua equi-
pe durante a campanha, o 
governo pretende discutir a 
reforma tributária durante 
os primeiros seis meses de 
2023 (embora isso não es-
teja claramente apontado no 
documento). O plano não dá 
tantos detalhes, mas indica 
que a reforma do imposto 
de renda e do consumo são 
prioridades, principalmente 
no contexto de uma das prin-
cipais promessas do governo 
eleito, que é enfrentar a situ-
ação de pobreza esmagadora 
no Brasil e garantir um sis-
tema tributário progressivo 
onde os ricos pagam mais 
impostos e os pobres menos. 

O Plano de Governo diz, sem 
especificar como que propo-
rá uma “reforma tributária 
sólida, justa e sustentável 
que simplifique os impos-

HUGO AMANO

Sócio-líder de TAX 
Diretos da BDO

O que esperar de uma possível 
Reforma Tributária
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tos e exija que os pobres 
paguem menos e os ricos 
paguem mais”. Embora isso 
seja vago, há pistas. Declara-
ções do próprio presidente 
eleito e de pessoas próximas 
dão conta de que uma das 
mudanças será a taxação so-
bre a distribuição de lucros 
e dividendos, que hoje não 
existe no Brasil. Outro ponto 
colocado no plano de gover-
no é simplificar e reduzir os 
impostos sobre o consumo e 
diminuir a evasão fiscal. 
O Governo eleito tem atuado 
fortemente na PEC da transi-
ção e até o momento, não foi 
observado grande movimen-
to nas reformas tributárias. 
Entretanto, o anúncio do 
futuro Ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, sobre a 
nomeação do economista 
Bernard Appy, como asses-
sor especial para reforma 
tributária, sinaliza que o Go-
verno PT realmente preten-
de acelerar a tramitação da 
reforma no Congresso.

Importante destacar que 
Bernard Appy é um dos di-
retores do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), criado 
em 2015, com o objetivo de 
desenvolver estudos e pro-
postas que ajudem a simpli-
ficar e aprimorar o sistema 
tributário brasileiro e o mo-
delo de gestão fiscal do país. 
Appy tem se dedicado exclu-
sivamente ao CCiF desde o 
início e é o responsável téc-
nico pelo texto da PEC 45/19 
apresentado à Câmara pelo 
Deputado Baleia Rossi.

E qual o impacto do novo Go-
verno na adesão à OCDE? O 

que podemos concluir até o 
momento, é que a transição 
de Governo não deve afetar a 
adesão do Brasil à OCDE. Fo-
cando na área tributária da 
adesão, o alinhamento das 
regras de preços de transfe-
rência do Brasil com as dire-
trizes da OCDE está em an-
damento, com a expectativa 
de que as autoridades fiscais 
e o governo apresentem um 
projeto de lei nos próximos 
meses. A adoção pelo Bra-
sil das regras de preços de 
transferência no padrão da 
OCDE já está definida, agora 
nos resta saber a partir de 
quando. A eventual aprova-
ção de uma reforma tribu-
tária pode até enviar sinais 
positivos à OCDE, pois de-
monstra o esforço do Brasil 
em tornar o ambiente tribu-
tário mais favorável, compe-
titivo e justo.

Embora não esteja clara qual 
reforma tributária exata-
mente será discutida duran-
te os primeiros seis meses 
da presidência de Lula, não 
é provável que toda ela (im-

posto de renda e IVA) seja 
possível de ser concluída 
nesse período. O governo 
eleito defende o faseamen-
to das reformas tributárias, 
sendo possível entender que 
a maior prioridade seja a 
tributação dos lucros e divi-
dendos e a eventual redução 
da alíquota do Imposto de 
Renda para empresas, uma 
vez que não é necessário mo-
dificar a Constituição para 
que estas alterações sejam 
implementadas.

No entanto, a agenda e as 
motivações ambiciosas do 
futuro governo podem não 
estar necessariamente de 
acordo com a disposição e o 
humor do Congresso. O Go-
verno terá um desafio hercú-
leo pela frente e será neces-
sário negociar (e muito) com 
deputados e senadores para 
formar as bases necessárias 
a gerir com eficácia as inicia-
tivas de reforma tributária e 
outras mudanças planejadas 
no Brasil a partir de 2023.
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Reforma Tributária e olhar às micro e 
pequenas empresas devem ser prioridades 
econômicas de novo Governo Federal
Para presidente da Fenacon, Brasil precisa entender o impacto 
das tributações no seu desenvolvimento mercadológico

Com o novo Governo Federal, uma 
das principais questões é sobre quais 
demandas econômicas são urgentes 
em prol da retomada do crescimento 
no país. Para o presidente da Fenacon 
(Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas), Daniel Coêlho, os 
desafios dos 100 primeiros dias de 
governo envolvem a Reforma Tribu-
tária e adequações legislativas para 
as micro e pequenas empresas.

“Estamos há pelo menos seis anos 
falando da Reforma Tributária, quan-
do outras reformas foram debatidas e 
aprovadas, caso das reformas Traba-
lhista e da Previdência. Infelizmente, 
o nosso país é caracterizado por uma 
tributação massiva e burocrática. É 
necessário repensar esse sistema, 
algo que beneficiará não só a popu-
lação como um todo, mas trará um 
impulsionamento à área empreende-
dora”, afirma Daniel.

Para o executivo, além do país 
possuir uma grande quantidade de 
impostos, os mesmos são de difícil 
quitação. “Os sistemas de cobrança 
de tributos são extremamente ana-
lógicos e confusos. Essa situação se 
agrava mais se falarmos das micro e 
pequenas empresas, compostas por 
poucos profissionais, e que normal-
mente não têm familiaridade com 
essa atmosfera burocrática. Isso di-
ficulta o cumprimento de suas obri-
gações legais, mas, além disso, está 
ligado diretamente à vida útil das em-
presas”, ressalta.

Coêlho defende também que os 

valores dos tributos sejam revistos 
e que o país comece a se apropriar 
melhor das tecnologias em desenvol-
vimento. “Estamos vivendo uma revo-
lução digital na área econômica, algo 
que já estamos vendo em serviços 
financeiros, como a popularização do 
Pix. É necessário trazer essa atmosfe-
ra digital, e sua usabilidade facilitada, 
para o ambiente tributário.”

Ainda sobre as tributações, ou-
tros pontos que devem pautar os 
debates são os reajustes nas tabelas 
do Simples Nacional e do Imposto de 
Renda. “No caso da tabela do Imposto 
de Renda, é importante que ela seja 
corrigida com base no IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), pois esse índice acompanha a 
inflação. E é um sistema tão burocrá-
tico que, hoje, nós temos que acionar 
o Congresso Nacional e a sociedade 
para conseguirmos um reajuste que 
reponha essa perda inflacionária”, ex-
plica Daniel.

MEDIDAS ECONÔMICAS DEVEM  
SER PENSADAS COM DIÁLOGO

Para o presidente da Fenacon, o 
sistema econômico nacional deve ser 
repensado em contato com a socieda-
de e as entidades setoriais. “É impor-
tante que o Governo Federal entenda 
as necessidades da economia, e isso 
só é possível por meio do diálogo. 
Hoje vivemos, na área tributária, um 
sistema que está em total defasagem 
com a realidade nacional, e seus efei-
tos são em cadeia”, alerta.

Como último ponto, o executivo 
defende que o Governo Federal pre-

cisa criar um incentivo fiscal para 
as empresas que tiveram seus im-
postos atrasados. “Historicamente, 
o governo tomou algumas medidas 
importantes, como o juros zero em 
estados e municípios, mas é essencial 
a melhoria da questão tributária, que 
envolva a criação de um parcelamen-
to especial. Porque é um conjunto de 
medidas estritamente ligadas à recu-
peração e desenvolvimento do mer-
cado”, conclui Coêlho.

Criada em 1991, a Fenacon (Fe-
deração Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Infor-
mações e Pesquisas) nasceu da ne-
cessidade de empresários do setor de 
serviços de se ter uma entidade que 
os representasse nacionalmente.

Filiada à Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), a Fenacon conta 
com 38 entidades empresariais, que 
representam, aproximadamente, 400 
mil empresas distribuídas nos 26 es-
tados e no Distrito Federal.
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Seis investimentos com liquidez diária para 
resgatar o dinheiro na hora que quiser
Educador financeiro apresenta opções de renda fixa e renda variável 
com liquidez diária e mostra diferença entre elas

Ter um dinheiro guardado é uma 
saída para não se endividar quando 
surgem gastos inesperados. Saben-
do disso, muita gente deixa o saldo 
parado na conta corrente para usá-
-lo na hora que quiser. O problema 
é que dinheiro parado perde poder 
de compra. Uma forma de proteger o 
patrimônio da inflação e ainda tê-lo 
à disposição a qualquer momento é 
aplicando em investimentos de liqui-
dez diária.

Confira as características de seis 
opções de investimentos que podem 
ser resgatados a qualquer momento, 
segundo o educador financeiro do C6 
Bank, Liao Yu Chieh:

POUPANÇA 

A caderneta de poupança ainda é 

a opção de investimento mais popu-
lar do Brasil e ela permite ao inves-
tidor resgatar os valores a qualquer 
momento. No entanto, por conta do 
mecanismo chamado “aniversário”, 
caso o investidor retire o dinheiro 
antes da aplicação completar um 
mês, é como se o montante não tives-
se rendido nada.

Além disso, na maioria das vezes, 
o rendimento da poupança é insufi-
ciente até mesmo para repor a infla-
ção e evitar que o dinheiro perca po-
der de compra. Por isso, a poupança 
só é indicada para quem está aden-
trando no mundo dos investimentos 
e ainda não conhece nenhum outro 
produto melhor. “Pouco a pouco, com 
educação financeira e conhecimento, 
a pessoa pode ir migrando para ou-
tros produtos melhores”, diz Liao.

CDB 

Os CDBs, sigla para Certificados 
de Depósito Bancário, são opções 
de investimento de renda fixa, assim 
como a poupança. Isso significa que 
eles oferecem uma boa previsão de 
quanto o investidor irá receber no 
momento do resgate. Além disso, os 
CDBs oferecem o mesmo risco que 
a caderneta, já que são títulos emi-
tidos por instituições financeiras 
que pegam o dinheiro do investidor 
emprestado em troca da devolução 
do valor acrescido de juros em uma 
data futura.

A diferença entre os CDBs e a 
poupança é que eles rendem mais 
e não têm o mecanismo de “aniver-
sário”. Por conta disso, os CDBs com 
liquidez diária são altamente reco-
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mendados para quem quer montar 
uma reserva de emergência, ou seja, 
guardar um valor para usar em caso 
de imprevistos. “Esse é o melhor 
produto de entrada no mundo dos 
investimentos”, afirma Liao.

TÍTULOS PÚBLICOS DO  
TESOURO DIRETO 

Tão eficientes quanto os CDBs e 
com risco ainda menor são os títulos 
do Tesouro Direto. A diferença entre 
eles é que, aqui, o dinheiro é empres-
tado ao próprio governo e não a uma 
instituição financeira privada. Como 
o título é emitido pelo Tesouro Na-
cional, o risco do investidor tomar 
um calote é baixíssimo, já que, em 
último caso, o Tesouro poderia sim-
plesmente imprimir dinheiro para 
pagá-lo.

Todos os títulos no Tesouro Dire-
to possuem liquidez diária, mas exis-
tem opções com prazos mais longos 
que possuem maior oscilação nos 
preços. Liao afirma que, para diver-
sificar a reserva de emergência com 
menos risco de mercado, a melhor 
opção é o Tesouro Selic.

FUNDO DI 

Caso o investidor não queira es-
colher por conta própria cada ativo 

que pretende adquirir, ele pode ter-
ceirizar essa decisão para um pro-
fissional por meio de um fundo de 
investimento, como os chamados 
Fundos DI. Esses fundos têm por ob-
jetivo acompanhar a taxa DI, que é 
praticamente idêntica à taxa básica 
de juros da economia.

A desvantagem dos Fundos DI é 
que os investidores podem ter que 
pagar uma taxa de administração 
para os administradores do fundo e 
os investimentos não são cobertos 
pelo Fundo Garantidor de Crédi-
tos, como no caso dos CDBs. Além 
disso, incide sobre eles o chamado 
“come-cotas”, que é um desconto 
automático do Imposto de Renda a 
cada semestre. O investidor também 
deve checar se o Fundo DI realmente 
tem liquidez diária, já que algumas 
opções disponíveis no mercado não 
têm essa vantagem.

AÇÕES 

Já no campo da renda variável, 
existem diversos ativos que também 
oferecem alta liquidez. É o caso das 
ações de grandes empresas nego-
ciadas na bolsa. Aqui, no entanto, a 
estratégia muda. Apesar de poder 
comprar e vender ações praticamen-
te em tempo real, o investidor não 
deve investir nesses papéis pensan-

do em vendê-los em um curto espaço 
de tempo para remediar uma emer-
gência, por exemplo. Isso porque 
ações são ativos que oscilam muito 
de preço e é possível que o investi-
dor precise vendê-las justamente em 
um momento de grande desvalori-
zação, o que resultará em eventuais 
prejuízos.

Ter uma parte do dinheiro in-
vestido em ações se torna mais in-
teressante quando o investidor pode 
deixar o dinheiro aplicado por mais 
tempo e, assim, aproveitar a liquidez 
das ações para vendê-las em um mo-
mento de valorização, lucrando com 
a diferença.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Bem parecidos com as ações, os 
fundos imobiliários (FIIs) também 
são ativos de renda variável e vários 
deles possuem alta liquidez na bolsa 
de valores. A diferença é que, em vez 
de pequenas partes de uma empresa, 
aqui o investidor está comprando co-
tas de fundos que investem em gal-
pões logísticos, shoppings centers, 
prédios comerciais, entre outros.

Os FIIs são opções para quem 
quer investir no mercado imobiliá-
rio, mas deseja ter alta liquidez e fa-
zer aportes menores.
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Enfim, Lula assumiu sem 
maiores problemas seu 3º 
mandado como Presidente 
da República. Se há algo de 
estranho nisso é a percep-
ção de que um sujeito de 
origem humilde, oriundo 
lá da longínqua Garanhuns, 
em Pernambuco, superando 
todas as adversidades possí-
veis e imagináveis, inclusive 
uma condenação pela Justiça 
por alta corrupção, voltou a 
ocupar a cadeira de máximo 
dirigente do País. Algo só 
possível neste Brasil onde a 
interpretação e a aplicação 
da lei se sujeitam aos ventos 
do momento.

E, pelo visto, ele está vin-
do em nome da esperança 
e de mudanças que tragam 
a todos um novo Brasil, um 
Brasil melhor, mais otimista, 
mais unido, mais desenvol-
vimentista, com menos pes-

soas pobres e com ninguém 
passando fome. 

Mudanças certamente virão, 
mas não necessariamente as 
de que o País precisa. Haverá, 
sem dúvida, mais programas 
de assistência social (neces-
sários) e mais estatizações 
(um retrocesso). Também se 
sabe que haverá uma gastan-
ça desenfreada, sem maiores 
compromissos com a política 
fiscal. Como todo político de 
esquerda, Lula imagina que o 
Estado é um grande guarda-
-chuva que a todos assiste, 
uma fonte inesgotável de re-
cursos, venham eles de mais 
impostos, de novos endivi-
damentos e até mesmo de 
emissão monetária. Isso não 
importa.

Mas, reformas que é bom, 
não virão. E não virão não só 
porque o Lula não as quer. 

Elas certamente não virão – 
como não vieram nos quatro 
governos petistas anterio-
res - principalmente porque 
não é fácil fazer reformas 
em nenhum país do mundo. 
No Brasil, muito menos, um 
país cheio de feudos, de cor-
porações, de ilhas da fanta-
sia, onde quem, merecendo 
ou não, já conquistou suas 
regalias e seus privilégios se 
tornou suficientemente forte 
para impedir qualquer refor-
ma que poderia levar o País 
à modernização e ao cresci-
mento gerador de emprego e 
de renda.

O que é difícil em outro país, 
no Brasil é potencializado. A 
necessária reforma tributá-
ria que, além de simplificar 
um pouco o mais emaranha-
do e complexo sistema tri-
butário do mundo, taxasse 
os dividendos e as heranças, 

MOZART FOSCHETI

Mestre em Economia 
pela University of Kent, 
Inglaterra. Professor 
aposentado

Reformas? Que reformas? 
Quaisquer que sejam não 
virão por agora
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já foi tentada algumas vezes 
e sempre fracassada por ra-
zões óbvias. 

A reforma política que re-
duzisse a um máximo de 
cinco os partidos políticos 
– tornando o País mais go-
vernável – não virá porque 
contraria o interesse de to-
dos os políticos. Não é à toa 
que se advoga a tese de que 
a reforma política e as leis 
eleitorais são leis que não 
deveriam ser processadas no 
Congresso Nacional. Do jeito 
que está hoje, é o mesmo que 
colocar o rato como juiz na 
partilha do queijo.

Faz-se necessária uma re-
forma administrativa que 
padronizasse as regras (não 
os valores) e impusesse limi-
tes remuneratórias a todas 
as classes e categorias de 
servidores públicos, incluin-
do no cálculo desses limites 
os “penduricalhos” salariais 
cuja criação e expansão sob 
diversos pretextos é uma 
especialidade do Poder Ju-
diciário e de categorias a ele 
ligadas como a dos procura-
dores, promotores, advoga-
dos da União e dos Estados. 
Essa reforma administrativa 
jamais será feita – não, pelo 
menos, num sistema demo-
crático – pela objeção do 
Poder Judiciário (de todos 
o mais privilegiado) e das 
Forças Armadas – duas cate-
gorias que se julgam castas 
diferenciadas. E que não se 
advogue um regime de ex-
ceção para que as reformas 
possam ser feitas. Seria o 
mesmo que matar o doente 
para curar sua doença.

De outra parte, há que se 
registrar o fenômeno da ju-
dicialização da política eco-
nômica e o cada vez maior 
ativismo político dos juízes 
das mais altas Cortes, seja 
emitindo opiniões em públi-
co sobre problemas políti-
cos, seja atuando partidaria-
mente. Qualquer medida do 
Poder Executivo ou leis apro-
vadas no Parlamento que 
contrariem o interesse de 
algum grupo econômico ou 
político são levadas à justi-
ça e por ela acatadas – o que 
engessa o exercício do Poder. 
O que se propõe é algo sim-
ples e quase óbvio: que nos-
sa Corte Suprema se limite a 
cuidar das leis ou de atos go-
vernamentais cuja constitu-
cionalidade é questionada e 
interferir o mínimo possível 
nas decisões do Poder Exe-
cutivo. Dever-se-ia também 
criar-se mecanismos que 
iniba o ativismo político dos 
membros das Instâncias Su-
periores da Justiça de modo 
a torná-los mais isentos e 
mais imparciais nos seus jul-
gamentos. Em síntese, o que 
se propõe é que se reduza ao 
máximo a judicialização da 
política econômica e a politi-
zação do judiciário.

Há ainda que se considerar 
como dificuldades adicionais 
para a introdução de refor-
mas modernizantes o nosso 
sistema legislativo bicameral, 
o tamanho territorial e a exis-
tência de inúmeros Estados, 
cada um com suas caracterís-
ticas e necessidades próprias. 
Reformas são mais fáceis 
num país pequeno e com ape-
nas um governo central.

Ademais de tudo isso, refor-
mas seriam mais facilmente 
introduzidas num país onde 
houvesse mais coesão social 
– coisa de que o Brasil hoje 
é especialmente carente. O 
“nós” contra “eles” nunca es-
teve tão presente como ago-
ra. Antes, dizia-se que a “es-
querda” era organizada em 
suas ações políticas. Agora, a 
direita também está se orga-
nizando e o resultado disso é 
o aumento da possibilidade 
de conflitos sociais.  

Não, o País não fará as re-
formas de que necessita. 
Com uma classe rica míope 
e egoísta, aliada a um Poder 
Judiciário politicamente ati-
vista e a uma classe política 
corrupta como a nossa, não 
haverá reformas. E não as 
havendo, o País vai continu-
ar patinando por uns bons 
tempos, correndo o risco de 
perder o bonde da história. 
E, em sendo assim, a classe 
mais pobre continuará so-
brevivendo com as migalhas 
que caem da mesa dos ricos 
e com as “sobras” dadas pelo 
governo de plantão. Pobres 
são e pobres continuarão. 

E así la nave va!

Nota: Algumas ideias deste 
texto foram tiradas de um 
artigo publicado há algum 
tempo no Caderno “Ilustra-
da” da Folha de São Paulo. Os 
nomes dos autores não foram 
lembrados.
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Agronegócio: expectativa é otimista 
para 2023
Segurança jurídica e investimentos no setor devem aumentar

O MAPA (Ministério da Agricul-
tura e Pecuária), através da CONAB 
(Companhia Nacional de Abasteci-
mento), divulgou o “Acompanhamen-
to da Safra Brasileira– Grãos-safra 
2022/23 – 4º Levantamento (“Janei-
ro2023/volume 10/no 4). A área es-
timada de cultivo é de 77,1 milhões 
de hectares (3,4% a mais que a safra 
de 2021/22) e a produção de 310, 9 
milhões de toneladas (14,5% a mais 
que a safra 2021/22), com destaques 
para soja, milho e trigo.

Com vocação agrícola e uma pro-
dução que bate recordes sucessivos, o 
Brasil tem tudo para apresentar ain-
da melhores resultados no setor do 
agronegócio neste 2023 e nos próxi-
mos anos. Quem avalia o sentimento 
do mercado é João Roberto Leitão de 
Albuquerque Melo, CEO do Albuquer-
que Melo Advogados, especialista em 
arbitragens na área de Comércio Ex-
terior, em Direito Empresarial e em 
negócios com empresas do setor.

Segundo ele, são dois os grandes 
pleitos do agro: a insuficiência na 
capacidade de armazenamento para 
a produção que sai do campo (em 
Goiás, por exemplo, a capacidade ar-
mazenadora nas propriedades rurais 
equivale a apenas 7% da produção do 
Estado) e os gargalos no escoamento. 
Soma-se a isso a insegurança jurídica, 
queixa de qualquer empresário do 
país, de qualquer ramo da economia.

Mas as expectativas, na avaliação 
de João Roberto, são positivas. “Fa-
zendo um retrospecto, a atuação do 
presidente Lula tem pontos muito 
positivos, como a Medida Provisória 
que repactuou as dívidas de produ-
tores, os empréstimos aos pequenos 
e médios e outros investimentos em 

logística”, avalia. Segundo ele, as pró-
prias ambições de Lula de minorar a 
fome no Brasil vão ao encontro dos 
produtores rurais. “Produzir mais, 
melhor, com mais eficiência e melhor 
logística, barateia a produção. Sobra 
mais para a exportação e para o con-
sumo interno. Empresários ganham, 
população também”.

João Roberto aposta na atuação 
regional de importantes bancos de 
desenvolvimento, como o Banco do 
Nordeste e o Banco da Amazônia, 
além do próprio BNDES. “Eles são im-
portantes vetores do desenvolvimen-
to do agro nas regiões norte e nor-
deste, e nas demais áreas de atuação, 
como indústria, comércio e criação de 
novas empresas”, enfatiza.

Os desafios são enormes. Segun-
do dados da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
os custos logísticos fora da proprie-
dade equivalem, em média, a quatro 
vezes os custos argentinos e norte-
-americanos, por causa da falta de in-
fraestrutura. “Temos batido recordes 

mundiais em produção de alimentos 
e vamos seguir nesta toada. Mas per-
demos em competitividade por falta 
de investimentos em infraestrutu-
ra. E não basta investir nos portos, 
precisamos avançar na construção 
de ferrovias e rodovias, e em arma-
zenamento de produção, para que o 
alimento não se perca ou seja desva-
lorizado”, explica o CEO.

Outro ponto levantado pelos em-
presários do setor diz respeito à re-
gulamentação de questões sensíveis. 
“Mas o governo Lula já mostrou, tam-
bém, em gestões anteriores, sensibili-
dade para o tema. Exemplo disso foi a 
regulamentação dos transgênicos. 

Apostamos em mais segurança 
jurídica para o agro”, aponta João Ro-
berto.

João Roberto Leitão de Albuquer-
que Melo é advogado graduado pela 
Universidade Santa Úrsula, do Rio de 
Janeiro, e pós-graduado em Direito 
Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas, também do Rio.
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Demanda por crédito no Brasil 
cresceu 7% em 2022
Apesar do desempenho negativo no segundo semestre, alta 
na primeira metade do ano compensou perdas 

A demanda por crédito no Brasil 
cresceu 7% no acumulado do ano 
passado. O incremento da busca por 
financiamentos foi concentrado nos 
seis primeiros meses do ano, que re-
gistraram ganho de 24% em relação 
ao mesmo período de 2021. Já entre 
julho e dezembro, houve uma queda 
de -7%, com quase todos os meses 
registrando desempenho negativo, 
exceto novembro. Os dados são do 
Índice Neurotech de Demanda por 
Crédito (INDC), indicador que mede 
mensalmente o número de solici-
tações de financiamentos nos seg-
mentos de varejo, bancos e serviços. 

“Em 2022, tivemos inicialmente 
um aquecimento do mercado, mas 
que veio acompanhado do cresci-
mento forte da inadimplência. Este 
movimento fez com que as institui-
ções financeiras colocassem o pé no 
freio na oferta de crédito. As campa-
nhas de marketing foram reduzidas 
assim como houve uma maior sele-
tividade dos canais de distribuição. 
Tudo isso provocou o desempenho 
negativo do INDC na segunda meta-
de do ano”, explica Breno Costa, di-
retor da Neurotech.

Por segmento, o maior cresci-
mento no ano foi do setor de ser-
viços, que registrou alta de 11%. O 
varejo aumentou 10% e bancos 5%. 
No mês, enquanto varejo e financei-
ro subiram mais de 30% em relação 
a novembro, a demanda dos servi-
ços recuou 19%. Segundo Costa, a 
recuperação no varejo já era espe-
rada por conta das vendas de fim 
de ano, que fomentam a busca por 
financiamento. 

 “O final de ano é sempre mais 
aquecido para as concessoras de 
crédito, principalmente quando fa-
lamos em comércio. Há o incremen-
to das vendas provocado pelo Natal 
e da renda com o pagamento do 13º 
e férias que são utilizados por mui-
tas famílias para quitar dívidas ou 
ampliar o consumo”, diz.

No varejo, o ranking por seg-
mento no acumulado do ano ficou 
assim: supermercados (+26%); 
lojas de departamentos (+21%); 
vestuário (+17%). Acumularam 
queda no ano: outros (-30%); 

moveleiro (-15%) e eletroeletrô-
nicos (-4%).

Na visão de Costa, o cenário de 
maior cautela com relação à ofer-
ta de crédito deve se manter neste 
ano. “As pessoas querem consumir. 
No entanto, há o elevado endivida-
mento e comprometimento da ren-
da, o que faz as concessoras terem 
um cuidado adicional ao ofertar 
crédito, ainda mais diante do forte 
aumento da inadimplência e do ce-
nário incerto para 2023, provocado 
pela mudança de política econômi-
ca”, complementa.
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Ministro da Fazenda Haddad fala  
de reformas, arcabouço fiscal, Selic  
e metas de inflação 

Em entrevista ao jornal Valor 
ocorrida em 17 de janeiro, o Ministro 
da Fazenda, Fernando Haddad, acre-
dita que a reforma tributária sobre o 
consumo poderá ser aprovada ainda 
no primeiro semestre. Num cenário 
otimista, é ter aprovada na Câmara 
Federal em abril. A segunda parte da 
reforma, referente à renda, depende-
rá da aprovação da primeira. Haddad 
reafirmou o propósito de promover 
uma reforma tributária neutra do 
ponto de vista da carga tributária. 

Haddad também acredita na apre-
sentação do arcabouço fiscal ainda 
em abril. Sua equipe está examinando 
todas as propostas apresentadas re-

centemente. O presidente Lula terá de 
aprovar a proposta da Fazenda para o 
arcabouço fiscal antes de encaminhar 
para o Congresso. 

Quanto a oneração do etanol e 
da gasolina, Haddad indicou que as 
condições melhoraram em relação a 
2022, com o fortalecimento do real 
e o recuo das cotações do petróleo. 
Nenhuma decisão foi tomada, pois 
depende do novo presidente da Pe-
trobras, Jean Paul Prates. 

Haddad não comentou sobre a 
Taxa Selic. Apenas comentou que os 
problemas fiscais contribuíram para 
a Selic elevada. Assim, ele defendeu 

o solucionamento do problema fiscal, 
que contribuirá para a harmonização 
das políticas fiscal e monetária. 

A respeito das metas, o ministro 
da Fazenda defendeu que a meta deve 
ser exigente para garantir o controle 
da inflação e factível ou alcançável. 
Ele destacou que antes de tomar uma 
decisão sobre as metas, é necessária 
uma avaliação se está ocorrendo uma 
convergência para as metas, após 
dois anos de não cumprimento. Ele 
afirmou que no momento adequado, 
conforme o calendário estabelecido 
essa decisão será tomada. Normal-
mente, a decisão das metas é feita em 
junho pelo CMN. 
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Pessoal inativo (reservas, reformas  
e pensões) consome 62,24% do total  
dos gastos da folha de pagamento  
do Ministério da Defesa brasileiro

Em 2022 o Ministério da Defesa do Brasil gas-
tou, do total do seu orçamento em Recursos Huma-
nos, 37,76% com pessoal militar ativo e 62,24% 
com pessoa militar inativo (reservas, reformas e 
pensões).

Em 2013, a relação entre orçamento da defesa e 
gastos com pessoal foi de 72,36%. Em 2018 aumen-
tou para 73,86%. Em 2022 migrou para 77,10%.  O 
aumento dos gastos orçamentários com pessoal foi 
de 5,24%, em relação ao ano de 2018. 

Fonte: Ricardo Bergamini. www.ricardobergamini.com.br
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Déficit no mandato de Bolsonaro passa 
de 10% do PIB, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Rogério Ceron, disse no dia 27 
de janeiro que não há precedente na 
história do déficit das contas públicas 
acumulado nos quatro anos do gover-
no Bolsonaro: maior do que 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Coube a ele divulgar o superá-

vit das contas do governo em 2022, 
de R$ 54,1 bilhões, entregue pela 
equipe do ex-ministro da Economia, 
Paulo Guedes – que comemorou os 
dados fiscais favoráveis do último 
ano de governo, sobretudo da arre-
cadação depois das desonerações de 
impostos adotadas pelo governo no 
ano passado.

Ceron evitou polemizar ao ser 
questionado se o superávit de Gue-
des era artificial. “Esse debate não é 
completamente técnico e prefiro não 
responder”, disse ele, para depois 
afirmar que era um fato o déficit acu-
mulado nos últimos anos, em decor-
rência, sobretudo, dos gastos da pan-
demia da covid-19.

Fonte Estadão – 28.01
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Volta às aulas 2023: o que a maior livraria 
do Brasil espera para esse período

A temporada de volta às aulas é o 
grande diferencial da Livraria Leitura 
para o início de 2023, que se compro-
mete em ser a papelaria mais comple-
ta nas regiões onde está presente e a 
maior em unidades físicas no Brasil. 
Entre os produtos mais procurados 
estão os cadernos, mochilas, canetas, 
lápis, livros didáticos, entre outros 
materiais, incluindo suprimentos de 
informática.

A expectativa de boas vendas é re-
forçada pelo controle da pandemia, re-
torno presencial de forma mais maciça 
e a retomada da economia para pata-
mares mais promissores. E a Leitura já 
tem disponível o estoque completo de 
material escolar nas unidades de todo 
o Brasil, com alguns modelos exclusi-
vos e muitas novidades. 

Para Marcus Teles, CEO da Livra-
ria Leitura, a expectativa é de incre-
mento nas vendas. “Os estudantes 
sempre estão motivados com mate-
riais e livros novos e com itens dife-
rentes que sempre são lançados nesta 
época. Por isso, acreditamos que o pe-
ríodo vai agitar o segmento”.

Para esse momento, a Leitu-
ra apostou nas redes sociais com a 
Campanha Volta às Aulas 2023. Até o 
momento, foram reunidos 80 influen-
cers contratados para a produção de 
conteúdos. A ação envolveu grava-
ções em 32 lojas de 17 cidades que já 
resultaram em 700 publicações com 
mais de 120 milhões de visualizações, 
somando o Instagram, o YouTube e o 
Tik Tok. A estimativa é alcançar 150 
milhões de views até o final de março, 
mês que encerra a campanha.

Além disso, a Livraria Leitura 
também tem condições especiais de 
pagamento para a volta às aulas des-
te ano. As compras podem ser feitas 

em até 10 vezes sem juros no cartão 
de crédito e, naquelas acima de R$ 
250,00 os clientes ganham um brin-
de exclusivo. Em 2023, a escolha dos 
brindes foi por livros, como uma for-
ma de incentivar a leitura das crian-
ças/jovens/adolescentes.

Os brindes estarão disponíveis 
enquanto durarem os estoques e as 
condições especiais de pagamento 
são válidas até 22 de fevereiro de 
2023 nas lojas físicas da Livraria Lei-
tura espalhadas por todo o Brasil, ex-
ceto as de rodoviárias e aeroportos. 

Com 55 anos de atividades, a Lei-
tura não é apenas uma livraria; é um 
centro de cultura e lazer para toda a 
família. Disponibiliza espaços como 
cafés, ambientes para leitura, sessões 
de autógrafos, eventos culturais e áre-
as geeks.

A rede atua em um mercado cada 
vez mais competitivo, e investe em 
seus colaboradores, fazendo trei-

namentos periódicos com a equipe 
tendo em vista o constante aperfei-
çoamento profissional. Também de-
senvolve 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 conta 
com a Leitura Distribuidora de Livros, 
o atacado de papelaria PLM e as qua-
tro lojas de departamento D+ Casa e 
Presentes e o e-commerce www.leitu-
ra.com.br. A rede possui mais de 100 
mil itens diferentes, distribuídos em 
livros, revistas, materiais de papela-
ria e escritório, presentes, área geek e 
suprimentos de informática.

A Rede também conta com o Nos-
sa Leitura, um programa de curadoria 
de livros. Todos os meses são libera-
das novas listas com 10 indicações de 
grandes títulos da literatura nacional 
e estrangeira, feitas por quem mais 
entende sobre livros: nossos colabora-
dores e clientes, os livreiros da Leitura
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Grupo Patrimar fecha 2022 com resultados 
recordes excepcionais  
Lançamentos e landbank são alguns dos indicadores da Companhia 
que cresceram no último ano

O Grupo Patrimar – construtora e 
incorporadora mineira que atua nas 
classes econômica, média e alta em 
Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no 
interior de São Paulo – fechou o ano de 
2022 com resultados históricos e po-
sitivos. Isso porque houve crescimen-
to de indicadores como lançamento, 
repasses e landbank no último ano, 
quando comparados aos números de 
2021. As informações fazem parte da 
Prévia Operacional do 4º Trimestre de 
2022 (4T22) e anual (12M22) da Com-
panhia, divulgada dia 16 de janeiro.

“Mais um ano de sucesso, é assim 
que defino 2022 para a Companhia. 
Em 2023, com certeza, continuaremos 
trabalhando para manter uma saúde 
financeira positiva e conquistar mais 
resultados históricos. Vem muita coisa 
boa por aí, e em todos os segmentos 

do mercado nos quais atuamos”, afir-
ma Alex Veiga CEO do Grupo Patrimar. 

Em 2022, o Grupo Patrimar lançou 
R$ 1,36 bilhão, o que equivale a um 
aumento de 7,9% quando comparado 
ao ano de 2021. Já o landbank da Com-
panhia, fechou o ano de 2022 com VGV 
100% de R$ R$ 11,3 bilhões. Tal valor 
é 20,7% maior que dezembro de 2021 
e 4,5% maior que setembro de 2022, 
atingindo assim a maior posição na 
história da empresa.  Apesar da que-
da no volume de vendas contratadas 
líquidas no ano, participação nessas 
vendas cresceu, alcançando 90,3% em 
2022 - um aumento de 10,4 pontos 
percentuais (p.p) quando comparado 
ao último ano. 

“Nossos sete empreendimentos 
lançados fazem parte da estratégia 

de diversificação da operação dos 
diferentes setores de atuação da em-
presa. No 4º trimestre lançamos 78% 
do VGV do ano de operação de nível 
econômico e 16,3% nos lançamentos 
da alta renda. Ao todo, foram 1.125 
unidades habitacionais comercializa-
das”, comenta Felipe Enck Gonçalves, 
diretor de Finanças e Relação com In-
vestidores do Grupo Patrimar. 

Vale destacar que, no final da úl-
tima semana, o Grupo Patrimar tam-
bém publicou um fato relevante sobre 
a conclusão e assinatura do acordo 
definitivo entre a Companhia e a Per-
formance Empreendimentos Imobili-
ários para criação das empresas inde-
pendentes Viv In e Livizi, que atuarão 
no desenvolvimento, construção, lo-
cação e gestão de residenciais multi-
familiares para renda no Brasil.
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Cachaça brasileira bate recorde 
de exportações em valor 
As exportações do setor alcançaram mais de US$ 20 milhões em 2022, um crescimento 
de 52,38% comparado a 2021. Entidades atuam conjuntamente em Projeto Setorial de 
Promoção às Exportações e Programa de Qualificação para Exportação que contribuem 
para impulsionar o destilado no comércio internacional

A Cachaça, segunda bebida alcóoli-
ca mais querida pelos brasileiros, atrás 
apenas da cerveja, vem conquistando 
também cada vez mais os consumido-
res de todo o mundo. No ano passado, 
as exportações do setor deram um 
salto e bateram o recorde dos últimos 
doze anos. O valor exportado em 2022 
foi de US$ 20,08 milhões, segundo 
dados do ComexStat (Ministério da 
Economia), compilados pelo Instituto 
Brasileiro da Cachaça (IBRAC), o que 
representa um aumento de 52,38% 
em relação a 2021. Em volume, o au-
mento foi de 29,03%, totalizando mais 
de 9,3 milhões de litros.

Em 2022, a bebida foi exportada 
para mais de 75 países, sendo que 
os principais países de destino (em 

valor) foram: Estados Unidos, Alema-
nha, Portugal, França e Itália.

“Em 2021, já seguíamos em di-
reção a uma retomada, superando 
parte dos prejuízos causados pelo fe-
chamento de bares e restaurantes em 
todo o mundo e proibição de comer-
cialização de bebidas alcoólicas em 
função da COVID-19.  Em 2022, não 
apenas retomamos, como supera-
mos o balanço de 2019 e dos últimos 
doze anos. Quando olhamos outros 
destilados ainda temos uma longa 
caminhada, mas esse crescimento 
demonstra que estamos no caminho 
certo e, também, o potencial que a 
Cachaça tem no mercado interna-
cional. Uma bebida que se apresenta 
como uma nova opção de consumo, 

uma das mais versáteis, utilizada não 
somente como base da coquetelaria, 
mas com diversas formas de ser apre-
ciada, cheia de história e que, no caso 
das envelhecidas, carrega a riqueza 
e características das madeiras brasi-
leiras”, explica o diretor executivo do 
IBRAC, Carlos Lima.

Esse sucesso é fruto do esforço das 
empresas que ao longo dos anos vem 
investindo no mercado internacio-
nal, além de ações estratégicas, como 
o Projeto Setorial “Cachaça: Taste 
the New, Taste Brasil”, realizado pela 
Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil) em parceria com o IBRAC. As 
empresas apoiadas pelo projeto foram 
responsáveis por pelo menos 65,4% 
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deste valor recorde de exportação. O 
Programa de Qualificação para Ex-
portação de Cachaça na versão agro-
negócio (PEIEX Agro Cachaça), outra 
iniciativa desenvolvida em parceria 
com o IBRAC, também tem apoiado 
o setor, preparando e qualificando as 
micro, pequenas e médias empresas 
para venderem no exterior.

“O Projeto Setorial visa ampliar a 
base exportadora e consolidar o re-
conhecimento da Cachaça como um 
destilado brasileiro de qualidade e 
competitivo internacionalmente. E o 
PEIEX Agro Cachaça visa qualificar as 
empresas para que comecem a expor-
tar, adequando o seu produto, sua em-
balagem, e entendendo as diferentes 
demandas de cada mercado. Então, é 
uma integração entre diferentes ser-
viços da Agência, desenvolvidas em 
parceria com o setor, que formam um 
elo completo da cadeia, desde a ca-
pacitação até o início da exportação”, 
explica a Gerente do Agronegócio da 
ApexBrasil, Paula Soares.

Desde 2012 o “Cachaça: Taste the 
New, Taste Brasil” atua para a promo-
ção das exportações do setor, gerando 
reconhecimento, competitividade e 
apresentando a versatilidade do pro-
duto pelo mundo. O Projeto se dá por 
meio de um convênio entre as duas 
entidades, que é renovado a cada dois 
anos. O atual está vigente desde 2020 
e foi prorrogado até março de 2023. No 
ano passado, das 67 empresas apoiadas 

pelo Projeto, 29 exportaram o montan-
te de US$ 12,08 milhões. Os principais 
destinos foram Estados Unidos, Alema-
nha, Portugal, França e Espanha.

Para fomentar ainda mais o aces-
so do produto a mercados internacio-
nais, em especial das micro e peque-
nas empresas, a ApexBrasil e o IBRAC 
lançaram em 2022 um estudo sobre 
as exigências regulatórias da Alema-
nha, dos Estados Unidos, da França e 
do Paraguai sobre sua importação.

O POTENCIAL DO PRODUTO

Genuinamente brasileira, a his-
tória da Cachaça está relacionada à 
história do país. A bebida nasceu no 
Brasil, no século XVI e tem grande im-
portância cultural, social e econômica 
para o país. Hoje, segundo o Anuário 
da Cachaça de 2021, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) existem 936 estabelecimen-
tos produtores da bebida devidamen-
te registrados, com 4.969 produtos.

A Cachaça Sagrada, um pequeno 
produtor de Bom Jesus do Amparo 
(MG), surgiu em 2016 e foi registrada 
em 2017. Desde então, além dos mi-
neiros, conquistou consumidores de 
todo o Sudeste e de estados do Cen-
tro-Oeste e do Sul do Brasil. Em 2022, 
ela cruzou fronteiras e conquistou a 
Coréia do Sul. A bebida chamada Ló-
tus, que é à base de cachaça e popu-
larmente conhecida como bananinha, 
conquistou os sul-coreanos.

Foi também no ano passado que 
a empresa se associou ao IBRAC e 
começou a fazer parte do Projeto 
“Cachaça: Taste the New, Taste Bra-
sil”. Em setembro, participaram de 
rodadas de negócio com possíveis 
compradores da França e de Portugal 
realizadas no âmbito do Projeto Se-
torial e com o apoio das Embaixadas 
do Brasil nesses países. Segundo o ge-
rente comercial da Cachaça Sagrada, 
Lucas Pereira, as negociações seguem 
em andamento e a empresa está oti-
mista. “Graças ao IBRAC e ao Projeto 
da ApexBrasil estamos aprendendo 
muito sobre o mercado externo e 
sobre o potencial do nosso produto. 
Em 2023, nosso foco será ampliar e 
exportar mais, conquistar a Europa e 
outros países asiáticos”, afirma.

A ApexBrasil atua para promover 
os produtos e serviços brasileiros no 
exterior e atrair investimentos es-
trangeiros para setores estratégicos, 
apoiando atualmente cerca de 15 mil 
empresas em 80 setores da economia 
brasileira. Também já atendeu mais 
de 1,3 mil investidores e mais de 118 
projetos no valor de US$ 23 bilhões em 
investimentos anunciados no Brasil.

O Instituto Brasileiro da Cachaça 
(IBRAC) é a entidade representativa 
do segmento produtivo da Cachaça. 
Com abrangência nacional possui en-
tre os seus associados as principais 
empresas (micro, pequenas, médias 
e grandes) do segmento produtivo da 
Cachaça de vários estados brasileiros, 
que correspondem a mais de 80% 
do volume da bebida comercializado 
formalmente no Brasil. Entre suas 
atuações estão a realização de ações 
de defesa de interesses do setor pro-
dutivo no Brasil e no exterior, ações 
relacionadas ao consumo responsá-
vel de bebidas alcoólicas, o desenvol-
vimento econômico e sustentável do 
setor, o combate ao mercado ilegal 
de bebidas e à concorrência desleal, 
além da promoção, proteção e defesa 
da denominação “Cachaça” e da sua 
Indicação Geográfica, em âmbito na-
cional e internacional.
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BH Airport é o sexto mais 
pontual do mundo
Reconhecimento foi apontado em relatório de 2022 da Cirium, que classificou 
os aeroportos mais pontuais em escala global

O OTP Performance Awards, re-
latório de performance de pontua-
lidade de aeroportos e companhias 
aéreas, publicado pela Cirium, em-
presa especializada em dados para 
a aviação, reconheceu o BH Airport 
como o sexto mais pontual do mun-
do em 2022, na categoria aeroportos 
de média escala. No ranking mun-
dial, o BH Airport representa o Brasil 
com o OTP (On-Time Performance) 
de 87,93%, seguindo o Guararapes-
-Gilberto Freyre International Air-
port, quarto colocado, com o OTP de 
88,95%.

   
O japonês International Chubu 

Centrair vem mantendo o primeiro 
lugar. O aeroporto alcançou o índi-
ce de 94,21%. Os também japone-
ses Sendai Airport, com 91,44% de 
pontualidade, e Kagoshima Airport, 
com 89,74%, ficaram com o segun-
do e terceiro lugar no ranking, res-
pectivamente. “Na contramão dos 
desafios impostos pelo cenário eco-
nômico pós-pandemia, seguimos 
em evolução, comprometidos em 

oferecer a melhor experiência aos 
passageiros, mantendo a eficiência 
operacional e alta performance em 
pontualidade”, ressalta o diretor de 
Operações e Infraestrutura do BH 
Airport, Herlichy Bastos.   

“Nos fortalecendo como hub de 
conexões – um centro de distribuição 
de voos pronto para encurtar distân-
cias e aproximar as pessoas, fecha-
mos o ano com a movimentação de 
cerca de 10 milhões de passageiros 
e 50 destinos atendidos, entre voos 
domésticos e internacionais”, reforça. 
“Para 2023, estamos prevendo uma 
movimentação anual de 11,3 milhões 
de pessoas, retornando aos patama-
res pré-pandemia”, complementa.  

Os relatórios da Cirium são pro-
jetados com base em informações e 
análises precisas do desempenho dos 
aeroportos e companhias aéreas, com 
o objetivo de garantir a confiabilidade 
dos dados apresentados no On-Time 
Performance Report. Em cada rela-
tório, os resultados dos aeroportos 

são classificados em quatro catego-
rias: global, grande, média e peque-
na escala. Os japoneses lideram o 
ranking: Haneda Airport foi o vence-
dor na categoria global, com 90,33%. 
O Osaka International Airport alcan-
çou 94,06% na categoria grande. Em 
pequena escala, quem ficou com o 
primeiro lugar foi o Miyazaki Airport, 
registrando 93,29% de desempenho.    

Único aeroporto internacional de 
Minas Gerais, com localização estra-
tégica e um dos principais hubs do 
país que atende a cerca de 50 desti-
nos nacionais e internacionais. Des-
de 2014, o terminal é administrado 
por uma concessão, formada pelo 
Grupo CCR, uma das maiores com-
panhias de concessão de infraestru-
tura da América Latina, e por Zurich 
Airport, operador do Aeroporto de 
Zurich, o principal hub aéreo da Su-
íça e considerado um dos melhores 
aeroportos do mundo, além da Infra-
ero, estatal com experiência de mais 
de 40 anos na gestão de aeroportos 
no Brasil.
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Saldo positivo para Líder Aviação em 2022
Expansão de áreas e aumento de frota traduzem o ano positivo 
para a maior empresa de aviação executiva da América Latina

A Líder Aviação apresentou cresci-
mento em praticamente todas as suas 
áreas de atuação. Entre as principais 
responsáveis por esta expansão, está 
a Unidade de Operação de Helicópte-
ros para a Indústria de Óleo e Gás, que 
teve um aumento de 50% no número 
de contratos. Além disso, a companhia 
ampliou a frota de aeronaves desta 
unidade de negócios em cerca de 30%. 
“Também inauguramos uma nova base 
que entrou em operação no estado do 
Rio de Janeiro, no Farol de São Tomé, 
em dezembro do último ano”, aponta 
Junia Hermont, Chief Operating Officer 
(COO) da Líder Aviação.

 
A Unidade de Operação de Heli-

cópteros para a Indústria de Óleo e Gás 
atua no transporte aéreo offshore (uni-
dades marítimas) e onshore (locais em 
“terra firme”), inspeção aérea de linhas 
de transmissão de energia e dutos, 
transporte aeromédico e fretamento 
de helicópteros (venda de voos spot), 
realizados por equipe especializada 
e qualificada – já que essas operações 
aéreas ocorrem em locais isolados e 
que exigem um alto nível de expertise. 
“Realizamos investimentos de cerca de 
US$ 10 milhões neste ano, para incre-
mentar e diversificar ainda mais essa 
operação da Líder”, explica Junia.

  
Outra área que teve destaque foi a 

de vendas e aquisições, com o registro 
de 20 aeronaves vendidas de junho 
2021 até o final de 2022. “Acompanha-
mos o mercado mundial, que apresen-

tou aumento de 150% nas transações 
de compra e venda tanto de aeronaves 
novas como de seminovas em relação 
ao período pré-pandemia”, diz Ander-
son Markiewicz, diretor de Vendas de 
Aeronaves da Líder Aviação. Em 2022, 
também houve o lançamento do Hon-
daJet Elite II, da Honda Aircraft, da 
qual a Líder é representante exclusiva 
no Brasil – e que deve contribuir para 
aumento nas vendas em 2023. 

 
ATENDIMENTO AEROPORTUÁRIO  
E FRETAMENTO

Com o maior fluxo de voos interna-
cionais em aviação executiva, o serviço 
de atendimento aeroportuário tem 
apresentado forte tendência de au-
mento de demanda. “Quando se trata 
de atendimento a voos internacionais, 
por exemplo, a Líder Aviação registrou 
crescimento de 20% no primeiro se-
mestre de 2022, na comparação com 
o mesmo período de 2019, último ano 
pré-pandemia”, detalha Cynthia de Oli-
veira, diretora de Atendimento Aero-
portuário da Líder Aviação.

Já em fretamento de aeronaves, a 
Líder acrescentou mais três aeronaves à 
sua frota em 2022: mais dois HondaJets, 
que se juntam ao outro da empresa, e 
um helicóptero Airbus H145, conhecido 
pela eficiência operacional e segurança 
e, que nesta versão, oferece mais con-
forto em voo. No fretamento, além dos 
HondaJet e do H145, a empresa oferece 
opções para atender todos os tipos de 

operação – de voos curtos e pouso em 
pistas de asfalto, terra ou grama, até 
voos internacionais, que exigem aero-
naves com maior autonomia. Entre os 
modelos, há HondaJet, Hawker 850XP, 
Phenom 100 e 300, Premier IA, Learjet 
40 e 45 e KingAir B200GT e C90.  

“Essa atuação tão abrangente na 
aviação executiva faz com que a com-
panhia mantenha sua solidez de 64 
anos de história e o equilíbrio para 
continuar investindo em inovação, 
mantendo a excelência e segurança em 
nossos serviços”, pondera Junia. “Esta-
mos orgulhosos de nossas conquistas 
em 2022 e prontos para voar mais alto 
em 2023”, complementa a COO. 

 
A Líder Aviação é a maior empresa 

de aviação executiva da América Latina. 
Fundada há 64 anos, conta com mais 
de 1.450 colaboradores e uma frota 
de mais de 50 aeronaves, atuando em 
cinco unidades de negócio: fretamento 
de aeronaves; serviços aeroportuários; 
vendas e aquisições de aeronaves; ser-
viços de manutenção; operações de 
helicópteros para a indústria de óleo e 
gás. Com presença em 20 bases opera-
cionais nos principais aeroportos brasi-
leiros, conta com uma equipe bilíngue 
atuando em escala 24/7 e treinada 
constantemente para prestar todos 
os serviços com segurança, agilidade 
e qualidade. A Líder também oferece 
serviços de corretagem de seguro aero-
náutico, treinamentos em simulador de 
voo e reparos em pás de helicópteros.
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Startup mineira desponta no cenário 
nacional ao combinar acessibilidade para 
pessoas com deficiência auditiva a preços 
50% abaixo dos praticados no mercado
Em seu primeiro semestre em funcionamento, a Audição de TODOS foi capaz de se desenvolver 
como franqueadora e, em 2023, tem unidades a serem instaladas em pelo menos 3 estados

No Brasil, 87% das pessoas que apre-
sentam algum grau de deficiência auditiva 
não fazem uso de qualquer aparelho para 
permitir ou potencializar a sua percepção 
de sons. A parcela da população incluída 
por esse percentual, contabilizado pelo 
estudo do Instituto Locomotiva, justifi-
ca que o não uso do aparelho auditivo é 
motivado por dois principais fatores: o 
preço do aparelho, assim como dos servi-
ços pós-venda intrínsecos a ele, e a difícil 
adaptação ao dispositivo. 

Esses dois fatores encontram base 
no fato de que o mercado nacional de 
aparelhos auditivos atua com uma lógica 
de venda na qual aparelhos mais baratos 
- ou até mesmo gratuitos como os ofere-
cidos pelo SUS - não contam com o servi-
ço posterior de audiometria, personali-
zação acurada e garantia, o que dificulta 
a adaptação daqueles que pagam mais 
barato. Isso porque os resultados desta 
adaptação são padronizados, tendo em 
vista que cada perda auditiva possui ca-
ráter individual, assim como as impres-
sões digitais. Já quando contam com o 
serviço de audiometria e ajuste perso-
nalizado, o ticket médio base encontrado 
no mercado de aparelhos auditivos é de 
R$ 4.700 e, em geral, cada usuário pre-
cisa de duas unidades do modelo usado, 
além de serviços como assistência du-
rante o período de uso. A precificação 
inviabiliza que mais de 70% dos brasilei-
ros adquiram esses produtos, já que seu 
salário não chega à metade desse valor.

Atentas a este cenário e com mais de 
dez anos de experiência neste setor de 
saúde, duas empresárias belo-horizonti-
nas, Danielle Guieiro e Luciene Machado, 
se uniram para formar a startup Audição 
de TODOS, cujo objetivo está em facilitar 

o acesso de pessoas de todas as classes 
a aparelhos auditivos, através de pre-
ços até 50% menores do que o resto do 
mercado e a gratuidade nos serviços de 
audiometria, personalização e com ga-
rantia. Para oferecer tratamento e condi-
ções a um público variado, além dos pre-
ços baixos, a rede oferecerá a facilitação 
de pagamento parcelado, e uma ampla 
presença em todo o território nacional, 
a começar pelas unidades previstas no 
Sudeste, no Sul e no Nordeste até o final 
do primeiro semestre de 2023. 

Segundo as empresárias, entre as 
missões da empresa está promover a po-
pularização dos itens de audição, tanto em 
questão de preços como culturalmente, 
ampliando as informações sobre a sim-
plicidade no uso – já que os aparelhos são 
praticamente imperceptíveis atualmente 
– e ajudando a afastar os estigmas asso-
ciados à utilização desses itens. “O uso de 
óculos para melhorar a visão dos indivídu-
os é muito comum no Brasil. Por que com o 
aparelho de audição tem que ser diferente, 
se ele também cumpre o papel de otimizar 
um sentido? Nossa intenção é atuar dire-
tamente na popularização do aparelho 
auditivo atacando todos os pontos que, de 
certo modo, inviabilizam que ela ocorra no 
Brasil”, destaca Luciene Machado, fonoau-
dióloga e sócia da Audição de TODOS. 

Sobre o processo de criação e a 
missão da Audição de TODOS, a CEO da 
Startup, Daniele Guieiro complementa: 
“Desde a minha adolescência, eu convi-
vo com a preocupação da minha família 
com a perda de audição da minha avó. 
Eu lembro dela dizendo que se sentia 
‘fora do mundo’ antes de conseguir com-
prar o seu primeiro aparelho auditivo e 
sempre me pegava pensando ‘quantas 
outras avós e até mesmo suas netas não 
estão se sentindo fora do mundo pelo 
mesmo motivo?’ Foi aí que teve início o 
processo de criação da Audição de TO-
DOS e a busca por oferecer acessibilida-
de não só na questão de deficiência, mas 
também na questão econômica”.

A Audição de TODOS baseia sua atu-
ação no mercado brasileiro a partir do 
oferecimento de produtos que unem a 
confiabilidade e a inovação da tecnologia 
alemã a uma estética delicada e atrati-
va - a qual torna os aparelhos auditivos 
praticamente imperceptíveis - além de 
garantir suporte aos seus clientes, com 
consultas gratuitas tanto no pré quanto 
no pós venda. Com este modelo de negó-
cios como base, as idealizadoras da Audi-
ção de TODOS pretendem chegar à marca 
de 300 franquias em funcionamento na 
rede, podendo oferecer seus produtos e 
serviços a cada vez mais brasileiros.
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Hepta: Jeep® conquista liderança de SUVs 
pelo sétimo ano consecutivo 
Mesmo com o mercado cada vez mais competitivo, marca liderou o segmento em 
todos os meses de 2022. Em seu primeiro ano completo de mercado, Commander 
se consolidou como líder absoluto da sua categoria

Não é novidade que o mercado de 
SUVs está cada vez mais concorrido e 
disputado, ainda sim há algo que não 
muda: a Jeep® segue sendo a número 
um da categoria. Mais do que isso, a 
marca conquistou o feito pelo sétimo 
ano seguido. Não para por aí, ainda 
conseguiu manter a liderança do seg-
mento em todos os meses de 2022.

“Quando se é líder por um mês, 
se demonstra uma possível tendên-
cia. Quando conquista a liderança 
por um ano, se confirma uma prefe-
rência do consumidor. Mas conquis-
tar o topo do pódio por sete anos se-
guidos, mostra não só a confiança do 
brasileiro na marca, mas também um 
verdadeiro ‘case’ de sucesso na his-

tória do nosso mercado.  Ainda mais 
quando o assunto é ser a número um 
no maior segmento automotivo no 
país, o de SUVs. E, ainda por cima nos 
12 meses do ano. Feitos que só a Jeep 
consegue fazer. Em 2023, esforços 
não irão faltar para continuarmos 
essa trajetória de sucesso”, destaca 
Everton Kurdejak, Vice-presidente 
sênior das Operações Comerciais da 
Jeep para o Brasil.

A marca que mais vendeu SUVs 
em 2022 emplacou mais de 137.444 
veículos, o que corresponde a 20% 
da fatia do segmento. Como se não 
bastasse, o Compass e o Commander 
foram líderes de suas categorias pra-
ticamente em todos os meses do ano 

e encerraram com 42,4% e 35,2% de 
share do seus segmentos, respectiva-
mente.  Além disso, o CSUV da Jeep 
garantiu uma posição entre os TOP 10 
modelos mais vendidos no ranking 
geral de automóveis 

O resultado é mais do que mere-
cido, já que ao longo do ano a Jeep 
apostou em uma série de inovações. 
Aumentou o seu portfólio, deu início a 
uma nova era eletrificada, entrou em 
um novo segmento e ainda estreou 
um novo motor.

“Sem dúvidas, 2022 é um ano 
marcante para a história da marca. 
A família Jeep aumentou, com novos 
membros para lá de especiais, como 
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o Compass 4xe híbrido plug-in, que 
deu início a uma nova fase eletrifi-
cada da Jeep no Brasil e o Gladiator, 
picape com maior capacidade fora de 
estrada que marcou a estreia da mar-
ca na categoria. O Renegade ficou 
mais moderno e ainda ganhou um 
novo motor.  Além dos lançamentos, 
outro fato marcante de 2022 é que 
o Commander, em seu primeiro ano 
completo de mercado, se consolidou 
como líder absoluto entre os DSUVs. 
Tudo isso fortalece a presença da 
marca no país, que é um dos mer-
cados mais importantes para a Jeep. 
Neste ano que se inicia, seguiremos 
trazendo inovações para continuar 
surpreendendo”, afirma Alexandre 
Aquino, Vice-Presidente da Jeep para 
a América do Sul.

Somente em dezembro de 2022, a 
Jeep obteve 13.793 unidades empla-
cadas e fez 19,4% do segmento SUV. 
Já o Compass, um dos veículos mais 
vendidos do país, liderou o mês com 
folga, de novo, em CSUV com 6.092 
emplacamentos e 43% de share. O 
mesmo aconteceu com o Commander, 
que foi o número um entre os DSUVs 
com a fatia de 35% e 2.281 veículos 
comercializados. E o Renegade fe-
chou o mês com 5.420 unidades em-
placadas.

2022 DA JEEP

Logo no início do ano, a marca 
apresentou o Novo Renegade, com 
mais capacidade off-road, tecnologia 
e performance com novo motor T270 
ainda mais moderno, capaz e eficien-
te do que nunca. O visual também foi 
atualizado dentro e fora da cabine 
com tecnologias avançadas, mais se-
gurança. Tudo isso, claro, sem abrir 
mão da capacidade off-road que é 
marca de todos os Jeep.

Já no tradicional dia 4 de abril, o 
4/4, lançou o Compass 4xe híbrido 
plug-in, o pioneiro no setor de 4xe do 
Brasil e o primeiro fruto de uma série 
de produtos eletrificados que a Jeep 
reserva para o Brasil. Ele reúne todo 
a expertise da marca para entregar 
capacidade off-road que só um Jeep 
possui, com uma potência combinada 
de 240 cv, 0 a 100 km/h em 6,8 se-
gundos, consumo urbano de até 25,4 
km/l e possibilidade de rodar cerca 
de 44 km de forma 100% elétrica, 
com recarga em menos de duas horas.

Ainda neste ano, chegou ao mer-
cado o Gladiator, única picape do 
mundo a aliar a autêntica capacidade 
off-road Jeep® e a exclusiva experi-
ência de direção open-air. Equipada 

com a robusta tração 4X4 Rock-Trac e 
chancelada pelo Trail Rated, é a mais 
capaz de encarar desafios extremos. 
Também traz excelentes 1.000l de vo-
lume de carga e mais de 3 toneladas 
de capacidade de reboque.

A nova linha do Renegade, Com-
pass e Commander passaram a contar 
com outra novidade: a Jeep Healthy 
Cabin, tecnologia global com o foco de 
desinfecção da cabine, que atua com 
filtro de ar N95+Bio na cabine e re-
move mais partículas com impurezas 
do ar, além de manter a performance 
HVAC (Heating, Ventilating and Air 
Conditioning).

Tantas inovações resultaram em 
mais troféus para a marca. O Renega-
de Longitude foi eleito a Melhor Com-
pra 2022 pela Quatro Rodas, tanto na 
categoria de SUVs de até R$ 170.000 
como na geral, sendo o grande vence-
dor da premiação.  Já o Commander 
ganhou o selo Maior Valor de Re-
venda – Autos 2022 em SUV Grande 
e ainda foi nomeado o Melhor SUV 
Médio no Prêmio Mobilidade Estadão 
2023. Inclusive, nesta mesma premia-
ção o Compass 4xe ganhou como Me-
lhor Híbrido, o modelo também levou 
o troféu de Melhor SUV Importado 
pelo Car Awards Brasil 2023
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Ano novo, vida nova, mas há algo 
que não mudou: a Fiat segue na lide-
rança do mercado brasileiro. Não é 
para menos, já que a Fiat aumentou 
seu portfólio e ainda entrou em novos 
segmentos. A marca, além de ser a nú-
mero um em vendas, também empla-
cou o lugar mais alto do pódio com a 
Strada como o veículo mais comercia-
lizado de 2022. O reconhecimento do 
sucesso da Fiat ainda pôde ser visto 
pela quantidade de premiações que 
venceu no ano: 31 prêmios, sendo 12 
apenas no lançamento do segundo 

SUV da marca, o Fastback.

“Nosso ano anterior já tinha sido 
brilhante, mas, sem dúvidas, 2022 
entrou para a história da Fiat e co-
roou o novo momento da marca de 

muito sucesso após seu reposiciona-
mento. Seguimos crescendo, tanto 
na cobertura de mercado como em 
market share, que foi superior ao de 
2021. Além disso, a Fiat se mantém 
com posição relevante em todos os 

Fiat garante liderança e Strada  
é o veículo mais vendido de 2022  
pelo segundo ano consecutivo 
Marca conquista melhor desempenho anual dos últimos dez anos. SUVs da Fiat, Pulse e 
Fastback, também garantem sucesso no ano, com vendas acima do previsto. Fiat ainda 
conquistou liderança nos segmentos de hatches (24,7%), picapes (49,9%) e vans (37,1%)
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segmentos em que participa, até 
mesmo no de SUVs, em que entrou 
há pouco mais de um ano. Inclusive, 
o Fastback, nosso maior lançamento 
dos últimos tempos, superou nossas 
expectativas de vendas e ainda foi 
o veículo mais premiado do ano. O 
Pulse também fez bonito e ultrapas-
sou o volume de vendas previsto na 
época em que chegou ao mercado. 
Tudo isso mostra que acertamos ao 
entrar na categoria de SUVs e que 
estamos no caminho correto”, afir-
ma Herlander Zola, vice-presidente 
sênior da Fiat e da Abarth na Amé-
rica do Sul.

Com todas as ações do ano, no 
total, foram 430 mil unidades vendi-
das em 2022, mais de 138 mil carros 
à frente do segundo colocado. Com 
isso, a marca garantiu 21,9% de par-
ticipação de mercado, sendo não só a 
sua melhor performance anual, como 
também o melhor desempenho de 
qualquer marca nos últimos dez anos. 
Como se isso não bastasse, a Fiat 
ainda garantiu a liderança nos seg-
mentos de hatches (24,7%), picapes 
(49,9%) e vans (37,1%).

Aliás, pela segunda vez na his-
tória, a Fiat emplacou uma picape 
como o veículo mais vendido do ano, 
posição que a Strada ocupou a maior 
parte do período. Em 2022, foram 
112.463 unidades e a picape dominou 
de forma sem igual o seu segmento, 
com 82,8% de market share. Além 
disso, a Fiat também possui mais dois 
modelos entre os dez mais vendidos 
do país, com o Mobi na quinta posi-
ção com 72.760 emplacamentos e o 
Argo aparecendo em nono lugar com 
64.022.

Outro modelo que se destacou no 
ano foi a Toro, a C-picape mais vendi-
da do país, que, juntamente a Strada, 
colocam a Fiat em um patamar im-
pressionante quando o assunto são 
picapes. A cada 10 veículos vendidos 
do segmento, 5 são da marca. Tam-
bém vale falar do sucesso do Cronos, 
que vendeu 49% a mais em relação ao 

ano anterior, e do Pulse, que empla-
cou mais de 50 mil veículos no ano. 
Inclusive, juntamente com o Fastback, 
ele ajudou a Fiat a chegar ao terceiro 
lugar em B-SUVs em dezembro.

Ainda sobre o último mês do ano, 
a marca emplacou 41.748 unidades e 
conquistou 20,6% de market share, 
o que representa um aumento de 2,3 
pontos percentuais em comparação 
ao mesmo período do ano anterior.

2022

Em um ano repleto de importan-
tes lançamentos, a Fiat e seus produ-
tos foram reconhecidos 31 vezes em 
17 premiações importantes do setor 
automotivo e de outras áreas no pe-
ríodo. A marca venceu, por exemplo, 
como Montadora do Ano no prêmio 
UOL Carros e como Tendência Auto-
motiva pelo Trend Car 2023. Um dos 
grandes destaques da Fiat no ano foi 
o Fastback. Ele chegou para ressig-
nificar sua categoria com a melhor 
combinação de design, performance, 
segurança e tecnologia. Com apenas 
três meses de mercado, o SUV Coupé 
já ultrapassou o volume de vendas 
previsto no período e ainda se tornou 
o veículo mais premiado do ano. No 
total, foram 12 troféus das institui-
ções mais importantes do setor auto-
motivo que reconheceram os atribu-
tos do modelo.

Ainda durante 2022 a Fiat trouxe 
para o mercado o Scudo, furgão com 
ótimos custos operacionais e máxima 
produtividade. Além disso, a marca 
apresentou o e-Scudo, seu primeiro 
utilitário 100% elétrico no Brasil, 
que possui a maior autonomia da ca-
tegoria (330km). O Cronos também 
trouxe novidades e chegou renovado 
na linha 2023, com novo câmbio CVT, 
motor Firefly 1.0 e mudanças no de-
sign. Ele foi eleito como Melhor Sedã 
Compacto pelo Prêmio Mobilidade 
Estadão.

Novembro foi marcado pelo lan-
çamento do Pulse Abarth, um SUV en-
venenado que traz uma dose extra de 
esportividade para a categoria e que 
teve metade da produção do ano ven-
dida em apenas três dias. Ele também 
foi responsável por trazer a marca do 
escorpião de volta ao Brasil.

“Apostamos, inovamos, nos dedi-
camos e estamos colhendo os frutos. 
O novo posicionamento da marca 
mostra que a Fiat entende como pou-
cos o desejo do consumidor brasilei-
ro, mas nada disso seria possível sem 
a dedicação da rede de concessioná-
rias e a confiança do cliente na Fiat. 
Em 2023 não será diferente. Somos 
líderes, mas não podemos nos aco-
modar. Temos muitas novidades ain-
da chegando e pretendemos manter 
a dianteira do mercado”, conclui Zola.
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TIM é a primeira e única operadora a cobrir 
100% dos municípios do País
Companhia é a única empresa privada de serviços a ter presença em todas as cidades 
do Brasil, sendo o 4G a tecnologia predominante nacionalmente

A TIM acaba de alcançar a marca 
de cobertura em 100% dos municí-
pios do país, chegando a 5.570 cida-
des. Com essa conquista, a companhia 
passa a ser a primeira e única empre-
sa privada de serviços a ter presença 
em todas as cidades do Brasil, sendo o 
4G a tecnologia predominante nacio-
nalmente. 

“Temos a maior rede móvel do 
Brasil e conseguimos ir mais longe: 
somos agora a primeira operadora a 
ter presença em 100% dos municí-
pios. Com isso, possibilitamos que 
todos os brasileiros possam aces-
sar a TIM de norte a sul, apoiando 
assim a inclusão digital no nosso 
país”, anunciOU o Chief Technology 
Information Officer da TIM Brasil, 

Leonardo Capdeville.

Para alcançar a meta, a TIM avan-
çou na instalação de sites próprios, 
além de ter firmado novos acordos de 
compartilhamento de infraestrutura. 
A compra de parte dos ativos da Oi 
também colaborou com a expansão, 
levando a companhia a mais 264 ci-
dades, com 16 milhões de potenciais 
clientes.

“Alcançar a marca de ser a primei-
ra e única empresa privada de servi-
ços com presença em todo Brasil é re-
sultado do investimento contínuo da 
operadora com foco nos seus clien-
tes. Continuamos também levando a 
mesma tecnologia da cidade para o 
campo e seguimos líderes no agrone-

gócio, com 12 milhões de hectares co-
bertos com o 4G. Oferecemos ao mer-
cado corporativo soluções além de 
telecom, apoiando a transformação 
digital de empresas e possibilitan-
do inúmeras aplicações por meio da 
maior rede de IoT nacional”, resume 
Fabio Avellar.

Além de ter a maior rede móvel 
do país, a TIM é líder no 4G com 5.268 
cidades e também na cobertura 5G 
com mais de 3 mil antenas instaladas 
nas 27 capitais, número maior do que 
a soma de todas as principais concor-
rentes juntas. No campo, a rede 4G da 
operadora já beneficia mais de um 
milhão de pessoas e conta com 4.681 
cidades com a tecnologia NB-IoT 
(rede de Internet das Coisas).
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61% dos brasileiros compram mais 
pela internet do que em lojas físicas
Preço e praticidade são os principais motivos pelo crescimento do varejo online

Mesmo com a desaceleração econô-
mica em todo o mundo, o varejo online 
continua ganhando destaque como uma 
fonte de vendas constantes. Mais do que 
nunca, os consumidores demandam co-
modidade, e os comerciantes correm 
para aprimorar o atendimento e ofere-
cer uma maior variedade de produtos. 
Para mapear as tendências que afetarão 
diretamente os negócios no próximo 
ano e entender as transformações do 
consumidor, a Octadesk em parceria 
com a Opinion Box, preparou o anuário 
E-commerce Trends 2023. 

Com a participação de mais de dois 
mil consumidores, o estudo mostra que 
61% dos brasileiros preferem realizar 
compras online ao invés de se dirigi-
rem às lojas físicas. Ou seja, em média, a 
cada cinco pessoas, três adquirem algo 
pelo e-commerce.

Segundo Rodrigo Ricco, CEO da Octa-
desk, mesmo diante de um cenário positi-
vo, é preciso estar atento às novidades, es-
pecialmente para quem quer se aventurar 
no comércio digital. “Neste material, vimos 
que preço e praticidade foram os prin-
cipais fatores que impulsionam o varejo 
online. 73% dos entrevistados afirmaram 
que nas lojas online é possível encontrar 
preços mais baixos do que nas lojas físicas. 
Já 72% contam que a praticidade de com-
prar sem sair de casa é o principal ponto. 
Além disso, promoções que só se encon-
tram na internet (69%), facilidade para 
comparar preços (63%) e maior variedade 
de produtos (55%) também foram lista-
dos”. Ricco completa que a experiência de 
compra está ligada aos principais fatores 
que influenciam o cliente na tomada de 
decisão. “Além das questões financeiras, é 
fundamental garantir uma experiência po-
sitiva em toda jornada virtual. O processo 
de compra precisa ser fácil e prazeroso, 
buscando oferecer uma boa experiência 
desde a navegação na loja, a descrição do 
produto, passando pela agilidade no caso 

de necessidade de atendimento”.

Diante de um cenário de crescimen-
to nas compras online, outro destaque é 
a frequência da prática: mais de 40% dos 
participantes afirmaram comprar onli-
ne mais de uma vez por mês - variando 
de uma a várias vezes por semana. Além 
disso, o anuário mostra que os canais de 
atendimento também influenciam o con-
sumo do público. “Isso acontece porque 
a qualquer momento o cliente pode pre-
cisar entrar em contato com a empresa, 
seja para tirar uma dúvida, fazer uma re-
clamação ou oferecer sugestões”, comen-
ta Rodrigo. Neste cenário, o chat online foi 
o favorito com 39%, em seguida apareceu 
o WhatsApp (28%) e em terceiro, as re-
des sociais (12%). “Vale destacar que, de 
todos os canais citados, os consumidores 
tiveram menos preferência pelo e-mail, 
com apenas 5% dos votos. Por isso, é inte-
ressante ficar de olho no que está em alta 
e, principalmente, no que não favorece as 
estratégias do seu negócio, para manter a 
competitividade no mercado”, completa.

Se antes, acreditava-se que algum 
produto não teria uma boa performance 
no online por conta de limitações, hoje, 
o estudo mostra que o e-commerce evo-
luiu a ponto de minimizar os principais 
atritos. Com ajuda de tecnologia de Re-
alidade Virtual e Realidade Aumentada 
ou até mesmo com a logística reversa, os 

segmentos que apresentam melhor per-
formance de vendas no ambiente virtual 
foram roupas (60%), eletrônicos (49%), 
calçados (47%), eletrodomésticos (42%) 
e artigos de beleza (41%). “Investir em 
preços competitivos, na praticidade e em 
promoções pode ajudar a fazer com que 
o seu e-commerce se destaque no nicho 
de atuação. Assim, é possível garantir que 
os consumidores escolham e consumam 
o seu produto ou serviço”, finaliza Ricco.

A Octadesk é uma startup brasilei-
ra, que tem como propósito transformar 
sonhos e planos em grandes negócios. 
Fundada em 2015 por Rodrigo Ricco e 
Leandro Ueda, e incorporada à Locaweb 
Company em 2021, a empresa foi eleita 
pela revista internacional LATKA uma das 
principais empresas de SaaS (Software 
como Serviço) que mais crescem no mun-
do. Seu principal produto é a plataforma de 
atendimento conversacional para vendas, 
comércio e suporte ao cliente para empre-
sas aumentarem receita, reduzirem custos 
e entregarem uma melhor experiência. 
Com ela, é possível conectar as áreas em 
tempo real e unir múltiplos canais como 
WhatsApp, Chatbot, Instagram, chat e e-
-mail em um só lugar. Tudo para oferecer 
aos gestores um melhor controle do time 
e, aos consumidores, a melhor experiência 
de compra possível. Atualmente, o sistema 
gerencia mais de 3 milhões de mensagens 
por dia entre empresas e clientes.
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Com um ambiente de alta de juros 
e incertezas econômicas, número 
de pedidos de recuperação judicial 
tende a aumentar em 2023
O total de pedidos de recuperação judicial foi o mais baixo dos 
últimos oito anos, segundo pesquisa do Serasa Experian

Uma pesquisa do Serasa Experian 
apontou que o número total de recu-
perações judiciais realizadas em 2022 
foi o menor desde 2015, com um total 
de apenas 833 empresas. O volume 
considerado baixo, especialmente em 
um cenário com um grande volume de 
empresas com problemas de liquidez 
e resultados operacionais apertados 
(a pesquisa do Serasa apontava mais 
de 6,3 milhões de empresas com dívi-
das em novembro), não deve se repetir 
em 2023, aponta Cinthia de Lamare, 
sócia do Cescon Barrieu na área de Re-
estruturação e Insolvência.

“O impacto causado pela alta das 
taxas de juros, tanto no Brasil como 
no exterior, além da cautela de ban-
cos e investidores em aportar recur-
sos novos em ativos de maior risco 
tem prolongado as discussões entre 
credores e devedores. Essa nova onda 
de reestruturações de dívidas pode 
resultar em um incremento do nú-
mero de pedidos de recuperação ju-
dicial em 2023”, explica a advogada. 
Ela ressalta ainda que o mercado vem 
acompanhando com atenção o desen-
rolar de renegociações de dívidas de 
grandes grupos, nacionais e interna-
cionais, bem como quedas de ratings 
e iniciativas para vendas de ativos.

A especialista explica que os em-
préstimos tomados a taxas mais bai-
xas nos últimos anos estão sendo re-
negociados com juros mais elevados 
e a perspectiva é de manutenção da 
Selic em patamares ainda altos, o que 
dificulta o acesso ao crédito. “Neste 

cenário, é comum que as empresas 
avaliem opções de desinvestimento 
e vendas de ativos. Mas, nem sempre 
um acordo com os credores é simples, 
especialmente quando o ambiente 
econômico ainda é mercado por mui-
tas incertezas, até mesmo a curto e 
médio prazos”, destaca.

De acordo com Cinthia, o Cescon 
Barrieu Advogados já notou um au-
mento na procura por soluções de 
renegociação que envolvam consti-
tuição de garantias, vendas de ativos, 

entre outros. “Com as incertezas no 
ambiente econômico, devedores e 
credores procuram sempre estrutu-
rar um “Plano B” que lhes permita re-
correr ao Judiciário para obtenção de 
proteção enquanto renegociam com 
os credores, o que indica uma expec-
tativa de aumento de pedidos de re-
cuperação judicial em relação ao ano 
passado. Isso porque nem sempre é 
possível conciliar os interesses de to-
dos e o tempo pode acabar sendo um 
fator determinante para a empresa 
em crise”, finaliza.
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As profissões em alta em 2023
As áreas mais voltadas à tecnologia e à área de serviços estarão 
em ascensão neste ano e prometem gerar muitos empregos

A rede social corporativa Linke-
dIn revelou, em pesquisa recente, as 
profissões que estarão em alta neste 
ano de 2023, isto é, terão alto índice 
de empregabilidade e cujos forma-
dos aumentarão a chance de ter uma 
carreira promissora. Ficar ligado no 
mercado de trabalho é importante 
para buscar oportunidades e ainda 
conseguir se sair bem na área.

Segundo o LinkedIn, 25 profis-
sões estarão em alta no ano que vem: 
Recrutador(a) especializado(a) em 
tecnologia, Engenheiro(a) de con-
fiabilidade de sites (Site Reliability 
Engineer – SRE), Engenheiro(a) de 
dados, Especialista em ciberseguran-
ça, Representante de desenvolvimen-
to de negócios, Gestor(a) de tráfego, 
Engenheiro(a) de machine learning, 
Pesquisador(a) em experiência do 

usuário, Cientista de dados, Analista 
de desenvolvimento de sistemas e 
Engenheiro(a) de robótica.

Também estão na lista 
Desenvolvedor(a) Back-end, Gerente 
de engajamento, Gerente de equipe 
de produto, Engenheiro de QA (Qua-
lity Assurance), Consultor(a) de ges-
tão de dados, Líder de experiência do 
cliente, Analista de design, Analista de 
soluções, Analista de gestão de risco, 
Consultor(a) de design de produto, 
Coordenador(a) de vendas internas, 
Enfermeiro(a) intensivista, Designer 
de conteúdo e Instrutor(a) de Agile.

De acordo com o economista e 
professor Edgard Leonardo Meira, 
do curso de Administração do Centro 
Universitário Tiradentes (Unit Per-
nambuco), ainda que as atividades 

estejam mudando e se adaptando 
para uma nova era, o estudante ainda 
é muito tradicional. “Ele vem de uma 
família que tem uma série de experi-
ências de vida e acaba procurando li-
nhas muito tradicionais. Isso vem das 
escolas também, que seguem regras e 
situações específicas de grades curri-
culares”, explicou. 

Por isso, é preciso ficar atento às 
mudanças no mercado de trabalho e 
no mundo, já que tudo está sempre se 
atualizando. “O estudante precisa en-
tender que o mundo está mudando. 
A realidade é que a gente vive a revo-
lução 4.0 e a pandemia jogou a gente 
cinco anos para a frente, com novas 
tecnologias. Um exemplo disso é o au-
mento de matrículas para cursos de 
ensino à distância (EaD)”, enfatizou o 
economista.
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Otimismo dos empresários 
brasileiros com a economia sobe  
11 posições e fica em 6º lugar  
no ranking global
Realizado em 28 países com mais de 4,7 mil empresários, o estudo 
semestral International Business Report (IBR), da Grant Thornton, mostra 
recuperação do otimismo nas empresas brasileiras nos próximos 12 meses, 
que subiu 10 p.p., passando da 17º para a 6º posição do ranking

No final do primeiro semestre de 
2022, o otimismo dos empresários 
brasileiros estava em queda e ocupa-
va a 17ª posição no ranking global. 
Mas na última pesquisa IBR, finaliza-
da em dezembro passado, foi regis-
trada uma reversão da tendência e 
um aumento significativo de 10% no 
otimismo no país, de 57% para 67%. 
Com isso, o Brasil fechou 2022 com 

uma média de 62% de otimismo, índi-
ce próximo ao ano anterior, que ficou 
em 64%.

 
As maiores expectativas positivas 

dos empresários foram registradas na 
Indonésia (76%), no Vietnã (75%) e 
nos Emirados Árabes (74%). Na Amé-
rica Latina o índice foi de 60%, en-
quanto o índice global ficou em 59%.

 Outro fator relevante diz respeito 
à confiança no crescimento da recei-
ta e aumento no volume de negócios 
entre os brasileiros (81%), apenas 1 
p.p. abaixo da última pesquisa e mé-
dia anual de 81%, a maior dos últi-
mos três anos. Com isso, o Brasil se 
manteve em terceiro lugar neste item, 
atrás da Indonésia e Nigéria (84%) e 
do Vietnã (82%). A América Latina 
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aparece com 73% e o índice global 
ficou em 56%. O item lucratividade 
seguiu a mesma linha, com 81% dos 
empresários brasileiros confiantes 
no seu aumento, alcançando a maior 
média anual dos últimos três anos 
(81%), 6 p.p. acima de 2021. No topo 
da última pesquisa aparecem Indoné-
sia e Nigéria (84%), Vietnã (82%) e 
Brasil (81%). A América Latina, com 
73%, ficou em posição bem acima do 
índice global de 56%.

Com relação ao número de em-
pregos, os brasileiros são os que têm 
maior expectativa de crescimento 
para os próximos 12 meses. Com índi-
ce de 75%, o Brasil divide a liderança 
neste item com a Índia, seguidos pela 
Nigéria (74%) e Filipinas (67%). A 
América Latina registrou 62% e a mé-
dia global ficou em 48%. Vale ressal-
tar que o Brasil saltou quase 20 p.p. 
na média anual de 2020 (56%) para 
2022 (75%).

 
Os investimentos nas habilida-

des das equipes seguem em alta no 
país, confirmados por 77% dos em-
presários, contra 78% na pesquisa 
passada. Com isso, o Brasil assumiu 
o primeiro lugar, seguido pela Índia 
(75%) e Nigéria (74%). O índice da 
América Latina foi de 61% e a média 
global de 53%.

 
Os entrevistados também desta-

caram os investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento para os próximos 
12 meses. O Brasil atingiu o índice 
de 74% dos que pretendem investir 
mais, contra 76% no primeiro semes-
tre de 2022. No ranking global, o país 
manteve o segundo lugar – empatado 
com a Índia –, atrás da Nigéria, com 
83%, e à frente da África do Sul, com 
67%. A média global ficou em 51% e 
a América Latina com 61%.

 
O setor de Tecnologia da Infor-

mação manteve o destaque registra-
do nas últimas edições da pesquisa. 
Dos empresários brasileiros consul-
tados, 79% afirmaram que investi-

rão mais nos próximos 12 meses. A 
média anual de 2022 ficou em 80%, 
contra 76%, em 2021, e 70%, em 
2020. As três primeiras posições 
no ranking desta edição foram ocu-
padas pela Nigéria (85%), Brasil 
(79%) e Índia (77%). América Lati-
na registrou 65% e o índice global 
foi de 57%.

 
“O temor dos impactos econômi-

cos em consequência da invasão da 
Ucrânia pela Rússia, assim como a 
alta da inflação e das taxas de juros, 
e o risco de recessão em diversos 
países, questões que abalaram o oti-
mismo dos empresários globalmente 
e foram registrados na pesquisa do 
primeiro semestre de 2022, aparen-
temente, já foram absorvidos por 
boa parte dos pesquisados, inclusive 
entre os brasileiros, que se mostram 
bastante otimistas com as perspec-
tivas econômicas e volume de ne-
gócios para os próximos 12 meses”, 
avalia Daniel Maranhão, CEO da Grant 
Thornton Brasil.

 
OS ENTRAVES

O que limita o crescimento dos 
negócios foi outra questão abordada 
pela pesquisa IBR e, para os empresá-
rios brasileiros, os principais pontos 
apontados são a falta de financiamen-
to (36%), queda de 5 p.p. com relação 
à pesquisa anterior. Esse problema é 
mais grave em Singapura (65%), na 
Índia (64%) e na Coréia do Sul (60%). 
A falta de profissionais qualificados é 
apontada por 47% no Brasil, 69% 
na Índia, 67% nos Estados Unidos e 
Canadá, e 66% na Coréia do Sul. As 
incertezas econômicas também apa-
recem como entrave para 53% dos 
brasileiros, menor índice dos últimos 
dois anos, que é maior na Argentina 
(80%), Índia e Coréia do Sul (76%) 
e Singapura (73%); além da infraes-
trutura de transporte, problema para 
29% dos entrevistados no Brasil, con-
tra 40% na pesquisa passada; 68% na 
Índia, 61% em Singapura e 60% nos 
Estados Unidos e Nigéria.

 A questão sobre salários conti-
nua mostrando uma grande distân-
cia entre expectativa de aumento e 
aumento real em diversos países. 
Os índices para as expectativas de 
crescimento dos salários são muito 
altos, principalmente na Turquia 
(94%), Índia (92%) e Tailândia 
(91%). No Brasil, essa expectativa 
passou de 75% na pesquisa anterior 
para 84%. Mas, para a expectativa 
de aumento real de salários, os índi-
ces seguem muito baixos. Somente 
20% dos entrevistados brasileiros 
acreditam nessa possibilidade, con-
tra 9% na pesquisa anterior. Os em-
presários mais otimistas são os da 
Índia (51%), Turquia (39%) e dos 
Estados Unidos (33%).

 
“Outro dado importante revela-

do na pesquisa é a queda dos índices 
nas questões que limitam o cresci-
mento dos negócios no Brasil, como 
a falta de financiamento e as incerte-
zas econômicas, que ficaram no me-
nor patamar nos últimos três anos. 
Isto sinaliza que os empresários bra-
sileiros seguem confiantes nas opor-
tunidades para crescimento de seus 
negócios, baseados em reestrutura-
ções operacionais e/ou financeiras, 
busca de maior produtividade e con-
quista de novos mercados”, finaliza 
Maranhão.

 
A Grant Thornton é uma das maio-

res empresas globais de auditoria, 
consultoria e tributos. Está presente 
em mais de 140 países e conta com 
mais de 62.000 colaboradores. No 
Brasil, está posicionada nos 13 prin-
cipais centros de negócios do país, 
contando com mais de 1.400 pessoas, 
atendendo empresas nas mais va-
riadas etapas de crescimento, desde 
startups a companhias abertas. Com 
uma forma de trabalho customizada, 
auxilia empresas dinâmicas a atingi-
rem seus potenciais de crescimento de 
forma sustentável, gerando a melhor 
proposta de valor para o negócio por 
meio de recomendações significati-
vas, voltadas para o futuro.
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Os criminosos virtuais estão sempre 
em busca de mercados que possam apre-
sentar vulnerabilidades para ciberataques 
de diversos tipos. O comércio, seja na for-
ma de varejo ou mesmo no e-commerce, 
que segundo dados da Retail X (Reino 
Unido) movimentou mais de 81 bilhões de 
dólares em apenas seis meses de 2022, são 
alvos constantes de vários tipos de amea-
ças virtuais que podem causar grandes da-
nos a essas empresas e aos consumidores.

Em relatório publicado pela Apura 
Cyber Intelligence, empresa de especia-
lizada em segurança cibernética e apu-
ração de ameaças, entre as táticas mais 
usadas por cibercriminosos no e-com-
merce é o phishing, que visa enganar 
os usuários para literalmente “pescar” 
e coletar informações pessoais e dados 
bancários. Em 2021, esse tipo de ataque 
cresceu cerca de 295%, muitas vezes 
através de falsos sites e anúncios de pro-
dutos vendidos na internet.

“As formas como essas ameaças 
ocorrem são por vezes mirabolantes, 
seja com anúncios e venda de um serviço 
de telas falsas para roubar de credenciais 
bancárias, ou ofertas falsas e sites muito 
semelhantes ao de lojas verdadeiras, que 
levam os clientes a acreditarem que es-
tão comprando em locais confiáveis”, diz 
Sandro Suffert, CEO da Apura.

Um caso que chegou às mídias foi o 
ataque à Kaseya VSA, uma plataforma 
na nuvem que permite a fornecedores 
realizarem o gerenciamento e monito-
ração de clientes em marketplaces, que 
foi atacada pelo REvil, na época um dos 
maiores grupos criminosos do mundo, 
atingindo centenas de empresas. Em 
apenas uma das extorsões identificadas 
relacionadas ao caso, os criminosos exi-
giram 5 milhões de dólares para devol-
ver os dados dos clientes.

O varejo também é muito visado. O 
mesmo relatório da Apura mostra que 
essa área esteve entre as 10 mais ata-
cadas no Brasil, na sexta colocação com 
6,5% dos ataques registrados, empatan-
do, por exemplo, com setores com tecno-
logia e prestação de serviços.

No 2022 Data Breach Investigation, 
lançado pela gigante Verizon, mostra os 
tipos de ataques mais comuns no vare-
jo. Os ataques de engenharia social, que 
é quando existe alguma manobra para 
enganar o cliente e fazer com que ele 
forneça credenciais, continuou sendo a 
principal tática, divididos aproximada-
mente entre Phishing (53%) e Pretex-
ting (47%), que é quando o golpista finge 
ser um colega, a polícia, o banco, autori-
dades fiscais, clero, especialistas de com-
panhias de seguro para captar dados. 

Em muitos casos, essas credenciais 
são posteriormente utilizadas para ha-
ckear servidores e carregar ransomwa-
re (47%). Uma das descobertas é que 
malwares que capturam dados de apli-
cativos é 7 vezes maior no varejo em 
relação a outras indústrias, pois muitas 
empresas desenvolvem seus aplicati-
vos de compra própria, e os criminosos 
usam essas informações e realizam cri-
mes de fraudes no e-commerce.

Para Suffert, o que todos esses da-
dos sobre e-commerce e varejo apon-
tam é que, para poder combater as 
ameaças, é preciso primeiramente mo-
nitorar as possíveis causas e ter siste-
mas que permitam identificar ataques 
antes que eles ocorram.

O BTTng, plataforma da Apura, foi 
desenvolvido para averiguar ameaças 
em grandes quantidades e, via Inteli-
gência Artificial, avaliar milhões de ce-
nários em busca de problemas. A partir 
de mecanismos robustos de coletas de 
informações em variadas fontes, o siste-
ma monitora e cruza informações, emi-
tindo alertas.

“Quanto mais rápida a identificação, 
maiores as chances de se evitar ataques 
e até se antecipar a golpes, fraudes e ou-
tras ações hacktivistas”, explica Suffert.

Entre essas ações do BTTng, está o 
monitoramento de número de cartões, 
contas correntes, pix fraudulentos e 
qualquer tipo de engenharia social que 
possa abrir uma brecha e permitir o 
roubo de dados.

Lembrando que com a LGPD, as 
empresas que lidam com dados pes-
soas têm que cumprir uma série de 
obrigações para manter em sigilo e se-
guridade os dados dos clientes, sendo 
passíveis de pesadas multas caso isso 
não aconteça.

Empresas de varejo e e-commerce estão 
entre as mais visadas por cibercriminosos
Relatórios de empresas de grande calibre em cibersegurança mostra como essas 
modalidades são visadas mundialmente para a prático dos crimes cibernéticos
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Confiança dos pequenos 
negócios mineiros em dezembro 
foi a menor do ano
Pesquisa do Sebrae Minas registra queda sucessivas do Iscon 
nos últimos três meses de 2022 

A confiança dos donos de peque-
nos negócios de Minas Gerais caiu no 
último mês de 2022, de acordo com a 
pesquisa Índice Sebrae de Confiança 
dos Pequenos Negócios (Iscon), que 
ouviu 1.078 participantes entre os 
dias 6 e 21 de dezembro. O índice de 
dezembro foi o menor do ano. 

 
O Iscon do último mês de 2022 

fechou em 108 pontos, valor próximo 
ao de tendência à estabilidade (próxi-
ma de 100 pontos) com expectativa 
de leve melhoria. A pesquisa também 
mostrou que nos últimos três meses 
do ano passado houve uma queda sig-
nificativa da confiança dos pequenos 
negócios mineiros. Em relação a no-
vembro, o indicador caiu 2 pontos, já 
em comparação a outubro, a diferen-
ça foi de 16 pontos.

 
“Alguns dos motivos que podem 

ser atribuídos a esse resultado são 
o aumento do grau de incerteza, as 
projeções de baixo crescimento da 
economia brasileira e a desacelera-
ção econômica a nível mundial. No 
front doméstico, a inflação fechou o 
ano de 2022 acima da meta definida 
pelo governo, mantendo os preços 
ainda pressionados. Os juros básicos 
também tendem a permanecer em 
um patamar mais elevado, podendo 
impactar o consumo das famílias e os 
investimentos”, afirma a analista do 
Sebrae Minas Bárbara Alves.

 
Em dezembro, o setor mais con-

fiante foi a Construção Civil, que atin-
giu 111 pontos. Serviços e Indústria 
registraram o mesmo valor de confian-
ça, 110 pontos. Já o Comércio obteve o 

menor índice (104 pontos) entre os 
setores no período, ficando inclusive 
abaixo da média geral dos pequenos 
negócios mineiros (108 pontos). 

 
Em relação a novembro, apenas o 

setor da Indústria teve um aumento 
no nível de confiança, de 2 pontos, e 
o setor de Serviços se manteve está-
vel no comparativo. Ambos tiveram 
aumento no Índice de Situação Espe-
rada (ISE). Por outro lado, os setores 
de Construção Civil e do Comércio ti-
veram quedas na variação mensal, de 
9 e 5 pontos, respectivamente.

O Iscon mede a confiança do em-
presário sobre a condição e a expec-
tativa para seu ramo de negócio e 
para a economia nacional. O índice é 
baseado em questões relacionadas a 
condições (para a empresa e para a 

economia nos últimos três meses) e 
expectativas (para a empresa e para a 
economia nos próximos três meses). 
O número de empregados, o fatura-
mento e a infraestrutura são variáveis 
que compõem o Iscon, que começou 
a ser medido em novembro de 2020.

 
MEI MAIS OTIMISTAS 

Em dezembro, os microempre-
endedores individuais (MEI) foram 
novamente os mais otimistas entre 
os portes, repetindo o comportamen-
to confiante obtido no mês anterior, 
com um Iscon de 109 pontos. As mi-
croempresas (ME) registraram 107 
pontos, 2 pontos abaixo do registrado 
em novembro. Já as empresas de pe-
queno porte (EPP) registraram 102, 
2 pontos acima do registrado no mês 
anterior. 
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Microempreendedores individuais de 
todo Brasil já podem emitir a NFS-e
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica facilita a vida de cidadãos, empresas 
e entes federativos, promovendo simplificação de processos, digitalização 
de serviços e economia de custos

Cerca de 13 milhões de Microeem-
prendedores Individuais (MEIs), de to-
dos os municípios brasileiros, passam 
a contar, a partir desse mês de janeiro, 
com a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica 
(NFS-e), independentemente se o mu-
nicípio é conveniado ou não. A emis-
são agora é facultativa, tornando-se 
obrigatória somente do dia 3 de abril 
em diante, mas somente para os MEIs 
prestadores de serviço e nas operações 
entre empresas. Em outras palavras, a 
emissão direta para o consumidor final, 
para o CPF, permanecerá facultativa.

Desenvolvida pelo Serpro para a 
Receita Federal do Brasil (RFB), a so-
lução surgiu para transformar a atual 
falta de padronização tributária no 
país, com 5.570 legislações e notas 
fiscais de serviço diferentes, uma para 
cada município, além de diversos mo-
dos de apurações de ISSQN (Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Natureza).

Toda essa diversidade é um entra-
ve para o ambiente de negócios dos 
empreendedores do setor de serviços, 
que foi responsável por 70% do PIB 
brasileiro em 2021, segundo o IBGE. 
Também é uma realidade que traz di-
ficuldades para os municípios, muitos 
dos quais não cobram o ISSQN como 

consequência da falta de uma adminis-
tração tributária municipal estruturada 
ou de recursos tecnológicos que contri-
buam com a cobrança e a fiscalização.

“Essa nova versão da plataforma 
nacional NFS-e simplifica a prestação 
de informações e obrigações acessó-
rias para profissionais que anterior-
mente tinham enorme dificuldade 
para fazê-lo”, destaca a superinten-
dente de relacionamento com clientes 
do Serpro, Ariadne Lopes Fonseca. “A 
organização tributária e fiscal deste 
público também melhora o ambiente 
de negócios, aumenta a inclusão digi-
tal e reduz o custo Brasil”, acrescenta.

NOVAS REGRAS

No dia 1 de janeiro de 2023 en-
trou em vigor a Resolução CGSN nº 
169 publicada em 27 de julho de 
2022, a qual traz novas regras de pa-
dronização e simplificação para emis-
são de notas fiscais de serviço para o 
microempreendedor individual.

Atualmente, conforme informações 
disponíveis no Portal NFS-e, há 126 entes 
conveniados, sendo 16 capitais e 111 mu-
nicípios. Somente nesse primeiro mês, já 
foram recepcionadas cerca de 4,7 mi-

lhões notas da capital mineira, Belo Ho-
rizonte, no ambiente nacional da NFS-e. 
Com a implantação da Resolução CGSN 
nº 169 estima-se 1,5 milhões de notas 
por dia útil ou 33 milhões de notas mês.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

Para MEIs que prestarem serviços 
não submetidos à incidência do ICMS, 
estarão obrigados a emitir a NFS-e 
utilizando uma das formas disponí-
veis no sistema nacional, Emissor 
Web, Emissor Mobile (disponíveis 
para Android e IOS) ou ainda API, 
caso possua sistema próprio de emis-
são de nota. As principais mudanças, 
de acordo com a legislação são:

Simplificação das obrigações 
acessórias;

• Padronização da emissão de 
documento fiscal de serviços do 
MEI com validade nacional;

• Dispensa de emissão de outro 
documento fiscal municipal 
relativo ao ISS;

• Independe de adesão do 
município à NFS-e.

A emissão utilizando o padrão na-
cional NFS-e para MEI será facultativa 
até abril de 2023, de forma que estes 
terão acesso antecipado para adapta-
ção ao novo padrão e uso da platafor-
ma. Cabe ressaltar que essa mudança 
não é válida para MEIs que comercia-
lizam mercadorias e, para pessoas fí-
sicas, a emissão de NFS-e continuará 
facultativa.

A nova versão do aplicativo Emis-
sor Mobile da NFS-e para dispositivos 
móveis Android e IOS, já está disponí-
vel nas lojas Google e Apple.
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Transformação digital é questão 
de sobrevivência para negócios 
em manufatura

Fundador e CEO da 
COGTIVE, startup 
brasileira com sede 
em São Paulo e 
escritório em Chicago, 
Estados Unidos

REGINALDO RIBEIRO

A indústria de manufatura no 
Brasil vem perdendo participação 
no produto interno bruto (PIB). 
De acordo com o Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IEDI), essa participa-
ção, que já foi superior a 25% nos 
anos 1980, caiu para pouco acima 
dos 10%, no início da atual déca-
da. A retomada da importância 
desse setor, tão amplo, passa por 
uma série de providências, entre 
elas de ordem da estrutura eco-
nômica e política do país. Mas há 
um componente imprescindível 
também: a transformação digital.

É sobre ela que quero me ater 
agora. É, digamos assim, “minha 
praia”, a seara onde atuo. Na COG-
TIVE, startup da qual sou um dos 
fundadores e hoje ocupo o posto 
de CEO, desenvolvemos software 
para o chão de fábrica de plantas 
da indústria de manufatura. Aten-
demos o segmento farmacêutico, 
de cosméticos, de vestuário, de 
alimentos e bebidas, química e 
plástico, o eletroeletrônico e o au-
tomobilístico.

A rotina e a experiência acumula-
da vivenciando essas atividades 
me permitem afirmar: a trans-
formação digital não é mais um 
“diferencial”. Para negócios que 
lidam com manufatura, é questão 
de sobrevivência.

Alguns países já se deram conta 
disso há pouquinho mais de tem-
po. Levantamento de três anos 
atrás da Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial (ABDI) 
indicava que em países como Es-
tados Unidos, Alemanha, Coreia 
do Sul e Israel a manufatura 4.0, 
isto é, com alto grau tecnológico 
nos processos produtivos, alcan-

çava 15% de seus respectivos se-
tores industriais, ao passo que no 
Brasil atingia 2%. É verdade que 
depois tivemos a pandemia de 
covid-19, que acelerou a digitali-
zação em alguns setores, mas na 
indústria é ainda processo aquém 
do necessário.

De modo que serei taxativo: a 
transformação digital passa a ser 
obrigatória. E, evidentemente, 
quando falamos em transforma-
ção digital não estamos nos re-
ferindo apenas à digitalização de 
processos, trâmites, operações, 
procedimentos. Tampouco da au-
tomação de máquinas e equipa-
mentos. Estamos falando de um 
estágio em outro patamar.

A transformação digital é investir 
em soluções em que a robotiza-
ção, a inteligência artificial e mes-
mo a internet das coisas estejam 
presentes não por luxo, status, 
requinte, mas por necessidade. 
As inovações em tecnologias da 
informação e comunicação se 
tornam indispensáveis para que 
tenhamos processos mais ágeis, 
com menos desperdício, menos 
sujeitos a gargalos, interrupções, 
atrasos. As soluções que startups 
e outros empreendimentos em TI 
colocam no mercado vêm para 
atender essa necessidade.

É bem verdade que esses avanços 
devem estar acessíveis às em-
presas. Isso inclui soluções que 
tenham operacionalização e ma-
nutenção simplificadas ao máxi-
mo, dentro da complexidade que 
as envolve. Aliás, por essas duas 
razões – a imprescindibilidade da 
transformação digital, e que esta 
se encontre ao alcance de todos 
– é que trabalhamos incansavel-

mente para combinar tecnologias 
disruptivas às interfaces de fácil 
utilização, ajudando nossos clien-
tes a aumentar sua eficiência.

Afinal, o investimento em mais 
linhas produtivas, em mais fábri-
cas, só faz sentido e dá retornos 
à empresa e à sociedade se vier 
acompanhado de maior produ-
tividade e eficiência. Nos tempos 
atuais, e em um futuro em curto 
e médio prazo, é a transformação 
digital o passo decisivo para se 
viabilizar as almejadas produtivi-
dade e eficiência.

A mensagem que aqui transmito 
é válida a negócios de todos os 
portes. Por sinal, é outra barrei-
ra que devemos superar: trans-
formação digital não é feita só 
para grandes corporações. Ao 
contrário. Até por dependerem 
sobremaneira de produtividade 
e eficiência, é que os empreendi-
mentos de menor porte precisam 
incorporar soluções tecnológicas 
que proporcionem tais ganhos.

Aliás, essas soluções podem estar 
sendo desenvolvidas mais perto 
do que se imagina. Não é preciso 
recorrer à importação de tecno-
logia para impulsionar a trans-
formação digital de seu negócio. 
Assim como tantas startups bra-
sileiras, a COGTIVE põe no mer-
cado soluções reconhecidas no 
mundo. Tanto que, agora no final 
de 2022, estamos nos instalando 
em Chicago, Estados Unidos, para 
atendermos indústrias de lá.

Ou seja, a manufatura brasilei-
ra pode e deve contar com o 
ecossistema tecnológico nacio-
nal para impulsionar sua trans-
formação digital.
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Unimed Nacional alcança nota 
máxima no Índice de Desempenho 
das Operadoras (IDSS) pelo 
quarto ano consecutivo

A Unimed Nacional (UN) acaba de 
receber a nota máxima no Índice de 
Desempenho das Operadoras (IDSS) 
2022, ano-base 2021, recém divul-
gado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). A UN alcançou 
a nota 1, maior possível – zero é a 
menor. Trata-se do quarto ano con-
secutivo que a operadora obtém tal 
desempenho, demonstrando o com-
prometimento com a excelência na 
gestão e nos serviços oferecidos.

 
"Registrar a nota máxima de ma-

neira consecutiva nos enche de orgu-
lho e satisfação", afirma Luiz Paulo 
Tostes Coimbra, presidente da Uni-
med Nacional. "O índice estimula a 
disseminação de informações de for-
ma transparente e é uma ótima ferra-
menta para auxiliar o consumidor no 
momento da contratação de um plano 
de saúde pois permite a comparação 
entre diferentes operadoras."  

 
A nota média do setor em 2022 

(ano-base 21) foi 0,8128. É a melhor 
marca desde 2013, tanto no seg-
mento médico-hospitalar quanto no 
odontológico. No ano anterior, ano-
-base 2020, a nota média foi 0,7989.

 
A ANS avaliou 902 operadoras, 

que respondem por mais de 74 mi-
lhões de beneficiários em todo o Bra-
sil. Apenas 60 obtiveram nota máxi-
ma como a Unimed Nacional.

 
O Índice de Desempenho da Saú-

de Suplementar (IDSS) faz parte do 
Programa de Qualificação de Ope-
radoras (PQO), criado em 2004 pela 
ANS. A nota final é composta por in-
dicadores que avaliam desde os ser-
viços oferecidos e atendimento pres-
tado até dados relativos à gestão e 
sustentabilidade no mercado.

 
Tanto o programa como o índice 

servem como instrumento de análise 
constante do desempenho das opera-
doras do país. Essas iniciativas con-

tribuem com a evolução do segmento, 
a melhoria da gestão e o aperfeiçoa-
mento das normas regulatórias da 
própria ANS.

A agência estimula e orienta as 
operadoras de planos de saúde a rea-
lizarem anualmente uma Pesquisa de 
Satisfação de Beneficiários de Planos 
de Saúde, seguindo parâmetros téc-
nicos que permitam pontuar e com-
parar as diferentes empresas que co-
mercializam planos. A participação é 
voluntária e pode ser feita para obter 
pontuação no IDSS.

 
A Unimed Nacional realizou entre 

janeiro e fevereiro de 2022 uma pes-
quisa com seus beneficiários em todo 
o território nacional para analisar a 
satisfação dos clientes referente ao 
ano de 2021. Os resultados aponta-
ram que 79,55% dos clientes qualifi-
cam o plano como bom ou muito bom 
e 73,13% recomendariam o plano 
para outras pessoas.
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MG é líder em potência de energia solar  
em telhados e pequenos terrenos e acumula 
mais de R$ 11,9 bilhões em investimentos
Segundo mapeamento da ABSOLAR, estado possui cerca de 2,3 gigawatt instalados 
em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos

Minas Gerais é o estado brasilei-
ro com maior potência instalada de 
energia solar em telhados e peque-
nos terrenos. Segundo recente ma-
peamento da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (AB-
SOLAR), a região possui cerca de 2,3 
gigawatts (GW) em operação nas re-
sidências, comércios, indústrias, pro-
priedades rurais e prédios públicos.

O território mineiro responde so-
zinho por 14,5% de toda a potência 
instalada de energia solar na moda-
lidade e possui mais de 210 mil co-
nexões operacionais, espalhadas por 
853 cidades, ou 100% dos 853 mu-
nicípios da região. Atualmente, são 
mais de 279,5 mil consumidores de 
energia elétrica que já contam com 
redução na conta de luz, maior auto-
nomia e confiabilidade elétrica.

Desde 2012, a geração própria de 
energia solar já proporcionou a Minas Ge-
rais a atração de mais de R$ 11,9 bilhões 
em investimentos, geração de mais de 69 
mil empregos e a arrecadação de mais de 
R$ 2,2 bilhões aos cofres públicos.

Para Bruno Catta Preta, coordena-
dor estadual da ABSOLAR em Minas 
Gerais, o avanço da energia solar no País 
é fundamental para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental do Bra-
sil e ajuda a diversificar o suprimento 
de energia elétrica do País, reduzindo a 
pressão sobre os recursos hídricos e o 
risco da ocorrência de bandeira verme-
lha na conta de luz da população.

“O estado de Minas Gerais é atu-
almente um importante centro de 
desenvolvimento da energia solar. A 
tecnologia fotovoltaica representa um 

enorme potencial de geração de em-
prego e renda, atração de investimen-
tos privados e colaboração no comba-
te às mudanças climáticas”, comenta.

Os consumidores interessados em 
instalar geração própria solar em resi-
dências, pequenos negócios e proprie-
dades rurais têm cerca de seis meses 
para aproveitar regras mais vantajo-
sas, previstas no marco legal da gera-
ção própria de energia renovável.

A Lei n° 14.300/2022 estabelece 
que consumidores que protocolarem o 
pedido de conexão do sistema fotovol-
taico até o dia 7 de julho de 2023 terão 
um período de transição mais longo 
para a cobrança pelo uso da rede elétri-
ca, com dois anos a mais, até 2030, me-
lhorando a atratividade do sistema, com 
mais economia na conta de luz e menor 
tempo de retorno sobre o investimento.

Já para protocolos feitos a partir 
de 7 de julho de 2023, o período de 
transição se encerra em 2028.

Segundo Rodrigo Sauaia, presi-
dente executivo da ABSOLAR, o cres-
cimento acelerado dos projetos foto-
voltaicos em residências, pequenos 

negócios, produtores rurais e prédios 
públicos está ligado principalmente a 
fatores como o alto custo da energia 
elétrica no País, a queda dos preços 
da energia solar e facilidade de finan-
ciamento com taxas atrativas.

“A energia solar ajuda a população 
e as empresas a se protegerem dos for-
tes aumentos nas contas de luz e con-
tribui para a sustentabilidade do País. 
Graças à versatilidade e agilidade da 
tecnologia fotovoltaica, basta um dia 
de instalação para transformar uma re-
sidência ou empresa em uma pequena 
usina geradora de eletricidade limpa, 
renovável e acessível”, conclui Sauaia.

Fundada em 2013, a Associação Bra-
sileira de Energia Solar Fotovoltaica (AB-
SOLAR) congrega empresas e profissio-
nais de toda a cadeia produtiva do setor 
solar fotovoltaico com atuação no Brasil, 
tanto nas áreas de geração distribuída 
quanto de geração centralizada. A AB-
SOLAR coordena, representa e defende o 
desenvolvimento do setor e do mercado 
de energia solar fotovoltaica no Brasil, 
promovendo e divulgando a utilização 
desta energia limpa, renovável e susten-
tável no País e representando o setor fo-
tovoltaico brasileiro internacionalmente.
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Governo Federal institui programas de 
parcelamento para pagamento de dívidas 
de contribuintes, com reduções que podem 
variar com até 50% de desconto da dívida

Conforme amplamente divulgado o 
governo federal, editou a Portaria Con-
junta nº 1 de 12/01/2023, que institui 
o Programa de Redução de Litigiosida-
de Fiscal – PRLF, que prevê a medida de 
regularização fiscal por meio de transa-
ção resolutiva de litigio administrativo 
(inscrito ou não em dívida ativa), divi-
das consideradas de pequeno valor no 
contencioso administrativo.

 
A respectiva transação, envolve 

como contrapartida a concessão de 
benefícios como redução de juros e 
multa, possibilidade de utilização 
créditos junto à União e utilização 
de prejuízo fiscal. São considerados 
processos litígios, aqueles com re-
curso pendente de julgamento no 
âmbito de DRJ e CARF (em curso 
junto à Receita Federal do Brasil), 
ou inscrito em Dívida Ativa da União 
(em curso junto a Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional).

 
Cabe destacar, que não há previ-

são legal para negociação por meio de 
Programa de Redução de Litigiosidade 
Fiscal – PRLF, débitos apurados pelo 

regime simplificado de recolhimento 
tributário (SIMPLES NACIONAL).

 
O prazo de adesão inicia-se a par-

tir de 01/02/2023 até 31/03/2023.
 
Especificamente, visando a regu-

larização de débitos apurados pelo 
SIMPLES NACIONAL, a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 
editou em 19/01/2023, o edital PG-
DAU nº 1, de 17/01/2023, que prevê 
duas modalidades de negociações, 
para os débitos que estejam inscritos 
em dívida ativa, São elas:

TRANSAÇÃO DE PEQUENO VALOR 
DO SIMPLES NACIONAL

Esta modalidade apenas abrange 
dividas cujo o valor consolidado (atu-
alizado) seja igual ou inferior a 60 
salários-mínimos (R$ 78.120,00), do 
SIMPLES NACIONAL, e que estejam 
inscritas em dívida ativa a mais de 01 
(um) ano, prevendo pagamento da 
entrada no montante de 5% do total 
da dívida (sem desconto), dividida 
em até 5 prestações mensais. O saldo 

poderá ser parcelado em:
 

• Em até 7 meses, com desconto/
redução de 50% sobre o valor 
total da dívida;

• Em até 12 meses, com desconto/
redução de 45% sobre o valor 
total da dívida;

• Em até 30 meses, com desconto/
redução de 40% sobre o valor 
total da dívida;

• Em até 55 meses, com desconto/
redução de 35% sobre o valor 
total da dívida.

 
TRANSAÇÃO POR ADESÃO  
DO SIMPLES NACIONAL

Esta modalidade, permite que dé-
bitos do SIMPLES NACIONAL, inscri-
tos em dívida ativa até 31/12/2022, 
prevendo o pagamento da entrada no 
montante de 6% do total da dívida 
(sem desconto), dividida em até 12 
prestações mensais. O saldo restante 
poderá ser divido em até 133 pres-
tações mensais, com desconto de até 
100% dos juros, multa e encargo le-
gal, levando em consideração a capa-
cidade de pagamento do contribuinte.

 
Sobre a capacidade de pagamento, 

trata-se de um mecanismo, onde com 
o fornecimento de informações eco-
nômicas e fiscais, há a mensuração de 
forma a estimar se o contribuinte pos-
sui condições de efetuar o pagamento 
integral dos débitos, no prazo de 5 
(cinco) anos, sem descontos.

 
Quando a capacidade mensurada, 

for considera insuficiente para paga-
mento dos impostos e FGTS, poderá 
ser concedida então, redução de mul-
tas e juros.
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FIP Agroenergia assume 
controle da Atvos 
Troca de controle abre caminho para a implementação do aporte de 
R$ 500 milhões na empresa por parte do Mubadala Capital

O FIP Agroenergia é o novo con-
trolador da Atvos e será responsável 
por abrir caminho para a chegada 
na companhia do Mubadala Capital, 
subsidiária de gestão de ativos da 
Mubadala Investment Company, um 
investidor soberano global com sede 
em Abu Dhabi. A partir da presente 
data, Giovanni Forace assume o cargo 
de CEO interino da companhia.

 
O novo controlador está compro-

metido em implementar as condições 
acordadas para que o Mubadala Capi-
tal invista R$ 500 milhões em troca 
de uma fatia de 31,5% do capital da 
companhia. O investimento deverá 
ser destinado para as áreas agrícola e 
industrial, com o objetivo de retomar 
a capacidade de produção da Atvos 
e superar a marca de 30 milhões de 
toneladas de moagem de cana-de-
-açúcar por safra. No ciclo passado, 
a companhia moeu 22,5 milhões de 
toneladas a partir das suas operações 
nos estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo.

 
“A Atvos é uma das principais 

empresas do setor sucroenergético 
e enxergamos uma alta capacidade 
de crescimento e transformação da 
companhia, seja nos aspectos opera-
cional, financeiro ou socioambiental”, 
afirma Giovanni Forace, CEO interino 
da Atvos. “Essa transição é um marco 
para a Atvos, pois coloca um ponto fi-
nal sobre qualquer conflito societário 
e consolida a sustentabilidade do ne-
gócio em direção ao encerramento do 
seu processo de recuperação judicial”.

 
O novo controlador dará continuida-

de ao plano de negócios da companhia, 
buscando incrementar seus índices de 

produtividade, de forma a gerar mais se-
gurança e valor para os acionistas, clien-
tes, parceiros, colaboradores e demais 
públicos de interesse da empresa.

 
A Atvos é uma empresa de bioe-

nergia, sendo uma das maiores pro-
dutoras de etanol do país. A partir 
da cana-de-açúcar, a companhia tem 
capacidade para produzir cerca de 3 
bilhões de litros de etanol, que po-
dem movimentar 60 milhões de car-
ros compactos; 700 mil toneladas de 
açúcar VHP, capaz de adoçar 20 mi-
lhões de festas de aniversário; além 
de cogerar aproximadamente 3,1 mil 
GWh de energia elétrica a partir de 
biomassa, suficiente para abastecer 
uma população de 15 milhões de pes-
soas. Possui mais de 9 mil integrantes 
nos estados de Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde 
estão localizadas suas nove unidades 
agroindustriais.

Como um player relevante na ge-
ração de energia limpa e renovável, a 
empresa é uma das principais emis-
soras nacionais de créditos de descar-
bonização (CBIOs), tendo renovado a 
certificação do RenovaBio de todas 
as suas unidades agroindustriais até 
2025. Ainda pela frente socioambien-
tal, conta com o Energia Social, que 
apoia projetos voltados para temas 
como educação, cultura, saúde, se-
gurança, meio ambiente e atividades 
produtivas. A iniciativa tem como ob-
jetivo fomentar o desenvolvimento 
socioeconômico e promover melho-
ria na qualidade de vida das comuni-
dades onde a companhia atua.
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Fasano Itaim é adquirido por sócios 
do Banco Master 
Daniel Vorcaro, Mauricio Quadrado e Augusto Lima compraram 80% 
do projeto, que inclui hotel, restaurantes e torre residencial

Em um terreno de quase 5 mil 
m² na Rua Pedroso de Alvarenga, no 
bairro paulistano do Itaim, o comple-
xo Fasano Itaim abrigará o segundo 
hotel da marca em São Paulo e seu 
primeiro empreendimento residen-
cial. O escritório Aflalo/Gasperini em 
parceria com Márcio Kogan são os 
responsáveis, respectivamente, pelos 
projetos de arquitetura e de interiores 
do Fasano Itaim, que deve ser aberto 
no segundo semestre deste ano. 

De acordo com Daniel Vorcaro, 
CEO do Banco Master, a localização do 
projeto foi fundamental para a reali-

zação do investimento. “Já invisto em 
imóveis comerciais e residenciais na 
região do Itaim e vejo como a melhor 
área da América Latina para investi-
mento imobiliário, o que deve dar ao 
hotel uma performance muito acima 
da média de mercado. A Faria Lima 
vai continuar sendo o centro finan-
ceiro e não há muitos hotéis de alto 
padrão ali tão perto”, disse. 

A operação do Fasano Itaim não é 
o primeiro investimento em hotelaria 
de Vorcaro. Ele também é investidor 
do Botanique, hotel em Campos do 
Jordão. O empresário, que completa 

40 anos em 2023, começou nos ne-
gócios aos 18 anos. Inicialmente, sua 
atuação se dividia entre reestrutura-
ção de empresas e investimentos no 
ramo imobiliário. Em 2017, ele come-
çou o processo no Banco Central para 
operar o Banco Master.

Outro sócio Fasano Itaim, Mau-
rício Quadrado tem extensa carreira 
no mercado financeiro. Foi diretor do 
Bradesco e fundou a Planner Corre-
tora, de onde saiu para se associar ao 
Master. Já Augusto Lima é especialista 
em crédito consignado e microcrédito, 
e dirige a área comercial do Master.
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As tendências do setor imobiliário 
em 2023
As novidades de um dos mercados que mais cresce no Brasil

O mercado imobiliário é uma das 
principais atividades econômicas 
do Brasil, além de ser uma das áreas 
que mais impulsiona a recuperação 
econômica depois da crise sanitária e 
financeira dos últimos dois anos. Por 
essa razão, é necessário realizar mu-
danças na sua forma de gestão para 
acompanhar o desenvolvimento tec-
nológico.

Em 2022, mesmo com a alta da 
taxa Selic e fatores de insegurança 
macroeconômicos, o mercado imobi-
liário se manteve aquecido. Segundo 
a Associação Brasileira de Incorpo-
radoras Imobiliárias (Abrainc), em 
parceria com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe), no 
primeiro semestre de 2022, o núme-
ro de novos imóveis comercializados 
no Brasil aumentou 18% em compa-
ração com o mesmo período de 2021.

Arlene Gomes, mentora de produti-

vidade, estratégias e gestão ágil (OKR) 
para imobiliárias comenta que inovar 
é algo importante para a maioria das 
profissões e que não é diferente com o 
corretor de imóveis. “É isso que faz com 
que você mantenha o seu trabalho atu-
alizado e se diferencie de outros profis-
sionais do mercado. Também é isso que 
garante que você conquiste resultados 
diferentes”, evidencia. 

É interessante também praticar o 
marketing imobiliário, que funciona 
por meio de conteúdos que chamem 
a atenção do seu cliente ideal e o di-
recionem ao seu site ou mídia social. 
“Além disso, antes é preciso conhe-
cer o seu público, pois dessa forma 
será capaz de atingi-lo com conteú-
dos interessantes e de qualidade”, 
salienta Arlene. 

MERCADO IMOBILIÁRIO EM 2023

De acordo com estudo da Asso-

ciação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), 62% dos em-
presários do setor acreditam que o 
mercado imobiliário em 2023 estará 
um pouco ou muito melhor do que 
nos últimos anos.

Nos últimos anos, a tecnologia se 
tornou a veia dos processos de ven-
das de vários setores da economia e, 
por isso, o mercado imobiliário tem 
procurado se inserir cada vez mais na 
transformação digital. “Por esse mo-
tivo, é fundamental investir em aten-
dimento personalizado, presença di-
gital e tecnologias de automação para 
aproveitar melhor as oportunidades 
e chegar a quem ainda não conhece a 
sua empresa”, conclui a consultora do 
mercado imobiliário. 

Arlene Gomes é mentora de pro-
dutividade, estratégias e gestão ágil 
(OKR) para imobiliárias. Atua como 
consultora no mercado imobiliário.
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Assaí reforça investimentos em Minas Gerais 
com novas lojas em 2023
Companhia encerrará o processo de conversão dos pontos de hipermercados 
que foram adquiridos em 2021 no estado mineiro, reforçando a presença da 
marca na capital Belo Horizonte

Após inaugurar a sua primeira 
loja na capital mineira e dobrar o 
número de unidades no Estado em 
2022, o Assaí Atacadista segue in-
vestindo em Minas Gerais. Até o mo-
mento, 3 novas lojas mineiras já estão 
confirmadas para 2023, sendo duas 
delas na capital e a terceira em Juiz de 
Fora. Juntas, irão gerar cerca de 1.500 
postos de trabalhos (diretos e indire-
tos). A confirmação dá sequência ao 
plano de expansão da rede atacadista, 
que concluiu 2022 com 60 inaugura-
ções em todo o Brasil no período, um 
recorde histórico para a Companhia e 
para o setor do atacado alimentar.

As unidades a serem inauguradas 
na capital Belo Horizonte são decor-
rentes da conversão dos pontos de 
hipermercados adquiridos pelo Assaí 
em 2021 e estão localizadas no Minas 
Shopping e no bairro da Santa Efigê-
nia, região central de BH. Com isso, o 
Assaí segue o seu objetivo de tornar 
as suas unidades cada vez mais próxi-
mas de seus clientes e em localidades 
de grande densidade urbana, refor-
çando a sua presença na capital belo-
-horizontina.  

Além das conversões de hiper-
mercado, o atacadista também irá 
inaugurar sua primeira unidade em 
Juiz de Fora, na região Sudoeste mi-
neira. Resultado da expansão orgâni-
ca (quando as lojas são construídas 
do zero) da Companhia no estado, 
a nova unidade vai ser instalada no 
terreno onde funcionava o clube Tu-
pynambás e trará a geração mais 
moderna de lojas do Assaí com a pro-
posta de preços baixos e amplo sor-
timento de produtos e serviços para 
as famílias e os(as) pequenos(as) 

e microempreendedores(as) juiz-
-foranos(as). As três obras têm previ-
são para iniciar nos próximos meses e 
os processos seletivos para a contra-
tação das equipes das unidades serão 
comunicados tão logo forem abertos. 

“Abrimos as portas da nossa pri-
meira loja na capital Belo Horizonte o 
ano passado. Foi um momento muito 
especial para a história do Assaí, pois 
entrar na capital mineira era um so-
nho antigo da Companhia. O Assaí 
Belvedere marcou a nossa chegada e 
agora, teremos mais duas novas uni-
dades na capital, além da primeira 
loja na cidade de Juiz de Fora. Isso 
mostra a força da nossa expansão e 
a nossa aposta no mercado mineiro”, 
comenta Luiz Carlos Araújo Costa, 
Diretor de Operações Sul e Sudes-
te do Assaí Atacadista. “Seguiremos 
trazendo para Minas o nosso mais 
novo modelo de lojas com maior mix 
de produtos e serviços, sem perder a 
nossa principal característica: preços 
baixos e atendimento de qualidade. 
Para 2023, pretendemos aumentar 
a presença da Companhia na região, 
finalizando o projeto de conversões 

dos hipermercados que adquirimos 
em 2021 e, claro, seguindo com o 
nosso projeto de expansão orgânica 
em Juiz de Fora, mas que, também, 
tem como foco todo o Estado”, pontua 
Araújo. 

Apenas em Minas Gerais, o ata-
cadista fez 3 inaugurações em 2022, 
chegando ao número de 6 lojas no 
total. Além da capital, o Assaí já está 
presente nos municípios de Betim, 
Contagem, Ipatinga, Sete Lagoas e 
Uberlândia. Até o final deste ano, con-
tará com mais duas unidades na capi-
tal e a primeira loja em Juiz de Fora. 

O Assaí é uma empresa de Cash & 
Carry que atende pequenos(as) e mé-
dios comerciantes e consumidores(as) 
em geral, seja na compra de itens 
unitários ou grandes volumes. Com 
faturamento de aproximadamente R$ 
55 bilhões nos últimos 12 meses, está 
presente nas cinco regiões do país com 
mais de 260 lojas distribuídas em 23 
estados, além do Distrito Federal. Pos-
sui cerca de 70 mil colaboradores(as) 
e, mensalmente, recebe 30 milhões de 
clientes em suas lojas. 
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Azul anuncia expansão histórica 
em Minas Gerais com novos voos 
internacionais e regionais
Companhia aérea amplia conectividade do Estado, a partir do BH Airport, 
para o Caribe e Estados Unidos, assim como para cidades do interior mineiro

A Azul anuncia, no dia 26 de janei-
ro, uma expansão histórica em Minas 
Gerais. Em parceria com o governo 
local, a empresa acaba de anunciar 
voos partindo de Belo Horizonte (BH 
Airport) com destino a Curaçao, no 
Caribe, Fort Lauderdale e Orlando, 
nos Estados Unidos, além de ligações 
regionais com as cidades mineiras de 
Araxá, Divinópolis e São João del Rei. 
O anúncio foi realizado na manhã de 
hoje na capital do Estado, em encon-
tro de Fábio Campos, diretor de Rela-
ções Institucionais e Aeroportuárias 
da Azul, com Romeu Zema, governa-
dor de Minas Gerais, Herlichy Bastos, 
diretor de Operações e Infraestrutura 
do BH Airport, e Andre Rojer, gerente 
Latino América de Curaçao.

De acordo com a companhia, o 
BH Airport – único aeroporto inter-
nacional do Estado – passará a contar 
com um voo semanal da Azul para 
Curaçao e três voos semanais para 

Fort Lauderdale ainda no primeiro 
semestre de 2023, bem como ligações 
diárias da capital mineira para Araxá 
e de Campinas para Divinópolis. No 
segundo semestre, a Azul oferecerá 
também dois voos semanais do BH 
Airport para Orlando e dois voos se-
manais para São João del Rei, cidade 
histórica com arquitetura colonial lo-
calizada a apenas 11km da conhecida 
internacionalmente Tiradentes.

As datas de início das vendas dos 
bilhetes e os dias de estreia das novas 
operações internacionais e regionais 
serão divulgadas em breve pela Azul.

“Graças a um acordo com o Go-
verno de Minas Gerais, que acredita 
no transporte aéreo como um servi-
ço essencial para o desenvolvimento 
do Estado, estamos anunciando aqui 
uma expansão histórica de nossas 
operações na região. Com estes voos, 
Minas Gerais passa a ter ainda mais 

visibilidade dentro de nossa malha, 
provendo a conectividade de clientes 
e negócios com os mais altos padrões 
de segurança e qualidade operacio-
nal da aviação comercial brasileira”, 
afirma Fábio Campos. “Estamos con-
tentes em ver a maior companhia 
aérea em destinos atendidos no Bra-
sil também conquistando esse título 
em Belo Horizonte e região. Estamos 
cada vez mais próximos de alcançar 
nossa meta de atender a 200 destinos 
no Brasil”, completou.

"A maior disponibilidade de voos e 
de rotas conectados a partir de Minas 
Gerais contribui para acelerar novos 
negócios no estado. Além disso, é fun-
damental para potencializar o turismo, 
ao facilitar o acesso de visitantes nacio-
nais e internacionais às cidades minei-
ras. No último ano, Minas foi o segundo 
destino mais procurado por turistas no 
Brasil e a facilidade de voos para o es-
tado irá colaborar para manter o cres-
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cimento do setor", disse Romeu Zema, 
governador de Minas Gerais.

A expansão da conectividade de 
Minas Gerais com o Brasil e o mer-
cado global sempre foi prioridade no 
BH Airport. “Temos uma alta deman-
da pelos voos, sobretudo internacio-
nais e estamos sempre em contato 
com as empresas aéreas. Hoje é um 
dia de celebração pelo anúncio do voo 
para Curaçao e o retorno dos voos 
para os Estados Unidos. Além disso, 
as operações para o interior de Mi-
nas seguem sendo um sucesso e é um 
enorme ganho passar a contar com 
as ligações para Araxá e São João del 
Rei. Esperamos fortalecer ainda mais 
essa parceria com a Azul e lançar no-
vos voos ao longo deste ano”, destaca 
Herlichy Bastos, diretor de Operações 
e Infraestrutura do BH Airport.

“Com uma frota diversa como a da 
Azul, conseguimos atender importan-
tes mercados e levar a eles um produ-
to reconhecido pela sua excelência e 
qualidade. Fort Lauderdale e Orlando 
já são destinos consolidados na ma-
lha da Azul em voos que partem de 
outros aeroportos, como Viracopos 
(SP), Belém, Manaus e Recife. Acre-
ditamos no potencial do mercado 
mineiro e, apostamos também, no 
sucesso do voo para Curaçao, uma 
novidade na malha da Azul”, finalizou 
Fábio Campos.

Com as três novas adições, a Azul 
passará a operar em 14 cidades de 
Minas Gerais, que hoje já opera re-
gularmente em Belo Horizonte, Ube-
raba, Juiz de Fora – Zona da Mata, 
Ipatinga, Montes Claros, Uberlân-
dia, Governador Valadares, Patos de 
Minas, Varginha, Paracatu e Teófilo 
Otoni. Somente no BH Airport, a com-
panhia conta com 95 voos diários em 
média para quase 50 destinos no Bra-
sil e no Exterior.

CURAÇAO: SINTA VOCÊ MESMO

Com mais de 50 nacionalidades 
convivendo entre seus 150 mil habitan-
tes, Curaçao é diversa na composição 

de sua população e atrações. A pecu-
liaridade da ilha a torna muito original 
perante outras da região. Quem chega 
identifica-se bastante com a hospitali-
dade e seu povo acolhedor. Todos mui-
to “dushi” (que significa querido em 
papiamento, idioma oficial).

A ensolarada Curaçao está locali-
zada no mar do Caribe onde também 
estão outras ilhas que faziam parte 
das Antilhas Holandesas e distante 
60km da costa da Venezuela. A capital 
Willemstad, eleita Patrimônio Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO, 
possui autênticos prédios de arqui-
tetura dos Países Baixos, criando um 
perfeito equilíbrio entre a atmosfera 
europeia e o clima tropical. A estrutu-
ra do recente país, independente des-
de 2010, é digna de receber turistas 
do mundo todo. O clima é convidativo 
e mesmo quando há chuva, a quanti-
dade é baixíssima.

"Tivemos uma excelente recupe-
ração das atividades turísticas e en-
cerramos 2022 com um crescimento 
de 106% em relação a 2019. A ilha se 
preparou para a retomada e hoje po-
demos afirmar através dos números 
que a decisão de manter a presença 
no mercado Brasileiro foi muito as-
sertiva e o voo direto é sem dúvida 
uma resposta rápida e positiva deste 
mercado para Curaçao", afirma Rui-
sandro Cijntje, ministro de Desenvol-
vimento Econômico de Curaçao.

Com o novo voo a partir do BH 

Airport, as opções se tornarão muito 
mais cômodas aos clientes que dese-
jam passar férias no Caribe, sendo que 
aqueles originários de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Goiânia, Brasília e Vitória 
farão conexões de, no máximo, 1h30 
no terminal mineiro. Além disso, viaja-
rão para este novo destino em nossas 
aeronaves Airbus A320, com maior 
conforto a bordo e serviço de bordo 
gratuito e a vontade e equipados com 
TV ao vivo e internet grátis.

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: 
AZUL) é a maior companhia aérea do 
Brasil em número de voos e cidades 
atendidas, com mais de 900 voos diá-
rios, para mais de 150 destinos. Com 
uma frota operacional com mais de 
160 aeronaves e mais de 14.000 tri-
pulantes, a Azul possui mais de 300 
rotas diretas em voo regionais, do-
mésticos e internacionais. 

O BH Airport é ó 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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Lojas Americanas: Recuperação Judicial se 
diferencia de outras por conta da acelerada 
deterioração da situação financeira da empresa
O caso será um dos primeiros grandes testes após mudanças 
recentes na legislação falimentar

Desde que foi anunciado o rombo 
de mais de R$ 40 bilhões nas contas 
das Americanas e o início de proces-
so de Recuperação Judicial da em-
presa, diversos agentes econômicos, 
incluindo acionistas, investidores, 
fornecedores e trabalhadores, foram 
afetados. Segundo Cinthia Lamare, 
sócia do Cescon Barrieu na área de 
Reestruturação e Insolvência, essa re-
cuperação judicial acabou surpreen-
dendo experientes agentes de merca-
do e até mesmo credores sofisticados 
com mais intensidade do que outras.

“Em muitos casos é comum ob-
servarmos uma gradual deterioração 
da situação financeira da empresa 
cuja crise de liquidez acaba resultan-
do em um pedido de Recuperação Ju-
dicial, por exemplo, em um espaço de 
poucos meses. A diferença neste caso 
é que, em princípio, não havia des-
confiança do mercado com relação à 
situação financeira da Americanas, de 
modo que houve um intervalo mui-
to curto entre a divulgação do Fato 
Relevante e o ajuizamento da Recu-
peração Judicial. A deterioração da 
situação financeira foi, de fato, muito 
acelerada”, afirma a advogada.

Outra expectativa do mercado, 
segundo ela, diz respeito à aplicação 
da Lei nº 11.101/2005, que regula 
os processos de recuperação judicial, 
extrajudicial e a falência de empresas 
e que passou por alterações recentes. 
“O caso será primeiro grande teste 
para diversos dispositivos recente-
mente introduzidos na nossa legisla-
ção falimentar, que deve ser prestigia-
da pelo Poder Judiciário em nome da 
segurança jurídica”, destaca.

PRÓXIMAS ETAPAS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A advogada explica que, nos pró-
ximos passos da recuperação judicial, 
está a publicação da relação de credo-
res das Americanas. Os credores terão 
o prazo de 15 dias para apresentação 
de habilitações e de divergências de 
crédito, no caso de alguma imprecisão 
nos valores e classes apontados pela 
empresa em Recuperação Judicial em 
sua relação de credores. Em seguida, os 
Administradores Judiciais, que são dois 
no caso da Americanas, deverão anali-
sar as habilitações e divergências e ela-
borar a segunda relação de credores. 
“Caso algum credor venha a discordar 
do posicionamento dos Administrado-
res Judiciais nesta segunda relação de 
credores, ainda caberá impugnação de 
crédito ao Juízo da Recuperação Judi-
cial. A apuração correta dos valores e 
da classe de cada crédito é importante 
para fins de votação do Plano de Recu-
peração e também, futuramente, para 
assegurar que o credor venha a receber 
seu crédito na forma do Plano que vier 
a ser aprovado”, avalia Cinthia.

Em paralelo a isso, a empresa terá 
60 dias para apresentar o Plano de Recu-
peração Judicial que deverá ser levado à 
votação dentro de 180 dias após o defe-
rimento do processamento da Recupe-
ração Judicial, que corresponde ao prazo 
de suspensão das ações e execuções de 
credores. Esse prazo poderá ser estendi-
do, de acordo com o previsto pela Lei nº 
11.101/2005, por uma única vez, caso 
não tenha havido a deliberação do plano.

“Em linhas gerais, portanto, as eta-
pas a serem cumpridas envolvem, de 
um lado, a verificação de créditos, e, de 
outro, a negociação, votação e aprova-
ção do Plano de Recuperação Judicial, 
lembrando que a Lei 11.101/05 agora 
também permite a apresentação de 
Plano Alternativo pelo Credor caso o 
Plano dos devedores não seja delibera-
do a tempo ou seja reprovado”, finaliza.

O Cescon Barrieu é um dos princi-
pais escritórios de advocacia do Brasil, 
trabalhando de forma integrada em cinco 
escritórios no Brasil (São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília) 
e, também, em Toronto, Canadá. 
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Só mesmo Nonô!

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

No fecundo período do go-
verno de JK a nação passou a 
crer em sua força. As ativida-
des produtivas expandiram. A 
democracia fortaleceu-se. Os 
investidores apareceram. Nas 
tratativas internacionais pas-
samos a ser olhados com maior 
respeito. Os latino-americanos 
acompanhavam esperançosos 
os exemplos promissores do 
país irmão de fala portuguesa.

Costuma-se alardear que so-
mos um povo desmemoriado. 
Sei não. O caso de JK desmonta 
a tese. Em qualquer lugar des-
te país, a citação de seu nome 
suscita emoções fortes. Está 
associada com a ideia desen-
volvimento, nacionalismo, pro-
moção humana, com o Brasil 
de nossos melhores sonhos. JK 
encarnou o verdadeiro espírito 
brasileiro, a genuína alma na-
cional, o sentimento solidário 
e generoso que povoa as ruas, 
e até mesmo as qualidades e os 
defeitos de nossa gente.

Por esse motivo, a confiança 
popular em seu trabalho era 
total. Ele tinha visão completa 
da grandeza do Brasil. O Bra-
sil era para ele como o mar. 
Contemplando-o em sua imen-
sidão e beleza, não se pode 
apenas falar dos enjoos das 
travessias de curta duração.

O carisma ofuscante de JK, sua 
arrebatadora capacidade de 
criar e seu verbo convincente 
incomodavam. E como! Man-
chetes estridentes referiam-se 
a Brasília, dia sim, outro tam-

bém, como o maior escândalo 
da história. A expressão “mar 
de lama” era empregada para 
definir o magnífico empreendi-
mento. Dizia-se, irresponsavel-
mente que o presidente, entre 
outras “vantagens”, recebera dos 
empreiteiros, como “propina”, 
suntuoso duplex na sofisticada 
Vieira Souto. Inimigos podero-
sos acusavam-no e vários de 
seus leais colaboradores como 
grandes responsáveis por atos 
de corrupção sem precedentes. 
Valeram-se de toda sorte de ar-
timanhas para, num momento 
trevoso, década de sessenta, cor-
tar-lhe a palavra, tolher-lhe os 
movimentos. Cassaram-lhe os 
direitos de cidadania. Exilaram-
-no. Mas não conseguiram arra-
nhar no conceito populares sua 
impávida imagem.

Proponho ao caro leitor um 
exercício de imaginação. Supo-
nhamos que JK estivesse ainda 
entre nós. Com o vigor de seu 
espírito criativo, adornado por 
inabalável crença democrática, 
ele estaria participando des-
tacadamente dos debates das 
grandes questões que galvani-
zam as atenções da sociedade. 
Estaria condenando os equívo-
cos das políticas econômicas 
desprovidas de sentido social. 
Estaria, seguramente, critican-
do o negacionismo cientifico. 
Estaria denunciando o racis-
mo, os preconceitos insuflados 
pelo fundamentalismo político 
e religioso. Estaria combaten-
do pra valer as desigualdades 
sociais, estabelecendo políti-
cas que apagassem do mapa 

brasileiro as nódoas aviltantes 
da fome e da pobreza extre-
ma. Estaria convocando todos 
compatriotas, em clima de 
harmonia, para febricitante 
arrancada desenvolvimentista. 
O brasileiro JK estaria, nesta 
hora, esforçando-se por man-
ter incólume a identidade do 
Brasil, a imagem autêntica de 
um Brasil bem brasileiro.

Delfim Neto, ministro influente 
nos governos militares, regis-
trou, pouco tempo atrás, que o 
Brasil se tornou país tristonho, 
cabisbaixo. É verdade. Com JK, 
com alguém sintonizado com 
as ideias e seu estilo gerencial, 
o Brasil seria, fatalmente, um 
país alegre, em perfeitas con-
dições de empregar suas imen-
sas potencialidades na supera-
ção dos desafios conjunturais, 
escalando, com firme decisão, 
as ladeiras do desenvolvimen-
to econômico social antevisto 
em seu destino.

No fecho da narrativa de hoje, 
recorro a uma historinha em-
blemática: O escritor Cláudio 
Bojunga, no excelente livro “JK, 
o artista do impossível”, relata 
episódio de sabor todo espe-
cial, aludindo à primeira visita 
de dona Júlia Kubitschek a Bra-
sília.  Da janela do hotel, em-
polgada com os contornos da 
metrópole erguida em tempo 
recorde no descomunal vazio 
do Planalto Central, numa pro-
eza incomparável na história 
contemporânea, ela exclamou: 
“Só mesmo Nonô pra fazer 
tudo isso!” Esse Nonô!

“Sua aventura vital foi extraordinária!”
Afonso Arinos

cantonius1@yahoo.com.br
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A economia norte-ame-
ricana experimentou uma 
expansão acima das esti-
mativas no quarto trimestre 
do ano passado e registrou 
expansão do PIB-Produto 
Interno Bruto, entre setem-
bro e dezembro, de 2,9%, 
no cálculo anualizado.  De 
acordo com a Bloomberg, as 
projeções apontavam para 
um crescimento de 2,6%. 
Mesmo com esse resulta-
do houve desaceleração na 
comparação com o trimes-
tre anterior, quando o avan-
ço chegou a 3,2%.

No acumulado do ano 
de 2022, a expansão do 
PIB norte-americano atin-
giu 2,1%, inferior aos 5,9% 

apurados em 2021.  Segun-
do projeções do FMI – Fun-
do Monetário Internacional 
divulgadas através do docu-
mento World Economic Ou-
tlook, de 12 de outubro do 
ano passado e que estimava 
uma expansão de 1,64% - 
esse novo percentual agora 
alcançado pode indicar que 
a produção total da econo-
mia do país tenha atingido 
US$ 25,148 trilhões – o que 
equivale a um acréscimo de 
US$ 2,152 trilhões, em ape-
nas um ano.

O consumo das famí-
lias, considerado o princi-
pal motor da economia dos 
Estados Unidos cresceu 
2,1% no quarto trimestre, 

Em 2022, os Estados Unidos 
acrescentaram à sua economia mais 
do que todo um PIB brasileiro
Crescimento de 2,1% no ano surpreendeu expectativas do mercado

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

“Eu mesmo me indagava muito: por que os Estados Unidos, tendo mais ou menos a mesma idade física que 
nós temos, a mesma idade histórica, sendo uma nação que durante algum tempo andou mais ou menos 
paralelamente conosco em população (o Brasil já esteve até à frente dos Estados Unidos), por que subita-
mente, os Estados Unidos tomaram essa dianteira formidável, deixando o Brasil para trás, como está hoje, 
um século atrás dos Estados Unidos em desenvolvimento - e isso é comprovado por todas as estatísticas. 
Eu sempre chamei a atenção disso, desde que era presidente, porque é preciso que o brasileiro saiba disso, 
para ele despertar o seu brio e lutar contra essa diferença, esse fosso, que separa o desenvolvimento do 
Brasil e dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos - eu mesmo me perguntava, por que os Estados Unidos 
deram esse golpe formidável na nossa frente? 
E a razão era essa, não tenha dúvida: é que, em 1801, já estava montada nos Estados Unidos, em Nova York, 
a Bolsa de Valores. Essa Bolsa lançava já as ações para todas as grandes companhias que se formaram, a 
princípio, as companhias de carvão, seguidas das companhias de estradas de ferro. Em 1863, inaugurou-se 
nos Estados Unidos, ligando Nova York a São Francisco, ou seja, de costa a costa, do Pacífico ao Atlântico, a 
primeira estrada de ferro. No Brasil, só em 1960, foi possível atravessar o Brasil de norte a sul, durante o 
meu governo quando se inaugurou Brasília, que nós fizemos aquela grande, eu considero uma das maiores 
festas do Brasil - foi aquela de vir automóveis de Belém até Brasília, e outros de Porto Alegre até Brasília, 
para se encontrarem no mesmo dia e na mesma hora. Pela primeira vez, se varou o Brasil de norte a sul e 
de leste a oeste. Um século depois”.

Texto de autoria do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, transcrito da Coletânea 
intitulada JK: Profeta do Desenvolvimento, de minha autoria

Loja da Ross, em Orlando, Flórida – Estados Unidos – Janeiro de 2023
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abaixo dos 2,9% previstos, 
o que indica que alta dos 
juros domésticos já está 
exercendo efeito.

Cabe salientar que, en-
quanto a economia norte-
-americana cresceu 2,1% 
no ano passado, a da China 
aumentou 3,0% - e, por-
tanto, em nível inferior aos 
3,21% estimados pelo FMI.  
Com isso, a PIB chinês pode 
ter chegado a US$ 18,284 
trilhões em 2022, posicio-
nando o país como o segun-
da maior economia global.

O resultado do PIB chi-
nês em 2022 foi considera-
do o segundo pior em 40 
anos e ficou bem abaixo da 
meta de Pequim para o ano, 
projetada em 5,5%.  Econo-
mistas chineses não vin-
culados ao governo vêm, 
gradativamente, reduzindo 
suas projeções para o PIB 
chinês, muitos deles já con-
siderando a possibilidade 
de o crescimento da econo-
mia norte-americana vir a 
superar a chinesa, algo que 
não se verifica desde 1976. 
O FMI estima que a expan-
são econômica chinesa não 
deverá ultrapassar cerca de 
4% até o final desta década, 
o que também está sendo 

compartilhado por várias 
economistas.

Projeções do Relatório 
Focus do Banco Central de 
09 de janeiro último indi-
cam expansão de 3,03% 
da economia brasileira em 
2022 – perspectiva que 
permite, assim, ao país 
alcançar um PIB de US$ 
1,901 trilhão – valor este 
inferior ao acréscimo in-
corporado pela economia 
norte-americana durante 
o mesmo período e que al-
cançou US$ 2,152 trilhões.

No ano passado, o Fe-

deral Reserve Bank – FED 
(Banco central norte-ame-
ricano) elevou os juros em 
mais de 4 pontos percen-
tuais. A taxa deslocou-se 
do intervalo entre 0,25% 
e 0,50% para a faixa entre 
4,25% e 4,50% em dezem-
bro, maior patamar desde o 
fim de 2007 – quando a in-
flação média ao consumidor 
no país chegou a 4,11%.

Neste século XXI, duran-
te apenas cinco diferentes 
anos, a política monetária 
que o FED implementou 
resultou em taxas médias 
anuais de juros reais positi-

vas no país: 2001 (2,26%); 
2006 (2,38%); 2007 
(2,55%); 2008 (0,31%) e 
2019 (0,02%). Vale ressal-
tar que durante 6 anos se-
guidos – de 2009 a 2015, a 
taxa média anual de juros 
praticada naquele país ficou 
estagnada em 0,25%.

O Brasil precisa deixar 
de ser o “paraíso dos rentis-
tas e inferno de quem pro-
duz”, declarou o ex-ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
no início do governo Bol-
sonaro. De acordo com o 
renomado economista An-
dré Lara Rezende, “o que se 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inflação -% CPI- ano 0,64 2,05 2,13 1,92 2,26 1,28 7,10 6,69
Fed Funds -% Média anual- % 0,26 0,51 1,10 1,91 2,28 0,54 0,25 2,02
Taxa Real de Juros-Média % -0,38 -1,51 -1,01  -   - -0,73 -6,40 -4,38
PIB – Variação anual - % 2,71 1,67 2,24 2,95 2,29 -2,71 5,95 2,10

INDICADORES DE DESEMPENHO DA ECONOMIA NORTE-AMERICANA – 2015 a 2022

Fonte: Banco Central – LCA Consultores Econômicos – MinasPart Desenvolvimento

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inflação - % IPCA – ano 10,67 6,29 2,95 3,75 4,31 4,52 10,06 5,78
Taxa Selic - % Média anual 13,58 14,17 9,92 6,56 5,96 2,81 4,81 12,63
Taxa Real de Juros – Média % 2,63 7,41 6,77 2,72 1,58 -1,63 -4,77 6,47
PIB – Variação anual - % -3,55 -3,28 1,32 1,78 1,22 -3,28 4,99 3,03

INDICADORES DE DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA – 2015 a 2022

Fonte: Banco Central – LCA Consultores Econômicos – MinasPart Desenvolvimento
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observa, há anos, é a retro-
alimentação de um círculo 
vicioso com duplo dano: 
imensa transferência de di-
nheiro da sociedade para o 
sistema financeiro; e a ge-
ração de crescente déficit 
orçamentário do Estado e 
aumento da dívida pública, 
cujo serviço é sustentado 
por títulos com juros muito 
altos, que, por sua vez, au-
mentam o rombo fiscal.

Em épocas passadas, 
chegou-se a afirmar que “ou 
o Brasil combatia as saúvas 
ou elas acabariam com o 
Brasil”. Traduzindo para os 
tempos atuais é como afir-
mar que “ou o Brasil reduz 
as suas taxas de juros ou os 
juros liquidarão com o país”. 
Reduzir as taxas de juros 
aqui praticadas em níveis 
que possam ser considera-
dos civilizados é uma im-
posição de ordem, de segu-
rança nacional. Não se pode 
esperar mais, até mesmo 
porque taxa de juros não é 
o único componente para 
o exercício de uma política 
monetária eficaz e saudável. 

O Brasil, ao longo des-
sas últimas quatro décadas 
lembra muito o período do 
presidente Antonio Salazar 
(1932-1968) à frente da 
nação portuguesa, quando, 
não obstante desfrutar de 
uma excepcional estabilida-
de e equilíbrio econômico, 
Portugal simplesmente não 
conseguia crescer, trans-
formando-se numa das 
economias mais raquíticas, 
pobres e frágeis de todo o 
continente europeu.

Só o crescimento torna 
plástica a economia, crian-
do condições para que as 
ações conscientes e deli-

beradas do Governo e da 
Sociedade possam atuar 
no rumo da atenuação dos 
problemas sociais e da des-
concentração da renda de 
um lado, e da modernização 

do aparelho produtivo, de 
outro. A estagnação da eco-
nomia enrijece-a, afastando 
a possibilidade de modifica-
ções em sua estrutura e em 
seu conteúdo.

O Brasil sofre de uma 
“síndrome do raquitismo 
econômico” e, simplesmen-
te, não conseguiu acom-
panhar, nos últimos trinta 
anos, o ritmo crescimento 

Loja da Beals, em Orlando, Florida – Janeiro de 2023
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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 
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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

da economia mundial, fi-
cando muito aquém da 
média. A marcha do cresci-
mento econômico nacional 
parece enferrujada, emper-
rada e não consegue en-
gatar qualquer ritmo que 
a possa levar avante e, ao 
contrário, tem se mostra-
do nesta década como uma 
autêntica marcha a ré e um 
verdadeiro andar para trás, 
como rabo de cavalo.

Transformar o Brasil em 
nação desenvolvida - essa 
deve ser a nossa bandeira 
e visão de futuro. E, nesse 
sentido, impõe-se uma mu-
dança radical de mentali-
dade. Não há mais tempo a 
perder e essa deve ser a de-
cisão imediata a ser tomada 
e inadiável por mais tempo. 
Se não a iniciarmos já só 
nos restará, tão-somente, o 
consolo do atraso e com ele 
também chegará, inevita-
velmente, a desordem insti-
tucional atrelada a ameaças 
à nossa democracia.

Não se pode continuar 
aceitando nem mais tolerar 
que o Brasil seja condenado 
ao atraso e ao subdesenvol-
vimento. Essa não é a nossa 
sina nem poderá ser o nos-
so destino!

Por fim, o social não 
pode ser tratado como um 
apêndice do econômico, 

mas como parte integrante 
de um processo mais amplo 
e equitativo de desenvolvi-
mento socioeconômico.

Desenvolver ações de 
cunho compensatório e as-
sistencialista atenua, mo-
mentaneamente, as carên-
cias mais imediatas, mas 
não resolve de maneira defi-
nitiva os problemas sociais. 
Há que se conceber uma 
política de redistribuição 
efetiva da renda, acoplada 
ao crescimento consistente, 
equilibrado e harmônico da 
economia.

Finalizo este texto apre-
sentando, a seguir, parte de 
discurso do ex-presidente 
Juscelino Kubitschek:

“Carecemos, em pri-
meiro lugar, de uma nova 
política da qual decorra a 
articulação e execução de 
enérgicas medidas de na-
tureza concreta. Sabemos, 
todos nós, que urge acom-
panhar o ritmo do mundo 
moderno, que não pode-
mos viver apenas de vagas 
aspirações, quando temos 
diante de nós uma gran-
de e bem definida tarefa. 
Essa há de ser também 
um ideal, obrigação, pon-
to de honra e dever. Não 
mais consentiremos, sem 
desdouro, que continuem 
na miséria, vegetando em 

condições atentatórias 
aos nossos princípios mais 
caros de respeito à pessoa 
humana, esses milhões de 
seres que o destino fez ci-
dadãos do Novo Mundo.

A nossa verdadeira 
causa, a causa que nos 
reclama e congrega, não 
pode deixar de ser prio-
ritariamente a da nossa 
prosperidade, a da nossa 
melhoria, a da libertação 
de parte considerável de 
nossas populações ainda 
privadas dos elementos 
indispensáveis a uma exis-
tência condigna, à altura 
dos ideais de bem-estar 
individual e coletivo que 
inspiram a democracia. 
Não podemos estar since-
ramente integrados em 
qualquer pensamento, 
sistema ou linha de ideias 
que não signifique, ao 
mesmo tempo, uma ga-
rantia para nossa liberda-
de e um caminho para nos-
sa segurança. Por amarga 
experiência própria, já nos 
convencemos de que os pa-
íses que só podem tirar o 
seu sustento da extração 
e comércio de matérias-
-primas, são países con-
denados à dependência 
econômica, à estagnação, 
a um incerto e perigoso fu-
turo. Nossa determinação 
de promover o desenvol-
vimento e incrementar o 

processo de industrializa-
ção do país não decorre de 
uma ambição excessiva, 
mas da nossa convicção de 
que estaremos em perigo, 
como nação, se agirmos de 
outro modo.

Sabemos que, em to-
das as atividades da pro-
dução que constituem fon-
tes de divisas, teremos de 
enfrentar as competições 
de países em que o traba-
lho é mais bem apoiado 
mecanicamente, ou rece-
be remuneração inferior, 
porque menos livre. Não 
ignoramos as graves ame-
aças que pesam sobre nós 
em razão de uma tecnolo-
gia a que não temos ainda 
acesso e que não reconhe-
ce limites às suas possibi-
lidades. Sentimos o risco 
de não recuperarmos a 
distância perdida, se nada 
fizermos para romper os 
isolamentos nacionais e 
concertar uma ação uni-
da, que evite a dispersão 
ou a duplicação inútil de 
energia”. 

Texto do discurso realizado, 
no Palácio do Itamarati, 

analisando a política externa, 
durante reunião da Comissão 

Brasileira da Operação Pan-
Americana continental – Rio 

de Janeiro, 6 de dezembro de 
1959 – extraído da coletânea 

de 3 livros intitulada JK – 
Profeta do Desenvolvimento, 

de minha autoria
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Um começo 
que preocupa

Advogado, ex-
Deputado Federal, 
ex-Ministro da 
Previdência Social

ROBERTO BRANT

Eleições democráticas cos-
tumam ser a melhor solução 
para se resolver impasses e 
conflitos políticos. Ocasio-
nalmente, no entanto, elas 
podem ao contrário tornar os 
conflitos mais difíceis de se-
rem resolvidos. Este é o caso 
do Brasil neste momento.

As eleições forem vencidas 
por uma diferença muito 
pequena, menos de dois mi-
lhões de votos num pleito ao 
qual compareceram 124 mi-
lhões de eleitores. Termina-
das as eleições as paixões não 
se dissiparam e os ânimos 
permanecem acirrados. Não 
me lembro de haver presen-
ciado nosso país dividido em 
metades aparentemente tão 
irreconciliáveis. Outras alter-
nâncias de poder ocorreram 
depois da Constituição de 

1988 e nenhuma delas se deu 
num ambiente de tanta raiva 
e tanta contestação.

Devemos ter a consciência de 
que vivemos em um país em 
crise profunda. Apesar das 
propagandas de todos os go-
vernos estamos há mais de 40 
anos sem efetivo crescimento 
da economia, o contingente 
de pobres e de quase pobres 
não diminui na vida real e for-
ma a maioria esmagadora do 
país, a infraestrutura criada 
no passado, com sacrifício e 
até com alguma irresponsabi-
lidade, está sendo consumida 
sem reposição e o Estado vive 
em permanente penúria, com 
muita dívida e muito pouca 
ação. Um país nessas condi-
ções precisa de um governo 
fortemente apoiado e capaz 
de construir grandes consen-

sos para enfrentar desafios 
que são tremendos.

Até nas guerras são os vence-
dores os que tomam a inicia-
tiva de realizar a paz. Nas lu-
tas políticas este imperativo é 
muito mais evidente, porque 
os vencidos não podem ser 
aniquilados fisicamente. O 
clima de conflito permanen-
te torna a vitória precária e 
inútil, pois não há como go-
vernar uma nação sem uma 
grande dose de cooperação.

Baseado nessas verdades tão 
instintivas vejo os primeiros 
movimentos do novo Go-
verno Lula com apreensão e 
temor. Qualquer análise que 
se faça do resultado eleitoral 
mostra que a vitória de Lula 
não foi uma vitória do seu 
partido, nem de sua coalizão 
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partidária. Ninguém pode 
negar que a maioria dos seus 
votos realmente proveio de-
les, mas se não fossem acres-
cidos dos votos de eleitores 
independentes, cujo principal 
propósito era evitar a reelei-
ção de Bolsonaro, Lula seria 
derrotado, como foi Haddad 
em 2018.

A complexidade da situação 
brasileira é tal que o gover-
no Lula só terá possibilidade 
de êxito se puder contar com 
a concordância da grande 
maioria do país. Isto significa 
o apoio e a torcida de todos 
os vencedores mais uma boa 
parte dos que foram venci-
dos. Para isto seria necessário 
um governo cujas políticas 
fossem generosas e plurais 
e que fosse integrado na sua 
maioria por personalidades 
representativas da nação e 

reconhecidas como tal, pela 
competência e pelas virtudes 
morais.

Já empossado, os movimentos 
do novo governo não apon-
tam para esta direção. Está 
sendo formado um governo 
que é a imagem do velho PT, 
com suas qualidades e seus 
defeitos. O Presidente Lula 
não recebeu este mandato do 
povo brasileiro. O PT teve um 
desempenho medíocre nas 
eleições para o Congresso e 
para os Governos estaduais, 
ao contrário da coalizão que 
apoiou Bolsonaro, que fez a 
maioria no Congresso e ele-
geu a maioria dos Governa-
dores em todo o país.

Ao final, muitos partidos foram 
contemplados num Ministé-
rio que foi ampliado o quanto 
fosse necessário para abrigar 

todo o mundo. Serão, no en-
tanto, pastas periféricas e sem 
autonomia porque o centro 
de decisão já está formado 
por companheiros fieis do PT 
e de siglas auxiliares. Nem a 
anunciada Frente Ampla está 
se concretizando, pois, seu lu-
gar, se houver, será nas órbitas 
mais externas do Poder.

Parece que o novo governo 
não deseja, ou não consegue, 
representar as maiorias do 
país. O ano de 2023 está mui-
to distante de 2003 e também 
muito diferente. A experi-
ência daqueles tempos não 
serve aos desafios de hoje. 
A ideia de que será possível 
conquistar todo o país com a 
força de grandes resultados 
na economia e na vida das 
pessoas é uma ilusão e pode 
custar muito caro. Tomara 
que eu esteja errado.
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Lula critica a independência do Banco 
Central e as atuais metas de inflação 

Em entrevista no dia 18 de janei-
ro, o presidente Lula afirmou que "É 
uma bobagem achar que um presi-
dente do Banco Central independente 
vai fazer mais do que fez o Banco Cen-
tral quando o presidente é quem indi-
cava. Eu duvido que esse presidente 
do Banco Central seja mais indepen-
dente do que foi o Meirelles. Por que 
com um Banco Central independente 
e inflação está do jeito que está? E o 
juro está do jeito que está?". 

Esta afirmação voltou a preocu-
par o “mercado financeiro”, pois pode 
sugerir um desconhecimento do pre-
sidente sobre as regras que regem a 
autonomia do Banco Central, segun-
do a LC 179/2021. Em primeiro lugar, 
o presidente da República indica os 
nomes da diretoria do BC ao Senado 

e, se aprovados, terão um mandato 
fixo. No caso do seu presidente, o seu 
mandato não coincide com o do Presi-
dente da República. Além disso, a fala 
denota incompreensão sobre as ver-
dadeiras causas da alta inflação, rela-
cionadas com os efeitos da pandemia 
tanto do lado da demanda, como da 
oferta. É um fenômeno global, que 
obrigou a maior parte dos bancos 
centrais a apertarem fortemente suas 
políticas de juros. 

Lula também criticou a atual meta 
de inflação. "Você estabeleceu uma 
meta de inflação de 3,7%. Quando 
faz isso, é obrigado a arrochar mais a 
economia para atingir a meta. Por que 
precisava atingir os 3,7%? Por que 
não fazia 4,5% como nós fizemos?", 
questionou. Alguns economistas afir-

mam que “não necessariamente uma 
meta de inflação menor exigirá um 
aperto monetário mais forte. Com 
coordenação das políticas fiscal, pa-
rafiscal e monetária, ainda mais num 
contexto de dissipação de choques e 
reformas, seria possível uma trajetó-
ria cadente da inflação e dos juros. 
Entre 2018 e 2019, por exemplo, a 
inflação anual, medida pelos seus 
núcleos, ficou em torno de 3,0%, os 
juros atingiram a marca de 4,5% e a 
economia crescia 1,5% ao ano”. 

De todo modo, a fala de Lula re-
força a expectativa de que o CMN 
poderá elevar as metas de inflação, o 
que poderá resultar num juro nomi-
nal de equilíbrio maior e no aumen-
to do imposto inflacionário sobre os 
mais pobres.
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Lula volta a questionar Banco Central: 
“Se a inflação está em 7,5%, por que 
os juros estão em 13,5%?”
Lula criticou operadores do mercado financeiro, por “desconfiarem” 
daquilo que o governo fala sobre “investimento”

O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) voltou a questionar, no dia 
19 janeiro a atuação do Banco Central 
autônomo e o atual patamar da taxa bá-
sica de juros, fixada em 13,75% ao ano.

Em encontro com reitores de 
universidades federais no Palácio do 
Planalto, ele defendeu a necessidade 
de investimentos público em diversas 
áreas e a importância do Estado no 
combate às desigualdades.

“Não é possível que a gente não 
tenha indignação com isso. O Brasil 
é o país da desigualdade. É desigual-
dade no salário, no trabalho, de raça, 
de gênero, entre mulher e homem, na 
educação… É tudo desigual. Uns po-
dem tudo e uma grande maioria não 
pode nada. Uns conseguem juntar 
bilhões e os outros não conseguem 
tostões. É esse país que temos que 
mudar”, criticou.

Lula também repetiu que os re-
cursos destinados à Saúde, à Edu-
cação e políticas como a construção 
de casas populares e urbanização de 
favelas não podem ser considerados 
gastos. E criticou operadores do mer-
cado financeiro, por “desconfiarem” 
do governo.

“A única coisa que não é dita como 
gasto por essa gente do mercado é o 
pagamento de juros da dívida. Eles 
acham que isso é investimento. Qual 
é a explicação de termos um juro de 
13,5% hoje?”, questionou.

“A inflação está em 6,5%/7,5%, 
por que o juro está a 13,5%? Qual é a 
lógica? Qual é a lógica da desconfian-

ça que o mercado tem de tudo que a 
gente fala de investimento? Eu não 
vejo essa gente falar uma vez em dívi-
da social”, criticou.

“Nós temos uma dívida social de 
500 anos com esse povo. É uma dívida 
milenar que temos com esse povo. As 

pessoas nascem pobres, ficam adul-
tas pobres, morrem pobres, o filho 
nasce pobre, morre pobre, e a gente 
não tem uma voz de alento para elas? 
Quem tem que estender a mão para 
essas pessoas é o Estado”, prosseguiu.

Em 2022, o Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor (IPCA), con-
siderado o indicador oficial de infla-
ção do país, medido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), fechou em alta acumulada de 
5,79% – acima do limite da meta es-
tabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), de 5%, pelo segundo 
ano consecutivo.

Já a taxa básica de juros (a Selic) 
está em 13,75% ao ano – patamar que 
se mantém desde agosto de 2022, en-
cerrando um forte ciclo de altas de 
11,75 pontos percentuais em pouco 
mais de 8 meses.

Isso significa uma taxa real de ju-
ros hoje próxima a 8%, nível conside-
rado elevado comparado com pares 
internacionais. Agentes econômicos 
costumam associar essa situação ao 
contexto de incertezas fiscais no país, 
diante da indefinição de um novo 
arcabouço fiscal e as sinalizações de 
aumento de despesas públicas sem as 
devidas contrapartidas pela atual ad-
ministração. A percepção de risco de 
piora na relação dívida/PIB faz com 
que o mercado cobre prêmios mais 
elevados.

Durante o discurso aos reitores, 
Lula voltou a defender uma reforma 
tributária com olhar para o Imposto 
de Renda, de modo a reduzir a carga 
sobre os mais pobres e cobrar mais 
de faixas abastadas. “A gente precisa 
de uma reforma tributária para quem 
ganha mais pagar mais, e quem ganha 
menos pagar menos. Não é possível 
alguém que ganha R$ 5 mil pagar pro-
porcionalmente mais do quem ganha 
R$ 100 mil. É uma política tributária 
ao inverso”, disse. E cobrou apoio 
para convencer os parlamentares.

O presidente também defendeu o 
Fies e indicou interesse em ampliar o 
programa. “Se o país tem tanta tole-
rância com os ricos que devem nesse 
país, por que não tem a compreensão 
de que o jovem que se formou pode 
pagar sua dívida? O Brasil tem quase 
R$ 2 trilhões de dívida que as pessoas 
não pagam. Pessoas que não pagam 
Imposto de Renda. E vocês sabem que 
quem sonega não é trabalhador, por-
que o dele é descontado no holerite. O 
Brasil tem milhões de pessoas que dão 
cano na Previdência Social, que não 
pagam os impostos. Essa gente deve 
quase R$ 2 trilhões, e eu vou me inco-

modar com uma dívida do estudante 
que tomou emprestado R$ 12 mil para 
estudar? Eu tenho certeza que, na hora 
em que esse jovem arrumar um em-
prego, ele vai cumprir com o compro-
misso de pagar sua dívida”, afirmou.

Lula disse que a Educação é a 
“única coisa que pode fazer esse país 
deixar de ser um eterno país em de-
senvolvimento para se transformar 
em um país desenvolvido”. Nesse 
sentido, ele defendeu o Estado como 
indutor do crescimento e “regulador 
da justiça social” e destacou a neces-
sidade de aumentar os investimentos 
em “universidades, escolas profissio-
nalizantes e no ensino fundamental”.

“É preciso que a gente não aceite a 
negação do Estado, o Estado é impor-
tante, pode ser o regulador da justiça 
social nesse país”, declarou. “O Fies 
colocou quase dois milhões de jovens 
para estudar. O Estado tem que ser 
o fiador. Nossa disposição é voltar 
a fazer isso, não apenas aumentar a 
quantidade, mas a qualidade. Precisa-
mos melhorar tudo que fizemos, e se 
possível fazer mais”.

Fonte: InfoMoney – 19.01.23
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Brasil é o 10º país que mais desperdiça 
alimentos no mundo
30% dos alimentos produzidos no país vão para o lixo, o equivalente a cerca de 46 milhões 
de toneladas por ano e em reais, o valor chega a R$61,3 bilhões desperdiçados

O Brasil é um dos principais pro-
dutores de alimentos do mundo, mas 
infelizmente também é um dos países 
com o maior índice de desperdício 
de alimentos. De acordo com dados 
do IBGE, cerca de 30% dos alimentos 
produzidos no país acabam sendo jo-
gados fora, o equivalente a cerca de 46 
milhões de toneladas de alimentos por 
ano. Isso representa uma perda signifi-
cativa tanto em termos econômicos, já 
que o desperdício de alimentos no Bra-
sil é estimado em R$ 61,3 bilhões por 
ano, quanto ambientais e sociais, colo-
cando, assim, o Brasil na 10ª posição 
no ranking de países que mais desper-
diçam comida, segundo dados da ONU.

Esse desperdício ocorre em diversas 
etapas da cadeia alimentar, desde a pro-
dução até o consumo. Na produção, os 
alimentos são perdidos devido a ques-
tões como mau planejamento, falta de 
infraestrutura adequada e problemas 
climáticos. Na distribuição e comercia-
lização, alimentos são descartados de-
vido a padrões exigentes de aparência e 
estética, além de problemas logísticos. Já 
no consumo, os alimentos são desperdi-
çados devido a compras excessivas, falta 
de planejamento de refeições e descui-
do com a conservação dos alimentos. 
Por ano, o desperdício no país chega a 
27 milhões de toneladas de alimentos, 
sendo que 60% deles vêm do consumo 
no dia a dia das famílias.

“É importante destacar que o des-
perdício de alimentos tem impactos 
significativos na sociedade e no meio 
ambiente. Além de representar uma 
perda econômica, o desperdício de 
alimentos contribui para a degrada-
ção do meio ambiente e para a fome 
e a pobreza em diversas regiões do 
país”, salienta Luciano Kleiman, CEO 
da b4waste, foodtech brasileira que 

conecta varejistas com alimentos e ou-
tros produtos próximos à validade ao 
consumidor final interessado em com-
prar produtos pela metade do preço.

“Nossa ideia é transformar “lixo” em 
receita adicional, sem risco ou qualquer 
tipo de investimento para os varejistas”, 
explica Luciano. O aplicativo da b4waste 
oferece alimentos e outros produtos de 
qualidade, próximos à validade pela me-
tade do preço. Disponível em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a b4 já 
evitou o desperdício de 600 toneladas 
de alimentos, além de ser uma ótima 
opção para quem deseja economizar 
nas compras do mês. Com mais de 100 
estabelecimentos em seu catálogo, entre 
mercados, lojas, restaurantes, padarias e 
cafés, o usuário consegue visualizar to-
das as opções disponíveis no app e fazer 
seu pedido com descontos. Além da op-
ção de retirar o pedido no local de com-
pra, o consumidor também tem a opção 
de receber os itens em casa. 

“Para enfrentar esse problema, é 
necessária uma ação conjunta de di-
ferentes setores, incluindo governo, 
empresas e sociedade. Medidas como a 
implementação de políticas públicas, a 

promoção de boas práticas na produção 
e distribuição de alimentos, e a cons-
cientização da sociedade sobre o pro-
blema do desperdício de alimentos são 
fundamentais para reduzir o problema 
no Brasil”, finaliza Luciano.

Fundada em 2020 por Luciano 
Kleiman e Daniel Neuman, a b4waste 
tem o propósito de impactar as pes-
soas e o planeta, contribuindo para a 
redução do desperdício. Com o objeti-
vo de reduzir a perda de mais de nove 
milhões de toneladas de alimentos no 
Brasil - o que representa mais de R$ 
50 bilhões perdidos anualmente -, a 
foodtech une em sua plataforma qual-
quer empresa que tenha perdas por 
validade com quem queira produtos 
para consumo rápido com pelo menos 
50% de desconto. Dessa forma, além 
de reduzir pela metade o desperdício 
dos varejistas, a b4waste ajuda os 
consumidores a economizarem e a 
se tornarem protagonistas também 
na redução de impactos ambientais. 
Desde seu lançamento, a plataforma 
já salvou mais de 600 toneladas de 
alimentos do desperdício, prevenin-
do a emissão de mais de 18 toneladas 
de Metano no meio ambiente.
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Brasil ocupa posições intermediárias 
em ranking mundial de acesso à água 
e esgoto tratados

A Copa do Mundo acabou há qua-
se um mês e, apesar de ter caído nas 
quartas-de-final, o Brasil segue lide-
rando o ranking da FIFA. No entanto, 
quando o assunto é acesso à água po-
tável e saneamento básico, o país ocu-
pa uma posição intermediária em um 
ranking mundial de oferta de água e 
esgoto tratados. 

Os dados são da Unicef e da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), e 
mostram que a oferta de água potável 
atinge 86% da população brasileira, 
o que deixa o Brasil na 85ª posição 
em um ranking de 137 localidades. O 
esgoto tratado chega a 49% dos bra-
sileiros, colocando o Brasil na 76ª po-
sição entre 129 regiões listadas.

De acordo com os levantamentos 
mais recentes do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento, 84% 
é a média de abastecimento de água 
da população total brasileira (93% na 
parcela urbana), e 55% da quantida-
de de esgoto gerado no país é tratada. 
Isso significa que mais de 43 milhões 
de brasileiros não têm acesso à água 
tratada, enquanto mais de 100 mi-
lhões não têm acesso à rede de coleta 
de esgoto.

Para Percy Neto, presidente da 
Associação e Sindicato Nacional das 
Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto (Abcon), o 
Marco Legal do Saneamento Básico 
vai ajudar o país a superar esses défi-
cits. “Essas diretrizes regulatórias são 
extremamente importantes. Porque 
o Brasil, hoje, ele tem uma regulação 
do saneamento, como a competên-
cia pelo serviço é municipal, ele tem 

uma regulação muito pulverizada. Ter 
essa harmonização regulatória para o 
setor sempre foi muito importante”, 
afirma o mandatário.

Uma das determinações das no-
vas regras sancionadas em 2020 é 
que, até 2033, o Brasil deve atender 
99% da população com abastecimen-
to de água tratada e 90% da popula-
ção com coleta dos esgotos. Em uma 
outra proposta de emenda à Cons-
tituição, já aprovada pelo Senado e 
que tramita na Câmara dos Deputa-
dos, pretende-se incluir a água po-
tável na lista de direitos e garantias 
fundamentais, garantindo a todos o 
acesso à água potável em quantidade 
adequada para possibilitar meios de 
vida, bem-estar e desenvolvimento 
socioeconômico.

Fonte: Brasil 61
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Brasil se mantém como o pior país  
na destinação de tributos arrecadados 
para o bem-estar da população
Índice leva em consideração os 30 países com maior carga tributária

A arrecadação de tributos no Bra-
sil é grande, mas, em contrapartida, o 
retorno do que é gerado não chega à 
sociedade de maneira adequada. Isso 
é o que mostra o resultado da 11ª 
edição do Índice de Retorno de Bem-
-estar à Sociedade (Irbes), feito pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), que leva em con-
sideração os 30 países com a maior 
carga tributária. Desde a primeira 
edição do estudo, realizada em 2011, 
o Brasil permanece na última coloca-
ção. O cálculo do Irbes é obtido a par-
tir da somatória da carga tributária 
em relação ao PIB (ponderado com 
peso de 15% de importância) com o 
Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) (ponderado com peso de 85% 
de importância). Os dados da carga 
tributária, que é a arrecadação em 
relação ao PIB, foram obtidos junto 
à Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE). 

Já o os números do IDH vêm do 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud). Ambos 
são referentes a última atualização 
disponível, que é do ano de 2020. A 
permanência do país na última posi-
ção do índice mostra que os tributos 
pagos continuam sendo mal aplica-
dos. Para o presidente executivo do 
IBPT, Dr. João Eloi Olenike, é preciso 
destinar de forma mais assertiva e 

qualitativa o orçamento brasileiro. 
“É essencial utilizar melhor os recur-
sos arrecadados e aplicá-los em in-
vestimentos que possam trazer me-
lhoria efetiva na qualidade de vida 
da população. O valor que o Brasil 
destina atualmente para investimen-
tos que tragam crescimento no IDH é 
muito baixo. Certamente, se existisse 
uma melhor aplicação das receitas 
públicas oriundas dos tributos, isso 
se refletiria em um bem-estar social 
muito mais elevado”, ressaltou. Na 
tabela abaixo é possível ver os resul-
tados das 11 edições do Irbes, com 
uma comparação entre o resultado 
do Brasil e dos países que ocuparam 
a liderança:
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Dentre os 30 países que fazem 
parte do estudo, o Brasil é o que apre-
senta o pior IDH, com 0,758. Enquanto 
isso a Irlanda, primeira colocada, tem 
0,943. O IDH tem o objetivo de medir 
o grau de desenvolvimento econômico 
do país, atingido através da qualidade 
de vida oferecida à população. O índice 
vai de zero (0) a um (1) e quanto mais 
próximo de um (1) o país estiver, po-
de-se afirmar que atingiu maior grau 
de desenvolvimento.

A realização de investimentos no 
Brasil pode ter significativo impacto 
para a melhoria da qualidade de vida 
da população, mas existem diver-
sos fatores que acabam interferindo 
nisso. “É preciso observar a questão 
do custo Brasil. Muitos deixam de 
investir aqui porque os custos são 
muito altos, a tributação é alta, tem 
insegurança jurídica, portos que não 
são muito eficientes, estradas peda-
giadas, isso quando são boas, pois 
em maioria são ruins. Tem também 
a questão da logística do transporte, 
que não é adequado ao tamanho do 

país e a burocracia. Tudo isso contri-
bui para formar o chamado custo Bra-
sil, sendo que a alta tributação é um 
dos maiores custos que nós temos em 
relação a chamada de investimentos 
externos”, explicou.

Enquanto este cenário não mudar, 
o Brasil vai continuar arrecadando 
muito e retornando bem pouco para a 
sociedade. “A questão de não termos 
serviços de qualidade faz com que o 
brasileiro seja obrigado a pagar tribu-
tos duas vezes, principalmente a clas-
se média, pois paga sobre o consumo, 
renda e patrimônio, e pela inefici-
ência governamental, ainda precisa 
buscar serviços na iniciativa privada, 
o que também representa, de for-
ma indireta, pagamento de tributos. 
Isso faz com que estejamos pagando 
duas vezes, uma diretamente, que é 
o recolhimento dos tributos mesmo, 
e a outra indireta, que é pela falta de 
atendimento e qualidade nos serviços 
que o país entrega, que, infelizmente, 
é muito ruim”, finalizou o presidente 
executivo do IBPT.

O Instituto Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação (IBPT) foi funda-
do em 1992, com o objetivo inicial de 
congregar estudiosos das ciências jurí-
dica, contábil, social e econômica para 
debater sobre temas relacionados ao 
planejamento tributário. Desde sua 
fundação, o IBPT se dedica ao estudo 
do complexo sistema tributário no 
país, sendo reconhecido pela adoção 
de uma linguagem clara e precisa à 
sociedade sobre a realidade tributá-
ria brasileira. O IBPT também lançou 
bases e fundamentos para viabilizar a 
lógica da transparência fiscal, promo-
vendo conscientização tributária.

Pioneiro na criação de estratégias 
de mercado para empresas e entida-
des setoriais a partir da análise de 
dados fiscais, públicos e abertos, o 
IBPT mantém investimentos contínu-
os em tecnologia e na capacitação de 
sua equipe para viabilizar pesquisas, 
estudos e serviços, possuindo o maior 
banco de dados privado com informa-
ções tributárias e empresariais.
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Fonte: O Globo

Arrecadação tributária federal cresceu 
8,2% em 2022, em termos reais 

Este resultado está alinhado com 
a mediana das expectativas de mer-
cado financeiro e confirma que houve 
crescimento real na receita total de 
+2,5% no mês quando comparado ao 
ano anterior.

Assim, a arrecadação acumulada 
em 2022, foi de R$ 2.256 bilhões a 
preços de dezembro, o que represen-
ta um avanço de 8,2% em termos reais 
contra o mesmo período do ano pas-
sado. A continuidade do crescimento 
econômico acima do seu potencial no 
ano e a valorização das commodities 
contribuíram para o avanço robusto 
da receita e do lucro, em especial do 
IR e da CSLL. Essa maior arrecadação 
compensou os efeitos das desonera-
ções ocorridas no ano. 

Sobre as desonerações, a Receita 
Federal estimou especificamente dois 
valores no mês: as desonerações ge-
rais de IPI e as de PIS/COFINS sobre 
combustíveis, estimadas em R$ 1,9 
bilhão e R$ 3,75 bilhões, respectiva-
mente. Em 2022, essas desonerações 
reduziram a receita em R$ R$ 17,2 bi-
lhões e R$ 25,85 bilhões. 

As desonerações de IPI são decor-
rentes de uma redução geral de alí-
quotas por produtos classificados na 
tabela de incidência do imposto. Dito 
de outra forma, seus impactos são 
permanentes, e não há sinalização do 
novo governo de que haverá revisão 
da tabela. A estimativa é que a perda 
seja de R$ 29,8 bilhões em 2023.

 
As desonerações de PIS/COFINS 

sobre combustíveis foram parcial-
mente prorrogadas neste ano. Sobre 
o diesel, a vigência é até 31 de dezem-
bro de 2023, com impacto de R$ 18,6 
bilhões. Para gasolina/etanol/GNV, a 
vigência é até 28 de fevereiro de 2023, 
com uma perda estimada de R$ 5,7 bi-

lhões. No entanto, a sinalização é que a 
reoneração em março, prevista em lei, 
dependerá de a nova política de pre-
ços da Petrobras, ou alguma medida 
de mitigação das flu-
tuações de preços, já 
ter sido implementa-
do até lá. Dessa forma, 
há grande risco de a 
desoneração ser pror-
rogada mais uma vez. 

Por fim, a arrecada-
ção total ajustada pela 
sazonalidade mostrou 
variação de +0,2% em 
dezembro. O ajuste su-
gere que a trajetória de 
rápido crescimento da 

arrecadação se encerrou em agosto de 
2022. Desde então, os resultados têm 
oscilado ao redor do valor ajustado de 
R$ 188 bilhões.
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População brasileira é de 207,8 milhões de 
habitantes, mostra prévia do Censo 2022
Dado foi calculado com base nos questionários do Censo 2022 respondidos até o dia 25 
de dezembro de 2022 e utiliza o resultado prévio nos municípios onde a coleta já havia 
terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios
As informações divulgadas foram entregues ao TCU para o cálculo de distribuição do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O IBGE-Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística divulgou, no dia 
28 de dezembro último, a prévia da 
população dos municípios com base 
nos dados coletados pelo Censo De-
mográfico 2022 realizado até o dia 25 
de dezembro, que mostra que o Brasil 
chegou a 207.750.291 habitantes.

A divulgação teve como objetivo 
cumprir a lei que determina ao Ins-
tituto fornecer, anualmente, o cálculo 
da população de cada um dos 5.570 
municípios do país para o Tribunal de 
Contas da União (TCU). Seguindo um 
modelo estatístico, o IBGE entrega 
um resultado prévio do ano de 2022 
a partir dos 83,9% da população re-
censeada.

"Este modelo adotado foi bastante 
estudado e aprovado pela Comissão 
Consultiva do Censo 2022, que olhou 
detalhadamente o processo desen-
volvido para fornecer ao TCU e à so-
ciedade os melhores dados técnicos e 
reais possíveis", afirmou o diretor de 
Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

IBGE ADOTOU MODELO 
ESTATÍSTICO PARA GERAR  
A PRÉVIA DA POPULAÇÃO

O Instituto estudou propostas 
para cumprir as obrigações legais em 
relação à divulgação das populações 
municipais. Após análises, a equipe 
do IBGE concluiu que o melhor mode-
lo é o que utiliza os dados do Censo 

2022 nos municípios onde a coleta 
já havia terminado e uma combina-
ção de dados coletados e estimativas 
para os demais municípios. "A missão 
do IBGE é retratar a realidade. Com a 
discussão das propostas, escolhemos 
a que chega o mais próximo possível 
da realidade populacional nos domi-
cílios do país", explica o coordenador 
técnico do Censo, Luciano Duarte.

As informações divulgadas foram 
entregues ao TCU para fins de cálculo 
de distribuição do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), feita de 
acordo com o número de habitantes. 

Até o dia 25 de dezembro de 2022, 
83,9% da população já havia sido re-

Claudio Vieira/PMSJC

Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega resultado prévio a partir dos 83,9% da população recenseada 
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censeada, somando 87,7 milhões de 
domicílios particulares e mais de 178 
milhões de pessoas. O Censo 2022 
está em campo realizando coletas 
desde 1º de agosto e continuará du-
rante o mês de janeiro de 2023.

SUDESTE DETÉM  
A MAIOR POPULAÇÃO  
BRASILEIRA

A região Sudeste detém a maior 
população do país, com 87.348.223 
habitantes, representando 42,05% do 
total nacional.  O estado de São Paulo 
possui a maior população estadual: 
46.024.937 habitantes – 22,15% do 
total nacional. Minas Gerais é o se-
gundo estado mais populoso, com 
20.732.660 habitantes – o que equi-
vale a uma participação relativa de 
9,98% no total nacional.

De acordo com o site UOL, em 
média, a população brasileira cresceu 
apenas 0,7% ao ano desde o último 
recenseamento, em 2010. É o menor 
aumento populacional já registrado 
pelo país — a série histórica começa 
em 1872.

Os dados refletem a queda no nú-
mero de nascimentos. Ainda nascem 
mais pessoas do que morrem no Bra-
sil, mas a diferença é cada vez menor. 
O resultado é o envelhecimento da 
população brasileira, o que gera im-
pactos na força de trabalho, na saúde 
e na previdência. Dentro de uma ou 
duas décadas, o país deve começar a 
diminuir.

Em média, a população cresceu 
apenas 0,7% ao ano desde o último 
recenseamento, em 2010. É o menor 
aumento populacional já registrado 
pelo país — a série histórica começa 
em 1872.

Ainda nascem mais pessoas do 
que morrem no Brasil, mas a diferen-
ça é cada vez menor. O resultado é o 
envelhecimento da população brasi-
leira, o que gera impactos na força de 
trabalho, na saúde e na previdência. 

Dentro de uma ou duas décadas, o 
país deve começar a diminuir.

A prévia aponta que a população 
do Nordeste é a que menos cresceu 
no país -metade da média nacional. 
É improvável que esse quadro mude 
até os resultados finais do Censo, por-
que a diferença em relação a outras 
regiões é muito grande. Além disso, o 
Nordeste é o local do país onde o re-
censeamento está mais avançado;

Um grande número de cidades 

diminuiu de tamanho. Na prévia do 
Censo, a proporção chega a 40% dos 
municípios, mas os dados podem mu-
dar na versão final.

De acordo com Ricardo Ojima, 
professor de demografia da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Nor-
te, “o crescimento da população vem 
reduzindo mais do que pensávamos. 
Os gestores públicos tem que colocar 
na cabeça que a população não vai 
crescer infinitamente. No momento, 
os adultos representam a maior parte 
da população brasileira. Futuramen-
te, haverá mais idosos. Os custos com 
saúde, remédios e previdência vão 
ser bem maiores”.

POR QUE O CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO ESTÁ EM QUEDA?

O fator principal é a queda na taxa 
de natalidade. Para manter o tama-
nho da população no longo prazo, é 
necessário, no mínimo, uma média de 
2 filhos por mulher. Em 2010, o nú-
mero já estava abaixo desse patamar: 
1,9. O Censo 2022 deve apresentar 
um resultado ainda menor.

A pandemia de covid-19 contri-
buiu para que o ritmo de crescimen-
to caísse ainda mais, devido à alta 
na mortalidade. O Conass (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde) es-
tima que, entre 2020 e 2022, um mi-
lhão de pessoas morreram a mais do 
que a média dos anos anteriores. Na 
conta, estão as mortes pela covid-19, 
mas também as que podem ter ocor-
rido pela redução dos atendimentos 
médicos durante a pandemia.

Também na pandemia, o núme-
ro de nascimentos, que já estava em 
queda, caiu ainda mais - por motivos 
comportamentais, como o adiamento 
da gravidez e o isolamento social.

No caso específico do Nordeste, 
há ainda efeitos da migração para ou-
tras regiões. A versão final do Censo 
vai permitir entender melhor essas 
dinâmicas demográficas.

Brasil e Unid. da Federação População
Brasil 207.750.291
Região Norte 17.834.762
Rondônia 1.616.379
Acre 829.780
Amazonas 3.952.262
Roraima 634.805
Pará 8.442.962
Amapá 774.268
Tocantins 1.584.306
Região Nordeste 55.389.382
Maranhão 6.800.605
Piauí 3.270.174
Ceará 8.936.431
Rio Grande do Norte 3.303.953
Paraíba 4.030.961
Pernambuco 9.051.113
Alagoas 3.125.254
Sergipe 2.211.868
Bahia 14.659.023
Região Sudeste 87.348.223
Minas Gerais 20.732.660
Espírito Santo 3.975.100
Rio de Janeiro 16.615.526
São Paulo 46.024.937
Região Sul 30.685.598
Paraná 11.835.379
Santa Catarina 7.762.154
Rio Grande do Sul 11.088.065
Região Centro-Oeste 16.492.326
Mato Grosso do Sul 2.833.742
Mato Grosso 3.784.239
Goiás 6.950.976
Distrito Federal 2.923.369

PRÉVIA DA POPULAÇÃO 
CALCULADA COM BASE NOS 
RESULTADOS DO CENSO 
DEMOGRÁFICO 2022 ATÉ  
25 DE DEZEMBRO DE 2022

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação 
Técnica do Censo Demográfico - CTD
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Lula terá que lutar contra 
fantasmas do passado

Jornalista e 
empresário

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Temos um novo governo. Ve-
lhos nomes - alguns novos, é 
verdade - para enfrentar ve-
lhos problemas que desafiam 
o país já há muito tempo, sem 
que encontremos uma forma 
de resolvê-los ou pelo menos 
amenizá-los. E o governo que 
se instalou em 1º de janeiro, 
inicia-se sem mostrar alterna-
tivas novas, caminhos novos 
para desmontar os velhos gar-
galos sociais e econômicos. 

Vem com o velho discurso de 
governar para os mais po-
bres, esquecendo-se de que 
os que saem vitoriosos das 
urnas, assumem com a obri-
gação e governar para todos e 
que, se assim não for, nada se 
faz pelos mais carentes. 

Lula assume com a enorme 

responsabilidade de não de-
cepcionar o povo que votou 
nele, não em um programa 
de mudanças, não em um 
projeto de governo. Lula pre-
cisa usar esta liderança para 
desmontar as armadilhas que 
ficaram do já antigo governo. 

Ele precisa pacificar o país 
para governar para o povo. 
Todo o povo. Não será tarefa 
fácil a pacificação. Lula terá 
que lutar contra fantasmas. 
Não tem uma liderança a mi-
rar e derrubar. Lutará contra 
grupos de interesse que fa-
zem de radicais histéricos de 
instrumentos para confron-
tar o governo em defesa de 
interesses pessoais. 

São grupos acéfalos, sem 
uma liderança real. Imagi-

návamos bolsonaristas, mas 
o tempo cuidou de mostrar 
que não, Bolsonaro não foi 
líder inspirador deste movi-
mento. Usaram o seu nome, 
e ele convenientemente per-
mitiu, para apresentar uma 
liderança que nunca teve. Foi 
manobrado até mostrar seus 
pés de barro. Para Lula é uma 
dificuldade a mais. 

Não tem uma liderança a fa-
zer render para pacificar o 
país. Terá que controlar seus 
próprios radicais para evitar 
confrontos com os órfãos do 
outro lado. Não será tarefa fá-
cil. Mas Lula precisa agir com 
calma e prudência para não 
desgastar sua imagem. Ela 
é, até agora, o que mantém a 
esperança do povo em dias 
melhores. 
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As medidas de recuperação fiscal
do novo governo

Sócios do Tognetti 
Advocacia

SILVANIA TOGNETTI, DAVID 
DAMASIO E DANIELLA ENG

O Ministério da Fazenda anun-
ciou no último dia 12 várias me-
didas para reduzir o déficit de 
receitas como as seguintes (i) 
uma nova modalidade de tran-
sação tributária para diminuir 
o contencioso administrativo 
federal via portaria conjunta da 
Procuradoria da Fazenda e Re-
ceita Federal; (ii) um aumento 
significativo do valor mínimo 
para acesso de recursos admi-
nistrativos ao CARF pelos con-
tribuintes; (iii) o restabeleci-
mento do voto de qualidade em 
favor do fisco nos julgamentos 
do CARF com o propósito de re-
visão de posicionamentos já es-
tabelecidos pró contribuintes; 
(iv) uma espécie de denúncia 
espontânea para créditos tribu-
tários, mesmo após iniciada a 
fiscalização, com data limite de 
30 de abril de 2023; e (v) a ex-
clusão do ICMS destacado nas 
notas de aquisição nos créditos  
do PIS e da COFINS, aumentan-
do o tributo para no regime não 
cumulativo.

Essas medidas têm o objeti-
vo de ampliar a arrecadação 
tributária e reduzir o déficit 
fiscal previsto para o ano de 
2023, além de baixar o estoque 
de processos administrativos 
no CARF que, em outubro de 
2022, já somava mais de um 
trilhão de reais. Mas, será que 
atingirão esse objetivo?

Um dos destaques do pacote 

apresentado pelo atual Ministro, 
Fernando Haddad, é o Progra-
ma “Litígio Zero”, que permite 
a renegociação de dívidas tri-
butárias – nova modalidade de 
transação tributária federal – 
em contencioso administrativo 
fiscal com recurso pendente de 
julgamento no âmbito de DRJ, 
CARF ou de pequeno valor, no 
contencioso administrativo ou 
inscrito em dívida ativa. A ade-
são será entre os dias 1º de feve-
reiro até 31 de março de 2023.

Para pessoas físicas, micro e 
pequenas empresas o Progra-
ma alcança débitos tributários 
de até 60 salários-mínimos, 
com descontos de 40% a 50% 
sobre o valor total do débito, 
para pagamento em até 8 ou 2 
meses, respectivamente, inde-
pendentemente da classifica-
ção da dívida ou da capacidade 
de pagamento do contribuinte.

Por sua vez, para as empresas 
cujos débitos sejam superio-
res a 60 salários-mínimos e 
com recurso pendente de jul-
gamento nos âmbitos de DRJ 
ou CARF, serão concedidos 
descontos de até 100% sobre 
o valor de juros e multas de dé-
bitos irrecuperáveis e de difícil 
recuperação, limitado a 65% 
sobre o valor total de cada cré-
dito objeto da negociação – se 
pagos em até duas parcelas– 
ou a 50%, se pagos em até oito 
parcelas mensais.

Se os débitos forem classifi-
cados como irrecuperáveis 
ou de difícil recuperação, o 
contribuinte deverá pagar em 
dinheiro, no mínimo 30% do 
saldo devedor, em até nove 
prestações mensais, sendo o 
restante (70%) com uso de 
créditos decorrentes de pre-
juízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL apurados até 
31 de dezembro de 2021. Já, se 
os débitos forem classificados 
com alta ou média perspectiva 
de recuperação, o pagamento 
será de, no mínimo, 48% do 
valor consolidado dos créditos 
transacionados, em nove pres-
tações mensais e o restante 
(52%) com uso dos créditos de 
prejuízo fiscal e base negativa 
de CSLL.

Em ambas modalidades, a 
transação está condicionada 
ao pagamento de entrada cor-
respondente a 4% do valor 
consolidado dos débitos tran-
sacionados que poderão ser 
pagos em até quatro presta-
ções mensais.

Essa nova transação possui 
benefícios semelhantes aos 
últimos modelos de transação 
adotados pela Receita Federal, 
tais como a possibilidade de 
utilização de créditos de pre-
juízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da CSLL e de créditos 
tributários decorrentes de de-
cisões transitadas em julgado 
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para quitação ou amortização 
do saldo devedor da transação, 
a crise que vivemos deixou as 
empresas sem caixa disponível 
para pagamentos de valores 
relevantes à vista ou em prazo 
curto. Ao que parece, as mo-
dalidades atuais de transação 
permanecerão mais atraentes.

Outra medida benéfica e in-
teressante prevista nesse 
programa é a ampliação do 
instituto da denúncia espon-
tânea, instituída pela Medida 
Provisória nº 1.160, de 12 de 
janeiro de 2023, em que prevê 
o desconto de 100% das mul-
tas de ofício e moratória, ainda 
que a fiscalização já tenha se 
iniciado - até a data em que re-
ferida Medida entrou em vigor 
(ontem, dia 12/01) – e desde 
que seja antes da constituição 
do crédito tributário. A exten-
são desse desconto de 100% 
nas denúncias espontâneas de 
casos com fiscalização aberta 
será admitida apenas até 30 de 
abril de 2023.

Embora a nova transação 
excepcional e a ampliação 
dos benefícios da denúncia 
espontânea sejam soluções 
também benéficas aos contri-
buintes, o Programa “Litígio 
Zero” também traz medidas 
contrárias aos interesses dos 
contribuintes.

Na busca da redução do tem-
po do processo administrativo 
com a diminuição dos recursos 
dirigidos ao CARF, o Ministério 
limitará o acesso dos Recursos 
de Ofício (da Fazenda) e dos re-
cursos voluntários (dos contri-
buintes) de menor valor. Não 
caberá recurso de ofício em 
processos com valores abaixo 
de 15 milhões de reais. Tam-
bém não caberá o recurso ao 
CARF pelos contribuintes nos 
processos cujo valor envolvido 

seja inferior a mil salários-mí-
nimos, que serão julgados ape-
nas pelas Delegacias e, portan-
to, revistos apenas por fiscais 
e não por um órgão paritário 
como é o CARF onde partici-
pam fiscais e representantes 
dos contribuintes.

Além disso, o pacote de medi-
das prevê o retorno do voto de 
qualidade do Fisco no CARF. 
Com o restabelecimento do 
voto de qualidade, os julga-
mentos do CARF que tiverem 
empate, o desempate será re-
alizado por um conselheiro 
representante da Fazenda Na-
cional. De acordo com o Minis-
tério, a extinção desse instituto 
em abril de 2020, com a ado-
ção do critério de desempate 
pró-contribuinte, gerou con-
siderável perda arrecadatória 
aos cofres públicos.

A nosso ver, a limitação de 
discussões ao CARF e o re-
torno do voto de qualidade 
são medidas paliativas e que 
vão na contramão da redução 
de litígios a que se propõem 
essas medidas. Ora, embora 
essas restrições diminuam os 
processos parados no CARF 
aumentarão o volume de pro-
cessos no judiciário, o que 
gera muito mais custo para a 
sociedade com o custo do ju-
diciário, garantias e despesas 
para os contribuintes. Enfim, 
essas medidas apenas mudam 
o litígio de lugar, mas não re-
solvem o problema.

Ao impossibilitar o acesso de 
discussão ao CARF e ao res-
tabelecer o voto de qualidade 
por conselheiros da Fazenda 
Nacional, o Ministério da Fa-
zenda não assegura o aumen-
to de arrecadação aos cofres 
públicas, apenas aumenta a 
judicialização dessas contro-
vérsias.

Ao reforçar o caráter arreca-
datório do CARF, com a afir-
mação de que na dúvida sobre 
a legalidade da cobrança em 
um empate no julgamento, op-
ta-se por continuar exigindo o 
tributo, dá-se peso diferente 
aos votos dos representantes 
dos contribuintes e represen-
tantes da Fazenda, afetando a 
paridade esperada do órgão. 
Soma-se a isto, a fragilidade 
e incerteza das decisões ad-
ministrativas, que poderá de-
correr da intenção do Minis-
tro de possibilitar à Fazenda 
Nacional acesso ao Judiciário 
para rever os casos em que os 
contribuintes obtiveram êxito 
na discussão administrativa, 
em especial nos casos de tese 
reconhecida pelo Judiciário.

Por fim, a exclusão do ICMS 
dos créditos de PIS e COFINS 
na apuração não cumulativa 
quando da aquisição de merca-
dorias traz novamente a reali-
dade brasileira: pressiona-se o 
judiciário para decidir a favor 
da fazenda, como ocorreu nes-
te caso por mais de uma déca-
da, mas se perder, não tem pro-
blema, aumenta a arrecadação 
que resolve. Aqui haverá au-
mento dessas contribuições e 
se abrirão as portas para mais 
contencioso judicial porque a 
legislação prevê que os crédi-
tos serão calculados sobre o 
valor dos bens adquiridos.

Portanto, o nosso entendimen-
to é de que o pacote de medi-
das de recuperação fiscal ape-
sar de trazer alguns benefícios 
aos contribuintes opta por me-
didas arrecadatórias às custas 
de insegurança jurídica e au-
mento do contencioso judicial. 
Podem trazer alívio imediato 
no caixa do governo, mas não 
são soluções que resolverão 
de forma consistente e perma-
nente o déficit fiscal.
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Caso Americanas: auditoria  
não é brincadeira e as empresas 
precisam saber dissoCEO da Russell 

Bedford Brasil

ROGER MACIEL

Recentemente, o mercado 
econômico foi surpreendido 
por uma bomba que direcio-
nou todos os holofotes para 
as inconsistências contábeis 
do balanço financeiro das 
Lojas Americanas. Uma série 
de erros e escolhas fizeram 
com que uma das maiores 
holdings do varejo brasileiro 
perdesse bilhões em valor 
de mercado em um piscar de 
olhos.

O impacto de tudo isso per-
manecerá em aberto por um 
bom tempo, mas não poderí-
amos deixar de analisar, pelo 
ponto de vista ético, como o 
processo de auditoria des-
se grande escândalo acabou 
evidenciando uma série de 
fatores que contradizem os 
princípios da atividade.

O primeiro deles, e talvez o 
mais grave, é o quesito trans-
parência. Tratando-se de uma 
grande marca de capital aber-
to, a empresa e seus pares 
agiram de forma errática ao 
mascarar um problema que, 
segundo seu ex-CEO, já vi-
nha se acumulando há anos. 
Essa não é uma atitude que se 
espera de uma organização 
que preza pela boa relação 
com seus acionistas, talvez os 
maiores prejudicados.

Na mesma linha, destaca-
-se uma ruptura com outro 
valor imprescindível: a con-

fiança. Ao ignorar aspectos 
vitais de controle interno, a 
companhia arriscou a repu-
tação que construiu ao longo 
dos anos com seus stakehol-
ders, deixando claro que ter 
uma cultura de Compliance 
estabelecida não basta se a 
centralização da informação 
intramuros for permitida.

Por fim, a companhia negli-
genciou o princípio de inte-
gridade que carrega em suas 
lojas e na relação contínua 
com consumidores, forne-
cedores e parceiros. Mesmo 
diante de inúmeras informa-
ções – que ainda precisam ser 
verificadas –, os indícios de 
má conduta gerencial foram 
o suficiente para gerar o con-
texto negativo das percep-
ções globais, expostas dire-
tamente nos rebaixamentos 
imediatos de notas de crédito 
ao redor do mundo.

Independentemente de como 
a auditoria da empresa foi 
conduzida e das partes en-
volvidas, percebe-se que o 
processo não ocorreu como 
deveria, ou acabou sendo su-
bestimado. Essa responsabili-
dade é, antes de qualquer coi-
sa, da organização, que tem a 
obrigação legal de aplicar pro-
cedimentos de auditoria e tra-
tar seus processos com lisura.

A auditoria é uma questão 
séria, cuidadosa, que em hi-
pótese alguma deve ser me-
nosprezada. Casos como o da 
Americanas prejudicam dire-
tamente milhões de pessoas 
e devem ser investigados a 
fundo. Se há algum alento em 
toda essa história, talvez seja 
o fato de que o exemplo ne-
gativo que vimos possa pavi-
mentar um caminho de maior 
seriedade e responsabilidade 
daqui para frente.
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Balança Comercial: Brasil atinge novo 
recorde de superávit em 2022
Setores agropecuário e de transformação têm forte crescimento 
nas exportações; novo governo deve planejar cuidadosamente 
para manter o sucesso da Balança Comercial em 2023

O Brasil atingiu um novo recorde 
de superávit comercial em 2022, com 
um aumento de 1,5% em relação ao 
recorde anterior de US$ 61,4 bilhões 
em 2021. As exportações cresceram 
19,3% em relação ao ano anterior, 
atingindo US$ 335,01 bilhões, enquan-
to as importações aumentaram 24,3%, 
atingindo US$ 272,697 bilhões.

Fábio Pizzamiglio, diretor da Effi-
cienza, uma empresa especializada 
em comércio exterior, afirma que é 
importante que o novo governo faça 
um planejamento cuidadoso para 
continuar tendo sucesso no comércio 
exterior em 2023. Isso inclui conside-
rar os fatores que ajudaram o Brasil a 
alcançar um recorde de superávit co-
mercial e exportações em 2022.

“Com o aumento recorde nas ex-
portações e no superávit comercial 
em 2022, o Brasil está em uma posição 
favorável para continuar a crescer no 
comércio exterior em 2023. No entan-
to, é importante considerar os fatores 
que contribuíram para esse sucesso, 
como a valorização das commodities, 

e como eles podem mudar no futuro. 
Além disso, é necessário monitorar as 
relações comerciais com os principais 
parceiros do Brasil e como qualquer 
mudança nessas relações pode afetar 
o comércio exterior”, afirmou.

O setor agropecuário foi o que 
mais cresceu nas exportações, com 
um aumento de 36,1%, impulsiona-
do principalmente pelo aumento de 
31,5% nos preços de produtos bá-
sicos devido à guerra na Ucrânia. A 
indústria de transformação também 
teve um crescimento nas exporta-
ções, de 26,2%, graças ao aumento 
de 15,7% nos preços e de 9,8% nos 
volumes exportados.

Para Fábio, é crucial que os inves-
timentos na agropecuária continuem 
para o país manter o crescimento no 
comércio internacional. “O setor do 
agronegócio e da indústria de trans-
formação tiveram um crescimento 
significativo nas exportações em 
2022, o que demonstra a força e a im-
portância desses setores para a eco-
nomia brasileira. Além do aumento 

nos preços de produtos básicos, tam-
bém houve um aumento nos volumes 
embarcados e nos preços e volumes 
exportados, o que contribuiu para o 
crescimento desses setores.

Os principais produtos exporta-
dos foram soja, óleos brutos de petró-
leo, minério de ferro e concentrados, 
óleos combustíveis de petróleo ou 
minerais betuminosos, milho não mo-
ído e carne bovina fresca, refrigerada 
ou congelada.

A valorização das commodities 
foi o principal fator para o sucesso da 
balança comercial em 2022. Em de-
zembro, o superávit foi de US$ 4,779 
bilhões, um aumento de 24,5% em re-
lação ao mesmo mês do ano anterior. 
A perspectiva para este ano é a manu-
tenção do crescimento das exporta-
ções, com uma expectativa de aumen-
to de 4,6% nas vendas para o exterior.

NOVO GOVERNO

O vice-presidente Geraldo Alckmin 
será responsável por manter esses 
bons resultados na Balança Comercial, 
pois também acumula o cargo de Mi-
nistro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC). Ele es-
colheu Jorge Viana para a presidência 
da Agência Nacional Brasileira de Pro-
moção de Exportação e Investimentos 
(Apex) e Tatiana Prazeres como secre-
tária de Comércio Exterior.

Com a escolha de Viana, ex-go-
vernador do Acre e ex-senador, para 
a Apex, Alckmin deixou claro que a 
agência, que havia sido transferida 
para o Itamaraty durante o governo 
de Michel Temer, voltará para o ór-
gão original.
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Quem é Elon Musk afinal?
Fundador e 
Chairman da 
Hogan Assessment 
Systems, Inc e Ryne 
Sherman, Science 
Officer da mesma 
empresa

ROGER MACIEL

Em todas as áreas do em-
preendimento humano, há 
pessoas que ganham a vida 
fazendo coisas, e há quem 
se torne bem-sucedido criti-
cando o que os outros fazem, 
como por exemplo os críti-
cos das mais diversas áreas, 
como cinema, música, litera-
tura ou negócios.

Elon Musk, indiscutivelmen-
te, está no primeiro grupo, 
mas como a pessoa mais rica 
do mundo, ele é um alvo na-
tural para críticas. Ultima-
mente, Musk tem enfrenta-
do pesadas críticas por suas 
decisões de negócios; no en-
tanto, nada em sua biografia 
sugere que Musk seja narci-
sista, malévolo ou que tenha 
um perfil psicótico.

Achamos que existem três 
chaves para explicar quem é 
Elon Musk, e elas se enqua-
dram nos títulos de poder, 
estrutura e estilo. O poder 
tem a ver com a capacidade 
cognitiva; a estrutura tem a 
ver com a orientação cogniti-
va, e o estilo tem a ver com o 
impacto interpessoal.

No que diz respeito ao po-
der, Musk é muito inteligen-
te; com formação em física 
e economia, ele sabe mais 
sobre números, tecnologia 
e finanças do que a maioria 
das pessoas.

Além disso, seus parceiros 
de negócios dizem que ele é 

notavelmente perspicaz na 
previsão de tendências de 
negócios e na detecção de fa-
lhas e preconceitos no racio-
cínio de outras pessoas. En-
tão, Musk é muito inteligente 
e tem a capacidade de tomar 
boas decisões - nem todas 
as pessoas inteligentes o 
faz. No entanto, o mega exe-
cutivo não mostra ser mui-
to bom em planejamento; 
muitas vezes ele parte para 
ação e depois avalia suas de-
cisões, como ele “tuitou”, em 
9 de novembro, a respeito da 
compra do próprio Twitter:

“Por favor, o Twitter vai fazer 
muitas coisas estúpidas nos 
próximos meses. Vamos man-
ter o que funcionar e mudar o 
que não funcionar”

Quanto à estrutura, Musk 
tem a mesma orientação da 
maioria dos empreende-
dores, um campo em que a 
Hogan costuma ter muitos 
dados para análise.

Em relação às pessoas co-
muns, os empreendedores 
são analíticos, solucionado-
res de problemas baseados 
em dados, cheios de energia e 
trabalhadores árduos (sema-
nas de trabalho de 100 horas 
são normais), sem medo de 
riscos, competitivos e focados 
em causar impacto e fazer a 
diferença. Trabalho árduo, 
destemido, competitivo e 
orientado para a realização 
- ingredientes-chave para o 

sucesso, independentemente 
da capacidade cognitiva.

Musk se descreve como uma 
pessoa portadora da síndro-
me de Asperger, que se con-
solidou sob o transtorno do 
espectro autista (TEA) que 
pode afetar seu estilo inter-
pessoal. Em nossa experi-
ência, o TEA é comum entre 
engenheiros, matemáticos, 
jogadores de xadrez e em-
presários.

As pessoas que conhecem 
Musk o descrevem como “a 
alma da festa” e, uma prova 
adicional de sua vivacidade é 
sua participação como “host” 
do tradicional programa hu-
morístico americano “Satur-
day Night Live”, da NBC. Fora 
do trabalho, ele costuma ser 
descrito como espirituoso, 
irreverente e travesso.

O estilo e eficácia da lideran-
ça de Musk levantam uma 
questão muito interessante. 
Liderança é construir equi-
pes de alto desempenho, e 
bons líderes são pessoas que 
os outros querem seguir. Os 
empreendedores tendem 
a ser maus líderes; como a 
maioria dos gerentes de fi-
nanças e engenharia, eles 
estão interessados em resul-
tados e não nos sentimentos 
das pessoas. Musk se descre-
ve como um “nanogerente” 
exigente, impaciente e rápi-
do em encontrar falhas. Ele é 
orientado para a ação e não 
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se preocupa muito com as 
sensibilidades da equipe.

Musk não é o primeiro líder 
a ter a reputação de ser difí-
cil aos olhos do público. Em 
outro lugar, falamos sobre o 
“paradoxo da Apple”: como 
alguém tão ambíguo e de-
sagradável como Steve Jobs 
pôde construir um negócio 
tão bem-sucedido quanto a 
Apple?

Nossa resposta é dupla. Por 
um lado, a capacidade mais 
crítica dos CEOs é tomar boas 
decisões sobre produtos e 
mercados, sem se preocu-
par com os sentimentos das 
pessoas. Por outro lado, bons 
gerentes abaixo do nível CEO 
geralmente protegem a equi-
pe do mau comportamento 
de CEOs abusivos. Sabemos 
que Musk é um empreen-
dedor extremamente bem-
-sucedido e um líder medío-
cre – mas um líder medíocre 
comparado a quem? Mark 
Zuckerberg? Jeff Bezos? Bill 
Gates? Jack Welch?

Finalmente, há a aquisição 
do Twitter e como as re-

centes ações de Musk para 
reestruturar uma empresa 
de baixo desempenho e mal 
administrada o afetaram. 
Embora o CEO anterior te-
nha admitido que o Twitter 
estava com excesso de pes-
soal, parece claro que foi um 
erro demitir metade da força 
de trabalho sem primeiro 
avaliar sua função e desem-
penho. Esse tipo de corte 
de pessoal precipitado cria 
preocupação e confusão des-
necessárias entre os funcio-
nários, o que provavelmente 
não contribuirá para um alto 
desempenho.

Por outro lado, Musk e seus 
engenheiros começaram uma 
revisão detalhada e granular 
de todos os aspectos do negó-
cio do Twitter e esse esforço 
é o primeiro passo essencial 
para melhorar processos e 
produtos. O próprio Musk 
disse à sua nova equipe:

“Revoluções não são feitas 
com cautela. Então, quere-
mos testar coisas, de prefe-
rência coisas que não que-
brem o sistema, mas, desde 
que sejamos ágeis e reajamos 

rapidamente para melhorar 
as coisas e corrigir erros, 
acho que vai ficar tudo bem”

Como reação à aquisição 
do Twitter e demissões de 
Musk, muitos indivíduos no 
Twitter começaram a imitar 
e zombar o novo proprie-
tário. Vale ressaltar que, se 
o alvo não fosse o CEO do 
Twitter e a pessoa mais rica 
do mundo, algumas dessas 
gozações seriam declaradas 
“cyberbullying”. Indepen-
dentemente disso, muitas 
das críticas parecem ser ins-
piradas pelos críticos das vi-
sões políticas de Musk.

Mas, como a maioria dos em-
preendedores, especialmen-
te os muito bem-sucedidos, 
Musk não está recuando. Em 
vez disso, ele está responden-
do com seus próprios tweets 
sarcásticos e mudando as 
regras sobre contas falsas. É 
difícil dizer como a aquisição 
do Twitter funcionará para 
Musk, mas se seus empreen-
dimentos anteriores servi-
rem de indicação, seria difícil 
apostar contra ele.
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O e-commerce em Minas Gerais
Pesquisa elaborada pela Fecomércio MG aponta grande oportunidade 
de crescimento do comércio varejista no Estado

O Núcleo de Mercado & Consumo da 
Fecomércio MG realizou uma pesquisa 
sobre o setor de comércio online (e-com-
merce) no Estado, para conhecer e ma-
pear o comportamento do empresariado 
mineiro. O estudo avalia o quanto o em-
presário atua no comércio virtual, quais 
as plataformas são utilizadas, para onde 
vendem e a frequência que vendem e 
formas de pagamento dessas transações. 
Aborda também o interesse deles em im-
plementar ou ampliar esses serviços em 
suas empresas. A pesquisa serve de base 
para que os sindicatos da categoria orien-
tem seus empresários afiliados para pro-
moverem seus negócios, aumentando a 
competitividade e melhorando o foco no 
mercado e no consumo.

Ao todo, 404 empresas participa-
ram da pesquisa, sendo pelo menos 
38 em cada região de planejamento 
(Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, 
Jequitinhonha-Mucuri, Zona da Mata, 
Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas 
e Triângulo). A amostra avaliada calcula 
uma margem de erro da ordem de 5,0%, 
a um intervalo de confiança de 95%.

PERFIL DAS EMPRESAS 
PESQUISADAS:

Idade das empresas:
73,27% foram abertas há mais de 

10 anos, sendo 43,81% abertas de 20 
a 50 anos e 29,46% têm de 10 a 20 
anos de atividade.

Número de empregados:
93,81% das empresas têm de 0 a 

49 empregados, sendo que a maioria 
tem de 0 a 9 (72,52%) e de 10 a 49 
(21,29%).

Segmento:
Supermercados, hipermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
tecidos (27,23%), vestuários e calça-
dos (22,77%); materiais de constru-
ção (12,87%).

TIPO DE NEGÓCIO:

Quase 92% das empresas do co-
mércio são loja própria e, aproxima-
damente, 8% são franquias.
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PRESENÇA ONLINE

55,20% têm presença online e 
44,80% ainda não tem nenhuma 
atividade virtual. Dos 44,80% que 
não comercializam seus produtos de 
forma online, 70,72% não preten-
dem efetuar/implementar serviços 
para aparecerem de forma virtual, 
enquanto outros 23,75% pretendem 
ampliar suas vendas de forma virtu-
al, enquanto 5,52% dos comerciantes 
ainda não têm opinião formada.

Das empresas que não têm pre-
sença online, 41,44% têm preferên-
cia pelo atendimento presencial. 
Chama a atenção da Fecomércio MG, 
as alegações dos empresários que 
ainda não fazem vendas de forma 
on-line por se enxergarem incapa-
zes, (21,55% afirmam não ter pre-
sença na internet por considerar 
sua empresa pequena, 18,23% dos 
empresários alegam a falta de tempo 
para ampliar seus negócios, a mesma 
porcentagem alega falta de mão de 
obra especializada e 14,92% acredi-
tam que o motivo é a falta de plane-
jamento para iniciar seus negócios 
de forma online). Para o presidente 
da Fecomércio MG, Nadim Donato, é 
percebido que muitos empresários 
deixam de investir no e-commerce 
por falta de orientação ou conheci-
mento, “o empresariado, precisa de 
suporte especializado que o oriente 
para poder desenvolver seus negó-
cios. Participar de sindicatos de clas-
se é a melhor solução”, afirma.

É percebido através da pesqui-
sa, o interesse desses empresários, 
46,51% dos entrevistados acham im-
portante algum tipo de consultoria ou 
treinamento para iniciar atividades 
de comércio eletrônico em suas em-
presas.

EMPRESAS CONECTADAS

Em todo o comércio mineiro, cer-
ca de 55,2% estão conectadas de al-
guma forma com seus clientes. Entre 

as empresas pesquisadas, cerca de 
75% trabalham com vendas on-line 
por meio de WhatsApp, Instagram, 
marketplaces e/ou por sites próprios. 
A pesquisa ainda revela que 58,68% 
encontraram o caminho das vendas 
on-line por demandas a partir dos 
consumidores. Cerca de 42,51% do 
empresariado decidiram atuar em 
vendas on-line devido a pandemia, 
outros 29,34%, enxergaram como 
tendência de mercado.

Dos 55,2% dos empresários que 
praticam o e-commerce, já o comercia-
lizam seus produtos de 1 a 5 anos, sen-
do que 42,51%, vendem de forma on-li-
ne há um período de 3 a 5 anos. Nota-se 
que a maioria das empresas atua em 
um período recente e, provavelmente, 
acelerado devido à pandemia.

MOTIVOS PARA NÃO  
TRABALHAR COM  
E-COMMERCE

A pesquisa também revela que 
muitas empresas, cerca de 42%, ain-
da não trabalham com e-commerce 
devido à falta de planejamento, en-
quanto outros 42,86%, alegam falta 
de tempo para implantar o serviço. 
A carência de profissionais especia-
lizados (9,52%), e a falta de recursos 
financeiros (9,52%), mostram que o 
mercado de comércio eletrônico pode 
crescer com capacitação de profissio-
nais e a recuperação econômica do 
comércio.

AS PLATAFORMAS  
MAIS UTILIZADAS

As empresas que possuem algum 
tipo de presença on-line, 90,42%, 
atuam também nas redes sociais. 
Cerca de 67,47%, promovem vendas 
pelo WhatsApp Business e 59,28%, 
preferem realizar suas vendas por 
outras redes sociais. O Instagram tem 
a preferência entre o empresariado 
com 66,47%, seguido pelo Facebook 
com 38,28%.

WHATSAPP BUSINESS

A pesquisa conclui que a maioria 
das empresas que utilizam o WhatsA-
pp Business, efetivam suas vendas e 
recebem por outro meio de pagamen-
to e 55,75%, fecham as suas vendas 
e recebem pelo próprio Whatsapp 
Business. Cerca de 36,28% das em-
presas optam por direcionar seus 
clientes para o site. Essa atitude pode 
comprometer a venda, como explica o 
Coordenador do Núcleo de Mercado 
e Consumo da Fecomércio MG, Mar-
celo Silveira, “mesmo direcionando 
o cliente para finalizar suas vendas 
pelo site, o empresário corre o risco 
do cliente deixar para depois, fazer 
mais pesquisas ou até mesmo, aban-
donar o carrinho no fim do processo 
de compra”. Outros 7,96%, utilizam 
lista de transmissão e 7,08% utilizam 
catálogos compartilhados no What-
sApp para divulgarem seus produtos 
e preços.

PRESENÇA NAS  
REDES SOCIAIS

Cerca de 90,42% dos empresários 
pesquisados têm presença nas redes 
sociais. As redes sociais mais utili-
zadas são Instagram com 55,85%, 
seguidos do Facebook com 40,75%, 
YouTube com 2,64%, Messenger com 
0,38% e Twitter com 0,38%. As em-
presas que utilizam as redes sociais 
as utilizam principalmente reforçar 
a imagem da marca. A maioria das 
empresas, 78,67%, estão nas redes 
sociais para divulgar as ações das 
lojas físicas, enquanto 79,33 prefe-
rem divulgar seus produtos, 34,23% 
preferem apresentar o conceito da 
empresa enquanto 18,24% preferem 
educar o consumidor.

VENDA POR MEIO  
DAS REDES SOCIAIS

Cerca de 89,22% dos comerciantes 
atendem por meio de aplicativos, in-
cluindo WhatsApp e marketplaces. Dos 
entrevistados, mais de 60% recebem 
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feedback dos clientes em até um mês.

Das empresas que comerciali-
zam seus produtos de forma on-line, 
60,51% os fazem pelo Instagram e 
38,85% vendem pelo Facebook.

MARKETPLACE X SITES PRÓPRIOS

A pesquisa revela que 13,77% 
das empresas mineiras consulta-
das com presença on-line, estão em 
marketplaces. Para estas, 43,48% 
utilizam como ferramenta de e-com-
merce, a plataforma Mercado Livre, 
34,78% utilizam a Magazine Luiza e 
21,74% estão presentes na Shopee. 
Porém, o percentual de empresas 
que possuem site próprio, 32,73%, 
é um pouco maior quando compa-
rado às que estão em marketplaces. 
Aproximadamente 66,07% vendem 
em seus sites, enquanto 10,71% tem 
interesse em iniciar as fazer ven-
das nos próximos 12 meses. Ainda 
10,71% não tem interesse em reali-
zar vendas em seus sites. É percebi-
do que percentual de comerciantes 
que utilizam marketplace é muito in-
ferior aos que tem site próprio. Das 
empresas com site próprio, pratica-
mente 2/3 comercializam seus pro-
dutos através dele. “Percebemos que 
o empresário está perdendo a opor-
tunidade de maximizar suas vendas 
a partir dos marketplaces, platafor-
mas que multiplicam sua visibilida-
de no mundo online e que conectam 
o seu negócio para muitos clientes”, 
afirma Silveira. 

INTEGRAÇÃO ENTRE LOJA  
FÍSICA E ON-LINE

As vendas online continuam 
crescendo e gerando novas oportu-
nidades para os empreendedores. Se 
antes havia certa desconfiança nas 
compras online, hoje esse método é o 
preferido do país e já conquistou mi-
lhões de consumidores. O comércio 
eletrônico está se fortalecendo e as 
empresas que buscam ter presença 
virtual e comércio on-line, podem se 

destacar no mercado. Para a maioria 
dos lojistas, 56,97%, as vendas on-
-line correspondem até 20% das ven-
das totais, sendo que para 39,39%, 
estas vendas não chegam a 10% de 
suas vendas totais. Um dado surpre-
endente, é que a maioria dos que 
vendem de forma online, permitem 
a integração da loja física com a loja 
online, proporcionando um melhor 
relacionamento com seus clientes em 
seu ponto físico.

FORMAS DE PAGAMENTO  
NO E-COMMERCE

Ao contrário das lojas físicas, 
onde as vendas são pagas de forma 
direta e imediata, as lojas online 
oferecem diversas formas de paga-
mento, o que requer um suporte de 
segurança da informação mais avan-
çado e confiável. Entre a maioria dos 
comerciantes pesquisados, 91,02% 
aceitam como forma de pagamento 
o Pix. Na atualidade, este método 
de pagamento se tornou popular e 
ultrapassa o pagamento com cartão 
de crédito com 76,65%, débito com 
56,29%, a transferência bancária 
com 24,55%, o boleto bancário com 
21,56% e outras formas de paga-
mento. 

VENDAS ON-LINE PARA  
OUTROS LUGARES

O comércio eletrônico oferece 
diversas vantagens para varejistas 
e consumidores. No entanto, essa 
é uma excelente alternativa para as 
empresas que desejam ganhar visi-
bilidade, realizar vendas além dos 
seus limites físicos, reduzindo gas-
tos e aumentando as vendas. Dos 
estabelecimentos que praticam e-
-commerce, a pesquisa revelou que 
62,87% realizam vendas para fora 
da cidade e 37,13% só praticam 
suas vendas em seus municípios. As 
vendas no comércio virtual no Esta-
do de Minas Gerais somam 64,67% 
enquanto 34,73% dos empresários 
dizem realizar vendas para fora do 

estado mineiro. A surpresa é des-
cobrir que 9,58% dos comerciantes 
realizam vendas virtuais para fora 
do país.

A pesquisa demonstrou que o 
empresariado mineiro já está inseri-
do no mercado on-line, e a pandemia 
foi o grande motor propulsor da en-
trada nesse tipo de negócio. A maior 
parte desses empresários que atuam 
de forma on-line, utilizam o What-
sApp Business como ferramenta de 
venda. A maioria dos empresários 
que atuam de forma on-line, estão 
presentes nas redes sociais. Destes, 
a maioria que vendem por meio des-
sas redes sociais, utilizam primor-
dialmente Instagram e em seguida, o 
Facebook. A maior parte dos empre-
sários, visando aumentar a sua ren-
tabilidade, utilizam o Pix como uma 
nova forma de pagamento, seguidos 
do cartão de crédito, débito e boleto 
bancário.

O presidente da Fecomércio MG, 
percebeu na pesquisa uma grande 
oportunidade de crescimento do 
comércio varejista no estado, “o em-
presariado já descobriu que existem 
outras formas de aumentar seu fatu-
ramento através da incorporação do 
comércio eletrônico aos seus negó-
cios já estabelecidos”, finaliza Nadim 
Donato.

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo de Minas Gerais é 
a maior representante do setor ter-
ciário no estado, atuando em prol de 
mais de 568 mil empresas mineiras. 
Em conjunto com a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Sesc, 
Senac e Sindicatos Empresariais, a 
Fecomércio MG atua junto às esferas 
públicas e privadas para defender os 
interesses do setor de Bens, Serviços 
e Turismo, a fim de requisitar melho-
res condições tributárias, celebrar 
convenções coletivas de trabalho, 
disponibilizar benefícios visando o 
desenvolvimento do comércio no es-
tado e muito mais.
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O aumento das importações 
de pequeno valor
Taxa de crescimento das importações de produtos de pequenos valores 
se deve a evolução digital, a pandemia e outros fatores

O comportamento do consumidor 
está em constante mudança. É evi-
dente a presença de produtos de pe-
quenos valores importados vindos da 
China, Índia ou Taiwan no nosso dia 
a dia. Interessados em vender a qual-
quer custo, plataformas de comércio 
on-line asiáticas comercializam seus 
produtos com isenção de impostos ou 
quase nada, sem taxas de entrega e 
dominam o mundo nesse assunto. Os 
principais gigantes do varejo online, 
Shopee, Shein e Ali Express e outras 
tantas plataformas, já popularizadas 
e com seus aplicativos instalados na 
maioria nos smartphones, se dissemi-
naram mundo afora. 

Para o coordenador do Núcleo 
de Mercado e Consumo da Fecomér-
cio MG, Marcelo Silveira, a entrada 
de produtos de pequenos valores no 
país tem prejudicado todo o sistema 
de comércio, “a invasão desses pro-
dutos no mercado, muitas das vezes, 
de baixa qualidade, são isentos de im-
postos sobre importação, acabam por 
materializar um quadro surreal onde 
comerciantes legalmente estabeleci-
dos, geradores de postos de trabalho, 
que recolhem suas obrigações fiscais, 
ficam prejudicados, não tendo condi-
ções de isonomia para competir com 
as plataformas e sites localizados em 
outros locais do mundo” enfatiza. 

O comportamento do consumidor 
é mutável e isso se deve pela evolução 
da nossa sociedade. O crescimento 
da digitalização na sociedade facili-
tou os processos e intensificou a taxa 
de crescimento das importações de 
produtos de pequenos valores. Essa 
informação fica evidente quando, 
segundo o Banco Central, no ano de 

2017, representando um aumento de 
102,84% na taxa de crescimento das 
importações nas importações de pro-
dutos de pequenos valores. Com toda 
essa facilidade para se comprar de 
forma virtual: mundo cada vez mais 
digital; isenção de impostos dos pro-
dutos de pequenos valores no país; 
frete grátis e a eminência da epidemia 
da Covid-19 no ano de 2020, as pesso-
as passaram a consumir e receber em 
suas casas, esse tipo de produto. Com 
isso, muitas empresas se viram obri-
gadas a se adaptar ao mercado virtual 
para continuarem suas atividades e 
não fecharem as portas e atender ao 
novo hábito dos consumidores de fa-
zer compras sem sair de casa. 

A presença do comércio on-line 
no cotidiano das pessoas desde então, 
tornou-se mais frequente e imprescin-
dível devido as limitações de locomo-
ção causadas pela pandemia, preços 
dos produtos mais baixos e smartpho-
nes nas mãos, o hábito das pessoas 

já receberem em casa suas compras, 
joguinhos estimulantes de recompen-
sas, retenção para promover novo con-
sumo, produtos sem taxa de frete e im-
portações, publicidade em massa na 
televisão e gerando novas oportunida-
des e intensificaram e viabilizaram o 
negócio desses gigantes varejistas in-
ternacionais. Com o número de impor-
tações brasileiras batendo recordes a 
cada mês, os asiáticos resolveram en-
curtar ainda mais o prazo de entrega 
dos produtos, aumentando o número 
de viagens fretadas para o Brasil, pas-
sando a previsão de entrega de 40 a 60 
dias para aproximadamente de 15 dias 
para que o produto chegue na casa do 
consumidor. 

O volume de importações de pe-
queno valor cresceu de forma expo-
nencial. No ano de 2010, o valor era 
de 66,8 milhões de dólares, repre-
sentando 0,04% das importações de 
bens do país segundo o Banco Cen-
tral. De janeiro a outubro de 2022, o 
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número acumulado já totalizou 9,945 
bilhões de dólares, correspondendo 
a 4,01% em importações de bens. Os 
valores podem ser vistos nos gráficos 
abaixo. 

 
“Devemos nos questionar de 

forma incisiva em qual ambiente de 
negócios desejamos estar no que se 
refere a isonomia de condições en-
tre os players nacionais: no que gera 
empregos no Brasil, recolhendo altos 
impostos e taxas ou nos internacio-
nais asiáticos, que por muitas vezes 
condicionam trabalhadores em si-
tuação de extrema precariedade no 
tocante a condições de trabalho e 
previdência”, pontua Silveira. “Temos 
hoje a perspectiva de que podemos 
associar responsabilidade socioam-
biental e bons resultados nos negó-
cios. O conceito de ESG internalizou 
a ideia de que a lucratividade pode 
vir associada a sustentabilidade”, 
completa. 

Para tentar equilibrar o mercado 
desse tipo de produto, o poder exe-
cutivo, responsável pelas políticas 
públicas, precisa entender a dor dos 
comerciantes, que não conseguem 
competir com isonomia, pagando 
seus impostos, aluguel de ponto co-
mercial, empregados com direitos 
assegurados enquanto os concor-
rentes internacionais não têm essas 
responsabilidades. “É preciso que o 
cidadão também avalie todo o con-
texto em que estamos inseridos. Se 
o preço desses produtos prevalece 
sobrepondo os nossos valores como 
sociedade organizada e responsável, 
diante de marcas e plataformas e que 
pouco apresentam valores éticos en-
volvidos neste comércio cross border 
(comércio entre países), e que hoje 
é um grande evasor de divisas, de 
empregos e de tributos”, afirma co-
ordenador do Núcleo de Mercado e 
Consumo da Fecomércio MG, Marcelo 
Silveira.

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo de Minas Gerais é 
a maior representante do setor ter-

ciário no estado, atuando em prol de 
mais de 568 mil empresas mineiras. 
Em conjunto com a Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Sesc, 
Senac e Sindicatos Empresariais, a 
Fecomércio MG atua junto às esferas 
públicas e privadas para defender os 
interesses do setor de Bens, Serviços 
e Turismo, a fim de requisitar melho-

res condições tributárias, celebrar 
convenções coletivas de trabalho, 
disponibilizar benefícios visando o 
desenvolvimento do comércio no es-
tado e muito mais.

Há 84 anos fortalecendo e defen-
dendo o setor, beneficiando e trans-
formando a vida dos cidadãos.
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Balanço de Pagamentos do Brasil 
fechou o ano de 2022 com déficit em 
Transações Correntes de US$ 55,7 
bilhões – correspondente a 2,92%  
do PIB – Produto Interno Bruto

O déficit em conta corrente en-
cerrou 2022 em US$ 55,7 bilhões 
- 2,92% do PIB contra US$ 46,4 bi-
lhões - 2,81% do PIB - ocorrido em 
2021. Esse crescimento decorreu 
tanto do maior volume de gastos 
com serviços, como pela expansão 
das remessas de rendas. 

Nas contas de Serviços, o desta-
que foi o novo patamar dos gastos 
com transportes após a revisão ex-
traordinária que incorporou os da-
dos da Secex para estas despesas. 
Em 2022, estes gastos somaram US$ 
19,4 bilhões, contra US$ 13,6 bilhões 
em 2021. Este crescimento decorre 
do aumento do fluxo de comércio 
exterior num contexto de forte ele-
vação dos combustíveis e dos fretes, 
bem como da retomada dos fluxos 
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de passageiros. Cabe observar uma 
inflexão na ponta, o que sugere um 
provável arrefecimento desses cus-
tos no próximo ano. 

Os gastos com viagens continu-
aram em recuperação por conta da 
reabertura do setor, após a suspen-
são das restrições impostas pela 
pandemia. No ano passado, essas 
despesas somaram US$ 7,2 bilhões 
e ainda não retornaram ao patamar 
pré pandemia.

As remessas de rendas foram de 
US$ 63,9 bilhões em 2022, o que re-
presenta uma variação de +US$ 4,9 
bilhões em relação ao mesmo perí-
odo de 2021. Este avanço decorreu 
da elevação da distribuição de lu-
cros e dividendos, que expandiu de 
US$ 38,4 bilhões em 2021 para US$ 
44,7 em 2022. O crescimento econô-
mico mais forte e a valorização das 
commodities contribuíram para o 
aumento da rentabilidade das em-
presas e para a alta dos lucros dis-
tribuídos. Vale destacar que a Petro-
bras adotou neste ano uma política 
mais agressiva de distribuição de 
seus lucros. 

O volume de dividendos distri-
buídos em 12 meses já superou o 
observado antes da pandemia. Os 
pagamentos com juros mantiveram 
a tendência de moderada queda. O 
total pago em 2022 somou US$ 19,2 
bilhões. Essa baixa pode ser explica-
da pela redução do total de dívida 
nos últimos anos e ao aumento dos 
juros nos EUA, o que proporciona 
uma maior receita na aplicação das 
reservas internacionais

A balança comercial de bens re-
gistrou superávit de US$ 5,1 bilhões 
em dezembro último. No ano, o su-
perávit da balança comercial somou 
US$ 44,4 bilhões, ante 36,4 bilhões 
em 2021. O aumento dos preços 
das commodities tem sido relevante 
para que a balança comercial brasi-
leira registre superávit em 2022, a 
despeito do crescimento interno ter 
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ficado acima de seu potencial e pres-
sionado as importações.

CONTA FINANCEIRA 

O Investimento direto no país 
(IDP) foi de +US$ 5,6 bilhões em de-
zembro do ano passado, sendo US$ 
5,0 bilhões em participação no capi-
tal e US$ 0,6 bilhões de empréstimos 
intercompanhias. Em 2022, o IDP 
somou US$ 90,6 bilhões. Este forte 
ingresso de recursos pode ser atri-
buído, internamente, à continuidade 
do crescimento ocorrido no ano, às 
elevadas taxas de juros domésticas, 
o peso elevado de setores favoreci-
dos pela alta das commodities, que 
podem ter atraído investimentos. 
Externamente, os problemas eco-
nômicos decorrentes da guerra na 
Ucrânia, tem prejudicado várias eco-
nomias emergentes. O fluxo forte de 
IDP também indica que os investido-
res não esperam um cenário de forte 
descontinuidade da política econô-
mica no novo governo. 

O IDP acumulado em doze meses 
vem cobrindo com folga o déficit em 
conta corrente na mesma métrica.

Os investimentos diretos de em-
presas brasileiras no exterior se am-
pliaram em 2022, em comparação 
2021: US$ 30,7 bilhões em relação 
aos US$ 16,2 bilhões, respectivamen-
te. A repatriação dos investimentos 
em carteira de brasileiros no exterior 
foi revertida no ano, após uma saída 
de US$ 0,8 bilhão em dezembro. 

Os Investimentos estrangeiros 
em ativos financeiros brasileiros 
somaram +US$ 0,3 bilhão em de-
zembro e -US$ 4,3 bilhões no ano. 
Por tipo de investimento, continuou 
o quadro diferenciado. No ano, en-
quanto os investimentos em ações 
atraíram US$ 9,5 bilhões (US$ 5,3 bi-
lhões em 2021), seguem os resgas-
tes líquidos no mercado de títulos. 
O apetite dos investidores estran-
geiros por títulos de renda fixa está 

menor por causa da alta dos juros 
nos EUA. A maior aversão ao risco 
pelo de temor de recessão global 
tem aumentado os prêmios de risco 
e desestimulado as emissões de títu-
los de renda fixa. De fato, em 2022, 
o fluxo de investimentos externos 
para os títulos de dívida brasileiros 
foi de -US$ 14,6 bilhões, contra +US$ 
15,8 bilhões, em 2021. Por outro 
lado, as empresas brasileiras, com 
boa qualidade de crédito, têm con-
seguido captar via empréstimos de 
longo prazo e ou através das linhas 
de comércio exterior. 

RESERVAS INTERNACIONAIS

As reservas internacionais soma-
ram US$ 324,7 bilhões em dezembro 
de 2022 e recuaram US$ 37,5 bilhões 
durante o ano. Contribuíram para 
essa redução as perdas por preço, 
de US$ 24,0 bilhões; a concessão lí-
quida de linhas com recompra - US$ 
11,5 bilhões; as perdas por paridade, 
de US$ 6,0 bilhões; e a liquidação de 
vendas à vista, de US$ 571,0 milhões. 
A receita de juros somou US$ 6,2 bi-
lhões. (Fonte: Banco Central do Bra-
sil e LCA Consultores Econômicos)
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Estudo do BID sugere ações  
para países reduzirem a dívida  
e impulsionarem o crescimento
O fortalecimento de instituições fiscais é crucial para 
administrar a dívida e fazer a transição para níveis de dívida 
prudentes. Dívida e risco corporativos vistos como entraves 
para o crescimento e o investimento

Os países da América Latina e 
Caribe devem priorizar a redução da 
dívida para níveis prudentes a fim de 
estimular o crescimento econômico, 
possibilitar investimentos produtivos 
e reduzir o risco de uma crise da dívi-
da, de acordo com um novo relatório 
do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID).

O estudo constata que a dívida 
total subiu na América Latina e no 
Caribe para cerca de US$ 5,8 trilhões, 
ou 117% do PIB, em comparação com 
menos de US$ 3 trilhões em 2008. A 
dívida pública na região cresceu de 
58% em 2019 para 72% em 2020 
devido a pacotes fiscais relacionados 
à COVID, receitas mais baixas e uma 
recessão, de acordo com o estudo “Li-
dando com a dívida: menos risco para 
mais crescimento na América Latina 
e Caribe,” parte da série Desenvolvi-
mento nas Américas do BID.

Altos níveis de dívida podem pre-
judicar o desenvolvimento porque 
levam os investidores a exigir rendi-
mentos mais altos, desestimulando 
os investimentos privados e forçando 
os governos a direcionar recursos es-
cassos para o pagamento de juros em 
vez de investir em infraestrutura e 
serviços públicos.

Níveis elevados de endividamen-
to também reduzem a capacidade do 
país de responder a choques econô-
micos futuros para apoiar famílias e 
empresas e aumenta o risco de uma 

crise. A pandemia, a invasão russa da 
Ucrânia, alta inflação, aumento das 
taxas de juros e baixo crescimento 
mundial, combinados com o alto en-
dividamento, aumentam a vulnerabi-
lidade da região.

Em resposta, os governos da re-
gião devem reduzir a porcentagem da 
dívida pública de uma média de 70% 
para uma faixa de 46-55% do PIB, 
um nível que o estudo considera pru-
dente, destacando que a faixa variará 
de um país para outro, dependendo 
de características específicas. Países 
dependentes de receitas voláteis de 
commodities precisam reduzir o nível 
da dívida ainda mais.

“Uma dívida sustentável e bem 
administrada pode ajudar a liberar o 
abundante potencial de crescimento 
da América Latina e do Caribe”, disse 
Eric Parrado, economista-chefe do 
BID. “Nosso novo relatório bandeira 
descreve uma agenda pró-crescimen-
to em que a dívida se torna um motor 
e não um entrave para o crescimento. 
O estudo oferece aos governos latino-
-americanos e caribenhos recomen-
dações de políticas abrangentes para 
fortalecer instituições macrofiscais, 
reduzir a dívida pública e garantir um 

ambiente de financiamento favorável 
para as empresas.”

FORTALECIMENTO DAS 
INSTITUIÇÕES FISCAIS

O estudo analisa várias políticas 
que podem ajudar os governos a re-
duzir a dívida para níveis prudentes 
e promover a sustentabilidade da dí-
vida.

Instituições fiscais mais fortes po-
dem incentivar os governos a parar de 
gastar em excesso nos tempos favorá-
veis e, com isso, construir um colchão 
para lidar com tempos ruins, além de 
ajudar os países a oferecer orientação 
fiscal confiável para reduzir os níveis 
da dívida pública. As regras fiscais 
ajudam os governos a estabelecer 
metas numéricas para orçamento e 
agregados macroeconômicos de for-
ma transparente, de modo que pos-
sam prestar contas desses resultados. 
O estudo mostra que os países da 
América Latina e Caribe cumpriram 
apenas 57% das metas especificadas 
nas regras devido a uma má formula-
ção dessas regras.

Os ingredientes para regras fis-
cais efetivas incluem bases jurídicas 
sólidas, mecanismos de fiscalização 
confiáveis, flexibilidade para lidar 
com choques e cláusulas de escape 
bem definidas. Conselhos fiscais in-
dependentes também são cruciais 
para a eficácia das regras fiscais e a 
promoção de políticas responsáveis, 
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porque eles fiscalizam e monitoram a 
implementação dessas regras.

CONSOLIDAÇÃO FISCAL

O estudo destaca que a melhor ma-
neira de reduzir a dívida é por meio 
de maior crescimento combinado com 
gastos públicos eficientes e receitas pú-
blicas adequadas obtidas de uma ma-
neira que não sacrifique o crescimento.

Em geral, os países – especialmen-
te aqueles com altos níveis de gastos e 
impostos como porcentagem do PIB 
– devem se concentrar em melhorar a 
eficiência tanto da arrecadação de im-
postos como dos gastos. A qualidade 
do investimento público pode ser me-
lhorada em todos os estágios do ciclo 
de projetos, os pagamentos de transfe-
rências devem ser direcionados àque-
les que realmente precisem deles e o 
monitoramento tributário deve ser 
aperfeiçoado. Em países em que as 
receitas e os gastos são uma porcenta-
gem mais baixa da renda nacional, au-
mentar a base tributária e as receitas 
do setor público poderia possibilitar 
mais investimentos públicos com im-
pactos benéficos para o crescimento.

Outras oportunidades incluem 
reformas para reduzir a informali-
dade do trabalho, como diminuir os 
incentivos fiscais para as empresas 
contratarem mão de obra informal e 
deslocar o financiamento de benefí-
cios por impostos trabalhistas para 
uma tributação mais geral.

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO  
DA DÍVIDA

O relatório também encontra que 
os países devem dar muita atenção a 
estratégias de gestão da dívida. Insti-
tuições eficientes, como agências de 
gestão da dívida que funcionem bem 
e instrumentos de dívida inovadores, 
são vitais para administrar a compo-
sição da dívida. Progressos pré-pan-
dêmicos na melhoria da composição 
da dívida foram interrompidos e os 
países precisam administrar ativa-
mente os cronogramas de amortiza-

ção. Mais da metade dos países da 
região enfrentam serviços da dívida 
de mais de 2,5% do PIB e um quarto 
deles estão acima de 5% – um valor 
similar aos gastos com educação.

Os países devem aproveitar to-
das as vantagens de financiamento 
competitivo de longo prazo oferecido 
pelos bancos multilaterais de desen-
volvimento e outros emprestadores 
oficiais. Além de proporcionar em-
préstimos a taxas mais baixas e com 
prazos maiores do que os mercados 
privados, bancos de desenvolvimen-
to oferecem conhecimento técnico e 
outros instrumentos para ajudar os 
países a administrar os riscos.

O relatório recomenda a criação 
de um fórum regional para melhorar 
a coordenação entre países devedo-
res e seus credores dado o histórico 
de inovação da região em reestrutu-
rações da dívida, os problemas não 
resolvidos atuais dos países de renda 
média, e as discussões sobre como 
vincular da melhor maneira dívida e 
desafios climáticos.

DÍVIDA PRIVADA

A dívida privada também cresceu 
antes e durante a pandemia. De modo 
geral, os setores bancários domésticos 
na região cresceram, e um quarto dos 
países têm crédito doméstico de pelo 
menos 100% do PIB. No entanto, para 
outro quarto, o crédito é de menos de 
50% do PIB. O acesso continua escas-
so, especialmente para famílias e pe-
quenas e médias empresas (PMEs) e 
empresas lideradas por mulheres.

As estimativas apontam para 
uma lacuna de US$ 1,8 trilhão entre 
demanda e oferta de fundos dispo-
níveis para PMEs na região. Apesar 
da disponibilidade de muitos pro-
gramas para manter o crédito aberto 
para empresas durante a pandemia, 
o acesso continuou sendo um fator 
significativo para permitir que as em-
presas sobrevivessem à crise sanitá-
ria. Os níveis gerais de endividamento 
das famílias na região permanecem 

relativamente baixos pelos padrões 
internacionais. A dívida das famílias 
na região é de 22% do PIB em média, 
muito abaixo de outras economias 
emergentes (35%) e países desen-
volvidos (77%). O relatório oferece 
novos dados abrangentes sobre o 
crédito para as famílias na região. O 
estudo recomenda que os governos 
deem continuidade aos esforços para 
melhorar o acesso ao crédito tanto 
para famílias como para PMEs.

O relatório recomenda que os go-
vernos formulem intervenções que se-
jam especificamente voltadas para as 
empresas promissoras que precisem 
de apoio, mas ofereça um conjunto 
mais amplo de instrumentos, incluin-
do equity ou quasi-equity, de modo a 
não aumentar os encargos da dívida.

O BID – BANCO INTERNAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO

O BID surgiu após uma proposta 
do presidente brasileiro Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira. O Banco foi cria-
do formalmente em 1959, quando a 
Organização dos Estados Americanos 
redigiu o acordo de fundação do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.

Ao longo dos anos, o BID acres-
centou novos países membros e au-
mentou seu capital nove vezes. Essas 
ações permitiram que o BID elevasse 
o apoio para a redução da pobreza e 
outros programas de desenvolvimen-
to que ajudaram a transformar Amé-
rica Latina e o Caribe. Ainda resta 
muito a ser feito, mas os indicadores 
sociais da região melhoraram signifi-
cativamente em áreas como alfabeti-
zação, nutrição e expectativa de vida.

O BID tem como missão melhorar 
vidas. É uma das principais fontes de 
financiamento de longo prazo para o 
desenvolvimento econômico, social e 
institucional da América Latina e do 
Caribe. O BID também realiza proje-
tos de pesquisa de vanguarda e ofe-
rece assessoria sobre políticas, assis-
tência técnica e capacitação a clientes 
públicos e privados em toda a região.
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Brasil – O país de juros indecentes
Em 2022, o Setor Público pagou R$ 586,4 bilhões (ou US$ 113,4 bilhões e equivalentes 
a 5,96% do PIB) de juros nominais sobre a dívida pública consolidada

De acordo com o Banco Central 
do Brasil, o setor público consolida-
do brasileiro obteve, em 2022, supe-
rávit primário de R$ 126,0 bilhões 
- correspondente a 1,28 % do PIB 
– Produto Interno Bruto, ante supe-
rávit de R$ 64,7 bilhões (0,73% do 
PIB) em 2021. 

Em 2022, os juros nominais do 
setor público consolidado, apropria-
dos pelo critério de competência, al-
cançaram R$ 586,4 bilhões - equiva-
lentes a 5,96% do PIB, ante R$ 448,4 
bilhões (5,04% do PIB) em 2021. Os 
juros nominais atingiram R$ 59,0 
bilhões em dezembro, comparativa-
mente a R$ 54,4 bilhões em dezem-
bro de 2021.

O resultado nominal do setor 
público consolidado, que inclui o re-
sultado primário e os juros nominais 
apropriados, foi deficitário em R$ 
460,4 bilhões, equivalentes a 4,68% 
do PIB em 2022, ante R$ 383,7 bi-
lhões (4,31% do PIB) em 2021. 

Com o superávit primário de 
2022, de 1,28% do PIB, o setor públi-
co consolidado manteve a trajetória 
de melhoria do resultado primário 
observada desde 2017, interrompi-
da somente em 2020, em função dos 
impactos econômicos e sociais da 
pandemia.

Apesar do fechamento com ele-
vado superávit em 2022, houve clara 
deterioração da posição fiscal dos 
entes regionais ao longo do ano (Fig. 
1). Até maio, os superávits mensais 
superaram o máximo observado nas 
duas últimas décadas. No entanto, 
com a entrada em vigor alíquotas 
reduzidas de ICMS sobre energia 
elétrica, combustíveis, telecomuni-
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cações e transporte coletivo, em me-
ados do ano já começa a haver piora 
nos resultados. No último trimestre, 
os resultados passam a ser registra-
dos abaixo dos mínimos históricos 
do período analisado. 

 
Em 2022, a Dívida Líquida do Se-

tor Público -   DLSP atingiu 57,5% do 
PIB e correspondente a R$ 5,658 tri-
lhões, com elevação anual de 1,7 p.p. 
do PIB. Esse aumento decorreu, sobre-
tudo, dos juros nominais apropriados 
(+6,0 p.p.), da variação da paridade da 
cesta de moedas que integram a dívida 
externa líquida (+1,4 p.p.) e do efeito 
da valorização cambial de 6,5% no ano 
(+1,0 p.p.), parcialmente contrabalan-
çados pelo crescimento do PIB nomi-
nal (-5,3 p.p.) e pelo superávit primá-
rio (-1,3 p.p.).

A Dívida Bruto do Governo Geral 
- DBGG – que compreende o governo 
federal, INSS e governos estaduais e 
municipais – atingiu 73,5% do PIB (R$ 
7.224,8 bilhões) em 2022. No ano, a 
relação DBGG/PIB reduziu-se 4,8 p.p. 
Os principais fatores para queda do 
indicador foram menores emissões li-
quidas de dívida e o forte crescimento 
do PIB nominal no período.
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Pesquisa global revela que 72%  
das pessoas enfrentam barreiras 
para uma vida mais saudável 
Motivação é citada como principal barreira, seguida por acessibilidade econômica 
e autocontrole. A cada dois anos, a Essity realiza uma pesquisa global de higiene e 
saúde e, esta edição, se concentra no futuro do bem-estar

A Pesquisa Global de Higiene e 
Saúde 2022, realizada bianualmente 
pela Essity, empresa sueca líder no 
setor, foca o futuro do bem-estar e o 
desconhecimento da população em 
relação às questões de saúde e higie-
ne. Ao comparar o comportamento e 
atitude atual das pessoas em relação 
ao bem-estar, com a maneira com a 
qual gostariam de viver no futuro, 
várias lacunas foram identificadas 
em áreas como o cuidado pessoal, 
serviços de saúde, preocupações com 
consumo sustentável, entre outras. 
As descobertas estão baseadas nas 
respostas de mais de 15 mil pessoas, 
ao redor do mundo, com o objetivo de 
achar soluções mais saudáveis para 
as gerações futuras.

 
Entrando nas áreas pesquisadas, 

podemos observar que a motivação 
é a principal barreira para uma vida 
mais saudável, seguida da acessibili-
dade econômica e do autocontrole. 
72% enfrentam barreiras para um 
estilo de vida mais saudável. Uma, 
em cada quatro pessoas, dizem que 
estão enfrentando condições de saú-
de mental, como depressão ou ansie-
dade. O Brasil autorrelata condições 
de saúde mental e diabetes acima da 
média total.

 
A falta de conhecimento é outra 

preocupação relacionada com o futu-
ro do bem-estar. Quando questiona-
mos sobre os 12 mitos mais comuns 
em relação à saúde e higiene, uma 
média de um, entre dois (51%) res-
pondeu errado ou não sabia. Lamen-
tavelmente, existem estigmas vincu-

lados a algumas áreas. Por exemplo, 
10% das mulheres que atravessam 
o período da menopausa dizem que 
evitam falar sobre o tema. O desco-
nhecimento e a dificuldade de um e 
diálogo aberto podem, facilmente, 
resultar em um estigma e relutância, 
tornando condições como a meno-
pausa em tabu.

Outro forte tabu reportado na 
pesquisa ainda é a menstruação. No 
Brasil, uma em cada quatro pessoas 
já perdeu um dia de aula ou trabalho 
devido ao processo natural.

 
“O mundo está evoluindo e mu-

dando rapidamente. Entender os de-
safios globais que afetam inúmeras 
vidas em todo o mundo é fundamen-
tal para contribuirmos de forma dire-
ta no bem-estar das pessoas. Realiza-
mos esta pesquisa considerando que 
queremos melhorar o dia a dia dos 
nossos consumidores e conscientizá-
-los sobre a importância da higiene e 
saúde. Também, ao olhar para o futu-
ro, temos como objetivo romper bar-
reiras para o bem-estar e encontrar 
soluções para que a próxima geração 
seja mais saudável e orientada”, afir-
ma Victor Hernández Albiter, Vice-
-Presidente de Vendas e Marketing da 
Essity para o South LATAM.
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As características do mais novo 
medicamento para emagrecimento 
liberado pela Anvisa

Médico cardiologista e especialista 
em Estimulação Cardíaca Artificial 

pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular e AMB. Atualmente 

suas redes sociais, que traz a 
#amigosdocoracao, contam com um 

número expressivo de seguidores. São mais 
de 2 milhões engajados e distribuídos nos 
canais do Facebook, Youtube e Instagram.

O principal objetivo do profissional é 
divulgar informações valiosas  

aos seguidores, sempre visando os 
preceitos do código de ética médica

A obesidade é atualmente um dos maio-
res problemas crônicos da humanidade. 
O número de pessoas obesas vem cres-
cendo substancialmente no mundo. No 
Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas 
são obesas. Obesidade, para que fique 
claro, é quando o seu Índice de Massa 
Corporal (IMC) está maior ou igual a 30 
kg/m2. Só lembrando, que a fórmula 
para obter o IMC é pegar o seu peso em 
kg e dividir pela sua altura em metros e 
pegar o resultado e divide pela altura de 
novo (IMC = peso/altura2).

Vale lembrar que a obesidade é uma do-
ença que pode aumentar e muito o risco 
de outras patologias. Pode causar ap-
neia do sono, aumento do risco cardio-
vascular, diabetes, hipertensão arterial, 
problemas osteoarticulares, por exem-
plo. Alimentação inadequada e comer 
em grande quantidade estão entre os 
principais causadores da obesidade.
  
Dentro desse assunto, o cardiologista e 
especialista em marca-passo Dr. Rober-
to Yano comentou a recente liberação da 
Anvisa, sobre novo medicamento “We-
govy” (semaglutida 2,4mg), que possui 
o mesmo princípio ativo do já conhecido 
Ozempic, na última segunda-feira. A di-
ferença, conforme a decisão, é que ago-
ra esse novo medicamento é específico 
para o tratamento da obesidade. Mas ele 
oferece riscos se não for bem prescri-
to, e por isso é bom sempre reforçar: a 
semaglutida nunca deve ser usada sem 
receita médica.

“Esse medicamento é capaz de promo-
ver uma redução de até 17% do peso 
corporal nos pacientes. Ou seja, uma 
pessoa de 100 kg pode ficar com 83 kg. 
Claro que isso é uma média de quem 
faz o tratamento correto. A Semaglutida 
atua de várias maneiras: reduz a glicose 
do sangue, estimula a secreção de insu-

lina, reduz a secreção do glucagon (...) 
Ocorre também a sensação que ele está 
mais cheio após as refeições, reduzindo 
assim o peso corporal e a gordura no 
corpo”, iniciou.

“A pessoa que faz o uso da semaglutida 
acaba perdendo a preferência de comer 
alimentos mais calóricos, mais gordu-
rosos. Pode ocorrer também um efeito 
favorável nos vasos sanguíneos atenu-
ando o desenvolvimento de placas ate-
roscleróticas”, completou.
  
Segundo Yano, a Semaglutida é uma 
substância semelhante ao hormônio 
GLP-1, que temos no intestino, então 
toda vez que uma pessoa se alimenta, 
ele sinaliza para o cérebro que está na 
hora de diminuir a fome. Ocorre tam-
bém um retardo no esvaziamento do es-
tômago e um aumento da produção da 
insulina promovendo o emagrecimento.
  
“Então, o principal efeito desse medica-
mento é diminuir o apetite e dar a sensa-
ção de saciedade”, concluiu Yano.

Porém, o médico também esclareceu 

que há sim efeitos colaterais. Ela pode 
causar efeitos tão ruins que a pessoa 
pode ter que suspender a medicação 
precocemente. “Os efeitos mais comuns 
são hipoglicemia, principalmente se a 
pessoa já usa algum medicamento para 
diabetes, pode dar náusea, diarreia (...) 
Além disso, pode dar tontura, fadiga, dor 
abdominal e extensão abdominal. Ainda 
assim tem a questão do preço. Para você 
ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde 
a semaglutida já é vendida, o tratamento 
custa cerca de R$ 7 mil por mês. No Bra-
sil ainda não temos estimativa de qual 
vai ser o valor. E só para esclarecer um 
pouco mais, esse remédio é injetável e 
aplicado uma vez por semana”, disse.

“A aplicação semanal, pode ser feita no 
abdome, coxa, no braço e para que a pes-
soa tenha menos efeitos colaterais essa 
dose geralmente começa com 0,25 mg e 
é aumentada gradualmente. Lembre-se 
de sempre procurar um médico antes de 
tomar qualquer medicamento. Ressalto 
que esta medicação é indicada somente 
para obesidade, ou seja, para quem tem 
o IMC maior ou igual a 30 kg/m2. Poderá 
em casos específicos também ser prescri-
to para pacientes com IMC maior ou igual 
a 27 kg/m2, para portadores de pré-dia-
betes ou diabetes, hipertensão arterial, 
dislipidemia, apneia obstrutiva do sono 
ou paciente com doença cardiovascular.”
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Alergias de pele
Urticária, dermatites atópica e de contato e alergia a medicamento estão entre as mais comuns

Lesões avermelhadas, coceira, áre-
as mais grossas, descamação e até mes-
mo vesículas e bolhas podem ser sinais 
de algum tipo de alergia na pele. Um 
grupo importante das alergias cutâne-
as é o da urticária, que se caracteriza 
por lesões avermelhadas, geralmente 
arredondadas, um pouco elevadas na 
pele, com coceira intensa. Pode apare-
cer em qualquer local do corpo, inclu-
sive nas palmas das mãos, plantas dos 
pés e couro cabeludo. Em 40 a 50% dos 
casos, a pessoa com urticária também 
tem o angioedema, que são os inchaços.

“O tipo mais comum é a urticária 
aguda, que dura até seis semanas, e está 
associada a alimentos, medicamentos, 
ferroadas de insetos, infecções virais e 
bacterianas. A urticária pode ocorrer 
em qualquer fase da vida. Já a urticária 
crônica é mais comum em adultos”, ex-
plica Dra. Luisa Karla Arruda, especia-
lista da Associação Brasileira de Alergia 
e Imunologia (ASBAI). 

A dermatite atópica (DA) é outro 
tipo de alergia que desafia médicos e im-
pacta muito a vida da pessoa, levando, 
muitas vezes, ao isolamento social, an-
siedade e depressão. No Brasil, cerca de 
15% de crianças e adolescentes têm DA. 

A doença apresenta característi-
cas peculiares como pele avermelha-
da, coceira quase insuportável, pele 
grossa e com descamação. A DA aco-
mete locais específicos, como dobras 
do cotovelo, atrás do joelho, no pes-
coço e, às vezes, pode acometer a face. 

Dra. Karla conta que a DA é mui-
to comum em crianças pequenas e 
com o tempo pode entrar em remis-
são. Porém, ela pode iniciar durante a 
adolescência e persistir na fase adul-
ta. Mais raramente, a DA pode come-
çar na terceira idade.

“A alergia alimentar, comum na in-

fância, pode estar associada à DA nos 
primeiros anos de vida. Já na criança 
maior e no adolescente, a alergia a 
ácaros é dominante como causa de 
dermatite atópica em nosso meio”, 
comenta a médica. 

Alergia a medicamentos - Um ou-
tro grupo que ganha destaque são as 
manifestações cutâneas da alergia a 
fármacos. Pessoas com reação de hi-
persensibilidade ou alérgicas a me-
dicamentos com frequência apresen-
tam sintomas cutâneos. 

“É muito importante comunicar o 
médico se - após o uso de um medica-
mento – aparecerem sintomas como 
vermelhidão, corpo empipocado, pre-
sença de bolhas ou coceira na pele. 
Isso porque a alergia pode evoluir 
para um quadro mais grave”, alerta a 
médica da ASBAI.  

 
Dermatite de contato - Ocorre 

quando há o contato com a substância 
que desencadeia a alergia. Metais são as 
causas mais comuns, como bijuterias, 
o botão da calça jeans, por exemplo. 
Substâncias químicas também podem 
causar alergias, como tinta de cabelo, 
esmalte e maquiagem.  Existem testes 
que podem indicar qual a substância 
química causa a alergia no paciente. 

Dra. Karla comenta que na suspei-
ta de uma alergia cutânea, é comum o 

paciente procurar pelo dermatologis-
ta. Mas, principalmente, para os casos 
mais graves e de difícil diagnóstico, a 
orientação é buscar o auxílio de um 
médico alergista e imunologista, que 
trabalhará em conjunto com o derma-
tologista para devolver a qualidade 
de vida ao paciente. 

“O (a) dermatologista pode contri-
buir muito em realizar o diagnóstico 
diferencial e orientar sobre os cuida-
dos com a pele, podendo fazer até uma 
biópsia da lesão da pele para ter uma 
visão melhor do quadro, se indicado. E 
o (a) alergista e imunologista, por usa 
vez, realizará testes que possam iden-
tificar a causa daquele tipo de alergia, 
como testes cutâneos, testes de conta-
to e exames laboratoriais, por exem-
plo”, finaliza a especialista da ASBAI. 

A Associação Brasileira de Alergia 
e Imunologia existe desde 1972. É uma 
associação sem finalidade lucrativa, de 
caráter científico, cuja missão é pro-
mover a educação médica continuada 
e a difusão de conhecimentos na área 
de Alergia e Imunologia, fortalecer o 
exercício profissional com excelência 
da especialidade de Alergia e Imuno-
logia nas esferas pública e privada e di-
vulgar para a sociedade a importância 
da prevenção e tratamento de doenças 
alérgicas e imunodeficiências. Atual-
mente, a ASBAI tem representações 
regionais em 21 estados brasileiros.
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Falece em BH o empresário 
Flávio Pentagna Guimarães

O banqueiro Flávio Pentagna Gui-
marães, 94 anos, faleceu no dia 19 
de janeiro, em Belo Horizonte. Atual-
mente, Guimarães exercia o cargo de 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do BMG e era o maior acionista 
da instituição financeira. O Banco de 
Minas Gerais, que depois veio a se 
tornar BMG, foi fundado em 1932 por 
seu pai, Antônio Mourão Guimarães.

Em nota, o BMG afirmou que o em-
presário "foi um visionário e um gran-
de empreendedor. Ao longo da vida, 
desenvolveu frentes de negócios em 
diferentes segmentos da economia"

O Grupo BMG é hoje um con-
glomerado de empresas que atuam, 
além do mercado financeiro, nos seg-
mentos de inovação, tecnologia, agro-
negócios, logística, imobiliário, entre 
outros. Ele também foi responsável 
por tornar o Banco BMG a primeira 
instituição financeira a ofertar crédi-
to consignado no país.

Durante a sua atuação como em-
presário no mercado financeiro, Gui-

marães enfrentou o desafio de popu-
larizar soluções financeiras no País. O 
seu objetivo era que o BMG se tornasse 
um dos seis maiores bancos brasilei-
ros. Para entrar nessa briga, apostou 
na criação de soluções simplificadas e 
inovadoras que gerassem valor para a 
população por meio de empréstimos 
e outras modalidades de crédito. Ao 
longo dessa trajetória, o banqueiro 
fez com que o banco se popularizasse 
como desejava, tornando o BMG o pio-
neiro na oferta de crédito consignado, 
que democratizou o acesso a crédito 
com juros mais baixos em Minas Ge-
rais, se expandindo depois pelo País. 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, 
editor-geral de MercadoComum fez o 
seguinte comentário nas redes sociais: 
“Sucedi Flávio Pentagna Guimarães 
como Secretário de Indústria, Comér-
cio e Mineração de Minas Gerais. Bem 
antes, com muito orgulho, iniciei a mi-
nha carreira profissional, aos 17 anos 
de idade, como contínuo do antigo 
BMG - Banco de Minas Gerais S.A onde 

atuei por quase seis anos, inclusive em 
Manaus - AM, sempre exercendo ati-
vidades na área internacional. Saí no 
dia seguinte à venda, em 1974, da ins-
tituição que à época contava com 133 
agências, ao Banco Real S.A. Dr. Flávio 
sempre foi um visionário e um empre-
endedor.  Sinto-me dignificado de ter 
trabalhado nas suas empresas, de ter 
convivido pessoalmente com ele e ora 
hipoteco uma enorme solidariedade a 
todos os seus filhos e familiares, com 
muito carinho e fraternidade.  Minas 
precisa render muitas homenagens a 
esta digna personalidade mineira!”

Flávio deixa cinco filhos, Antônio, 
Ângela, João, Regina e Ricardo Gui-
marães, que foi presidente do Clube 
Atlético Mineiro entre 2001 e 2006 e 
é presidente do conselho do banco. Ele 
também deixou 12 netos e 12 bisnetos. 
A esposa, Marina Ferreira Pentagna 
Guimarães, faleceu em 10/09/1994.

O sepultamento ocorreu no dia 
20, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira – presidente do BDMG, Flávio Pentagna Guimarães (à época Secretário 
de Indústria e Comércio de Minas Gerais) e Ronaldo Costa Couto- ministro-chefe da Casa Civil, durante 

lançamento do documento intitulado Economia Mineira 1989 – Diagnóstico e Perspectivas
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Nova York recebeu 56,4 milhões 
de visitantes em 2022 
Brasil foi o 4º maior mercado internacional, com 520 mil turistas na cidade no ano passado

O NYC & Company, órgão oficial de 
marketing e convenções para os cinco 
distritos de Nova York, anunciou que 
a recuperação econômica da cidade 
continuou firme e forte em 2022, com 
56,4 milhões de viajantes chegando à 
Big Apple até o final do ano passado, 
um aumento de 71,4% em relação a 
2021. A metrópole recebeu 47,4 mi-
lhões de visitantes domésticos e 8,9 
milhões de visitantes internacionais 
– o número de turistas estrangeiros, 
por exemplo, mais do que triplicou 
em relação a 2021. Nessa seara, o 
Brasil foi um dos destaques, ocupan-
do a quarta posição entre os viajantes 
internacionais: foram 520 mil brasi-
leiros na Big Apple em 2022.

A marca de 56,4 milhões de via-

jantes representa 85% dos níveis re-
cordes de visitação da cidade, alcan-
çados em 2019, e Nova York continua 
no caminho para atrair 61,7 milhões 
de visitantes em 2023. O ritmo da 
retomada do turismo ajuda a alimen-
tar a recuperação econômica local, 
apoiando aproximadamente 410 mil 
empregos no setor de lazer e hospita-
lidade e trazendo mais de US$ 40 bi-
lhões em gastos diretos de visitantes 
ou US$ 60 bilhões, aproximadamente, 
em impacto econômico total no ano. 

“Nova York não está voltando – 
nós já voltamos”, afirmou o prefeito 
Eric Adams. “Depois de ser o lugar do 
país mais atingido durante o auge da 
pandemia de Covid-19, quase 57 mi-
lhões de viajantes visitaram a maior 

cidade do mundo em 2022, e isso 
porque a cada dia mostramos mais 
energia criativa e sucesso. E, graças 
à indústria do turismo em expansão, 
nossa cidade continua a ser um motor 
econômico vital que apoia a recupe-
ração geral do país, respondendo por 
410 mil empregos para os nova-ior-
quinos e US$ 60 bilhões em impacto 
econômico nos cinco distritos. Mal 
podemos esperar para receber ainda 
mais visitantes em 2023, e tenho uma 
mensagem para todos eles: gastem 
dinheiro aqui!”. 

“A economia nova-iorquina conti-
nua a crescer com o turismo próspe-
ro, conforme os viajantes nacionais e 
internacionais buscam a magia da Big 
Apple”, disse a vice-prefeita de De-

Tom Perry/NYC & Company

O inconfundível panorama de Manhattan, emoldurado pela não menos famosa Ponte do Brooklyn
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senvolvimento Econômico e da Força 
de Trabalho, Maria Torres-Springer. 
“Continuar a fazer de Nova York um 
destino imperdível para trabalho ou 
lazer e apoiar o turismo local é fun-
damental para trazer os empregos de 
volta aos níveis pré-pandêmicos”. 

“A cidade de Nova York sempre 
provou ser resiliente e temos todos 
os motivos para permanecer otimis-
tas em relação ao turismo”, comen-
tou o presidente e CEO do NYC & 
Company, Fred Dixon. “Com US$ 40 
bilhões em gastos diretos e um au-
mento de 71,4% na visitação, Nova 
York, como destino, demonstrou cla-
ramente que seu ritmo de recupera-
ção está entre os mais fortes do país 
e que os padrões normais de visita-
ção estão voltando”. 

“O vigor da economia de Nova 
York tem sido historicamente impul-
sionado por um forte setor de turismo, 
que agora responde por 9% dos em-
pregos da cidade e apoia milhares de 
empresas em todos os distritos”, disse 
o presidente do Conselho do NYC & 
Company e vice-presidente executi-
vo da Shubert Organization, Charles 
Flateman. “Nos próximos anos, os in-
vestimentos contínuos em transporte, 
hotéis, artes, atrações e outros setores 
correlatos garantirão o crescimento da 
cidade, reafirmando Nova York como 
um destino privilegiado para viagens 
de negócios e lazer”. 

Vários fatores contribuíram para 
a recuperação do turismo na metró-
pole: ao longo de 2022, a Big Apple 
viu um retorno constante de visitan-
tes em seus cinco distritos, com a ati-
vidade de viagens começando a retor-
nar aos padrões pré-pandêmicos.

A demanda por hotéis seguiu for-
te e foi sustentada por um aumento 
constante nas viagens de negócios 
realizadas no meio da semana. O 
segmento de reuniões e convenções 
aumentou em toda a cidade, com o 
Javits Center registrando um aumen-
to de 15% de agosto a dezembro de 

2022 em relação ao mesmo perío-
do de 2021. Além disso, a retomada 
das rotas aéreas, a continuidade dos 
investimentos em infraestrutura du-
rante a pandemia e a adição de no-
vas ofertas de turismo, programas e 
grandes eventos foi fundamental para 
atrair os visitantes de volta à cidade e 
incentivar os gastos. A receita tributá-
ria gerada pelo consumo dos turistas 
economizou para cada família da ci-
dade de Nova York aproximadamente 
US$ 2 mil em 2022. 

O desempenho da hotelaria cres-
ceu ao longo de 2022 e estima-se 
que o setor atingiu quase 32 milhões 
de diárias vendidas, apenas 20% 
abaixo dos níveis recordes de 2019. 
Nova York está novamente entre os 
25 principais mercados dos Estados 
Unidos e foi a cidade com o melhor 
desempenho hoteleiro no país em no-
vembro e dezembro de 2022. Na se-
mana encerrada em 10 de dezembro, 
a demanda hoteleira recuperou 96% 
em relação a 2019, com mais de 800 
mil diárias vendidas. A ocupação dos 
hotéis foi superior a 90% e a tarifa 
média diária foi superior a US$ 400, o 
que se traduz em uma recuperação de 
124% das tarifas de 2019. 

Os empregos relacionados ao 
turismo e hospitalidade em hotéis, 
restaurantes, lojas, museus, teatros, 
transporte e atrações em todos os 
distritos também tiveram uma me-
lhora constante, com um crescimento 
de aproximadamente 13%, mas ainda 
abaixo dos níveis pré-pandêmicos. 
Em outubro de 2022, havia mais de 
410 mil pessoas empregadas no setor 
de lazer e hotelaria, representando 
9% de todos os postos de trabalho na 
cidade. O segmento hoteleiro, mais 
especificamente, também registrou 
um aumento na força de trabalho, 
chegando a 37.300 pessoas empre-
gadas até outubro de 2022, de acordo 
com o Bureau of Labor Statistics. 

Nova York continua sendo o maior 
ponto de entrada para os Estados Uni-
dos e um dos principais destinos para 

viajantes internacionais. O movimento 
de turistas estrangeiros, que represen-
ta quase metade dos gastos dos visi-
tantes, se recuperou em 2022, com as 
chegadas triplicando em comparação 
a 2021 e alcançando quase 9 milhões 
de viajantes. As visitas da Europa Oci-
dental foram significativamente reto-
madas no ano passado, depois que as 
restrições de viagem foram removidas 
no final de 2021. O número de viagens 
da América do Sul melhorou, do Brasil 
e da Colômbia em particular. Em 2022, 
os cinco maiores mercados interna-
cionais da cidade de Nova York foram 
Reino Unido (754 mil), Canadá (656 
mil), França (607 mil), Brasil (520 mil) 
e Espanha (413 mil). 

O investimento contínuo nos cin-
co distritos nova-iorquinos apoiará 
o crescimento prolongado do turis-
mo. Esses projetos incluem melho-
rias multibilionárias nos aeroportos 
LaGuardia, Newark-Liberty e John 
F. Kennedy; o novo Moynihan Train 
Hall; e o Javits Center ampliado para 
receber reuniões de negócios e con-
venções. Mais de 11 mil quartos de 
hotel serão adicionados ao inventário 
da cidade nos próximos três anos e 
mais atrações, museus e passeios, en-
tre outras novidades, continuam a ser 
lançadas em toda a cidade.

A Big Apple também se beneficia-
rá de grandes eventos nos próximos 
anos, incluindo a celebração do 50º 
aniversário do nascimento do hip-
-hop, a partir deste ano de 2023, e a 
realização da Copa do Mundo da FIFA, 
em 2026.

NYC & Company é a organização 
oficial de turismo e marketing da ci-
dade de Nova York, dedicada a maxi-
mizar as oportunidades de viagens e 
turismo para os cinco distritos da ci-
dade: Brooklyn, Bronx, Staten Island, 
Manhattan e Queens, colaborando 
com a prosperidade econômica e di-
vulgando a imagem positiva de Nova 
York pelo mundo. Para saber tudo o 
que há para ver e fazer na cidade, vi-
site nycgo.com
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Bagan – Mianmar: Fascínio e 
religiosidade na antiga Birmânia

PAULO QUEIROGA

Em geral, o Sudeste da Ásia 
encanta o viajante ocidental 
pela tradição do budismo, ri-
queza de detalhes das cons-
truções e pela delicadeza do 
povo. Uma vez lá, o viajante 
precisa preparar o espírito e 
deixar se hipnotizar com ce-
nários realmente extraordi-
nários. Mianmar (antiga Bir-
mânia) é um desses lugares 
singulares que nunca sairá da 
nossa memória.

A cidade de Bagan, antiga 
capital do reino, entre os sé-
culos XI e XIII, preserva uma 
das paisagens mais impres-
sionantes do planeta. 

Quando era a capital do pri-
meiro império birmanês, fo-
ram edificados milhares de 
templos budistas na cidade. 
Hoje existem ruínas de cerca 
de 2.200 templos, distribuí-

dos numa área de 25 quilô-
metros quadrados. As cons-
truções são rústicas, quase 
sem cores e com poucos ador-
nos.  O que realmente impres-
siona é a quantidade de tem-
plos dispostos nas pequenas 
vilas formando um conjunto 
de edificações monumentais 
entre campos de cereais e 
legumes, num cenário capaz 
de emocionar o viajante mais 
experiente. Essa maravilha 
permaneceu escondida por 
séculos, em razão do regime 
político extremamente fecha-
do de Mianmar, que isolou o 
país do restante do mundo.

A história de Bagan é visceral-
mente ligada ao budismo. No 
ano de 1044, o rei Anawrahta 
tomou o trono à força e uni-
ficou grande parte da Bir-
mânia, com fundamento no 
Budismo Theravada. O signi-

ficado desta linha religiosa é 
“Doutrina dos Sábios”, a esco-
la mais antiga e conservadora 
do budismo, que predominou 
por muitos séculos na Birmâ-
nia, Sri Lanka, Camboja, Laos, 
Tailândia e se estendeu por 
todo o Sudeste Asiático. 

Com o fundamentalismo re-
ligioso imposto aos birma-
neses, o rei unifica a região, 
passa a construir templos e 
converte a população ao Bu-
dismo Theravada. 

Por até 200 anos após a mor-
te do rei, milhares de templos 
foram construídos pelos seus 
seguidores, até que, em 1287, 
Kublai Khan (filho de Gengis 
Khan, da Mongólia) invade a 
cidade e paralisa as constru-
ções. A partir da invasão, esse 
lugar único permanece intac-
to e perdido no tempo.

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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Em 1975, um terremoto des-
trói toda a região. Em 1990, já 
com visão estratégica e foco 
no turismo, o governo resolve 
investir na reconstrução dos 
monumentos.

Após uma ditadura militar 
sangrenta, Mianmar passa a 
ser exemplo de abertura po-
lítica convidando estrangei-
ros a descobrirem este lugar 
que parece existir apenas em 
sonhos.

Atualmente, Bagan resgata a 
importância religiosa e cul-
tural da região em razão do 
turismo. O país recebe atual-
mente mais de um milhão de 
viajantes por ano tornando-
-se uma das principais fontes 
de recursos. 

A melhor maneira de se des-
lumbrar com essa paisagem 
única no mundo é dentro de 

um balão. Entre os meses de 
novembro a maio, balões de-
colam a cada manhã com vi-
sitantes em voo panorâmico 
sobre as vilas, num cenário 
espetacular. 

O crescimento do turismo 
ampliou a demanda por voos 
de balão gerando até lista de 
espera. Novos balões colo-
ridos estão se juntando aos 
existentes, o que torna a pai-
sagem um verdadeiro espe-
táculo. 

Com clima extremamente 
quente o ano todo, as tem-
peraturas em Mianmar estão 
sempre acima dos 30 graus 
superando os 40 graus entre 
fevereiro e maio.

Como chegar: De onde você 
estiver no Sudeste da Ásia, 
você chega facilmente a Ba-
gan. De avião, há diversos 

voos saindo diariamente de 
Yangon, ex-capital de Myan-
mar (1 hora de voo). Existem 
conexões saindo de Bangkok, 
Cingapura, Hanoi e Chiang 
Mai. Também saem ônibus 
noturnos de Yangon para Ba-
gan. Outra opção é ir de barco 
(9 horas de viagem), saindo 
da cidade de Mandalay, em 
Myanmar. 

Em 2007, Bagan se candidatou 
para constar da lista das Sete 
Maravilhas do Mundo. Mas, 
ainda culturalmente fechado 
ao mundo, o país não investiu 
o suficiente em campanhas 
internacionais e este conjunto 
arquitetônico e cultural não 
chegou nem nas 20 finalis-
tas. Sem dúvida, uma grande 
injustiça para o patrimônio 
mundial. Planejando uma via-
gem para o Sudeste Asiático 
inclua Mianmar em seu rotei-
ro. Fascínio garantido.
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Acordo entre EUA e Portugal favorece 
brasileiros com passaporte português
No Brasil, aproximadamente 400 mil pessoas têm cidadania portuguesa

Os Estados Unidos adicionaram 
Portugal à lista de países com Tratado 
de Comércio e Navegação. Até então, 
o país era o único da Europa que não 
possuía este tipo de acordo com os 
estadunidenses.

A medida recentemente anunciada 
pelo governo dos EUA traz benefícios 
aos brasileiros, uma vez que os cida-
dãos portugueses (incluso os que pos-
suem dupla cidadania), podem fazer a 
solicitação de vistos nas modalidades 
E1 e E2, a principal para quem deseja 
investir e morar nos Estados Unidos. 
Ao todo, aproximadamente 400 mil 
brasileiros possuem passaporte por-
tuguês e agora terão direito a solicitar 
os vistos nas modalidades citadas.

Deste modo, a partir desta resolu-
ção, investidores com cidadania por-
tuguesa podem solicitar o visto E2 se 
tiverem a partir de 100 mil dólares 
para investir. Este visto se estende a 

cônjuge e filhos que sejam menores 
de 21 anos.

Segundo a advogada de imigração 
Andrea Canona, do escritório Andra-
de Canona em Miami, o congresso 
americano aproveitou a passagem da 
extensa legislação orçamentária do 
fim de 2022 para adicionar Portugal 
nesse tratado.  “Essa inclusão veio 
como uma feliz surpresa, já que am-
plifica oportunidade de vistos para 
brasileiros que possuem cidadania 
portuguesa.  Os vistos E1 e E2 para 
portugueses estarão disponíveis a 
partir do começo do ano fiscal, em 
primeiro de outubro deste ano”, in-
forma Canona.

A advogada ainda explica que os 
vistos E1 e E2 são vistos temporários, 
que podem durar até 5 anos e serem 
renovados enquanto houver o inves-
timento e tratado em vigor com os 
Estados Unidos.

Na perspectiva econômica, Daniel 
Ickowicz, que atua como diretor de 
vendas da Elite International Realty, 
consultoria imobiliária comandada 
por brasileiros e sediada na Flórida, 
aponta que esta modalidade de visto é 
uma porta de entrada para os grandes 
investidores nos EUA. “O visto E2 é um 
dos caminhos para quem sonha em vi-
ver nos Estados Unidos. São diversos 
os setores os quais o investidor pode 
aplicar, entre eles, o imobiliário, que 
oportuniza venda e aluguel de imóveis 
em curto, médio e longo prazo. Esse 
visto faz com que os estrangeiros au-
xiliem no aquecimento da economia e 
coloquem os olhares de mais investi-
dores na área, um ciclo que beneficia 
muitas camadas”, afirma Ickowicz.

Com mais uma possibilidade de 
entrada dos brasileiros nos EUA, vale 
ressaltar que o visto E2 funciona como 
visto de investidor não-imigrante re-
novável, não como green card.
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Prazo para tirar visto de turismo 
americano em São Paulo passa 
de 500 dias
Brasil é o sétimo país que mais envia 
viajantes aos EUA

Quem deseja viajar para os EUA e 
ainda não tem o visto de turismo vai 
precisar de paciência para obter o 
documento. O tempo de espera para 
agendar uma entrevista no Consula-
do dos EUA em São Paulo é de 505 
dias (ou 16 meses), segundo a última 
atualização no sistema do Departa-
mento de Estado americano. É uma 
das maiores filas de espera já regis-
tradas para a capital paulista.

Em razão da pandemia de Co-
vid-19, os postos diplomáticos dos 
EUA em todo o mundo ficaram fecha-
dos ou com funcionamento limitado 
durante 2020 e 2021. Isso fez com 
que milhões de pedidos de vistos se 
acumulassem, aguardando para se-
rem analisados. No Brasil, isso acon-
teceu apenas em novembro de 2021, 
quando o atendimento ao público ge-
ral foi normalizado.

“De lá para cá, a Embaixada ame-
ricana realizou um trabalho real-
mente fenomenal para atender a de-
manda. Os oficiais conseguiram até 
mesmo zerar a fila de vistos imigra-
tórios, que são aqueles que concedem 
o green card. Mas o visto de turismo 
– que responde por cerca de 90% de 
todas as autorizações emitidas para 
brasileiros – são ainda um gargalo a 
ser superado”, comenta o advogado 
brasileiro Felipe Alexandre, sócio-
-fundador da AG Immigration, escri-
tório de advocacia imigratória sedia-
do em Washington, D.C.

Ele destaca que a Embaixada dos 
EUA no Brasil fez contratações no úl-
timo ano e já anunciou mais contrata-

ções de oficiais consulares para 2023, 
justamente com o intuito de reduzir 
o tempo de espera do agendamento. 
“O Brasil é um dos países que mais 
pedem visto de turismo no mundo. 
Acredito que a fila começará a ficar 
mais rápida a partir do meio do ano”, 
diz Alexandre.

O tempo de espera para conseguir 
a entrevista presencial no consulado 
ou na Embaixada – etapa obrigatória 
para quase todos os casos de quem 
tira o visto pela primeira vez – tam-
bém está elevado nos outros postos 
diplomáticos dos EUA no Brasil.

No Rio de Janeiro, a fila é de 435 
dias. A capital fluminense é seguida 
por Brasília (434), Recife (361) e Por-
to Alegre (337).

Dados do Escritório Nacional de 
Viagem e Turismo dos EUA mostram 

que, de janeiro a novembro de 2022, 
o Brasil foi o sétimo país que mais 
enviou viajantes à terra do Tio Sam, 
com 1.074 milhão de pessoas entran-
do em solo americano para atividades 
turísticas.

Ao todo, mais de 6,2 milhões de 
brasileiros têm o visto americano de 
turismo, sendo que 682 mil foram 
emitidos nos onze primeiros meses 
do ano passado.

A AG Immigration é um dos prin-
cipais escritórios de advocacia imi-
gratória dos Estados Unidos, já ten-
do auxiliado cidadãos de 32 países 
a obterem o green card americano. 
É fundada pelo empresário Rodrigo 
Costa e pelo advogado Felipe Alexan-
dre, que figura há seis anos na lista 
dos 10 melhores advogados de imi-
gração do American Institute of Le-
gal Counsel.
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Fim do diploma universitário: 
quais os impactos para o mercado?

FERNANDO POZIOMCZYK

O diploma universitário é a garan-
tia de uma prestação de serviços 
segura e confiável? Essa vem sen-
do uma forte discussão ultima-
mente, após a divulgação do novo 
Projeto de Lei (PL) 3.081/22 que, 
caso aprovado, irá desregulamen-
tar esta exigência para mais de 
100 profissões, entre eles enge-
nharia, fisioterapia, fonoaudiolo-
gia e psicologia. Mesmo diante de 
argumentos positivos na tentativa 
de eliminar uma possível barreira 
contra a entrada de novos profis-
sionais no mercado, essa proposta 
pode apresentar um sério risco ao 
mercado, renunciando a impor-
tantes responsabilidades técnicas 
que precisam exigir a máxima ga-
rantia de confiança em qualquer 
tipo de contratação.

Toda graduação traz um preparo 
fundamental para as premissas 
práticas e teóricas que um pro-
fissional necessita conhecer ao 
entrar em seu ramo de atuação. 
Mesmo que grande parte da ex-
pertise vá ser construída ao longo 
de sua jornada, é durante os anos 
na faculdade que as fundações 
são feitas, trazendo o mínimo co-
nhecimento necessário para que 
se consiga desempenhar suas 
funções e, a partir disso, ir se de-
senvolvendo e aprendendo cada 
vez mais para atingir a excelência 
em sua área.

Em determinados segmentos 
como a área da saúde e engenha-
ria, esses anos de aprendizado 
ainda trazem consigo um registro 
individual dedicado, especial-
mente, para assegurar que aque-
la pessoa conquistou sua certi-
ficação profissional para iniciar 

sua atuação no setor. Muito mais 
de que um mero título, é uma ga-
rantia de segurança para que seja 
contratado, assegurando de que 
irá se responsabilizar inclusive 
em casos de erros.

Nesse cenário, deixar de lado tal 
responsabilidade técnica pode 
se tornar algo verdadeiramente 
perigoso, especialmente para de-
terminados cargos. Praticamente, 
todas as premissas básicas de 
regulamentação diminuem de 
forma significativa o mau uso 
das profissões, fortalecidas pela 
presença de órgãos regulamen-
tadores inspecionando cada área 
e o cumprimento de seus deve-
res. Assim, aqueles que tentarem 
exercer diversas funções sem a 
presença de um diploma, pode-
rão ser autuados severamente.

Com a dispensa dessa compro-
vação, pode se tornar muito mais 
comum presenciar pessoas não 
preparadas tecnicamente para 
atuar em diversos ramos, ofe-
recendo enormes riscos para o 
mercado, principalmente no que 
diz respeito à segurança pública. 
Como exemplo, basta pensarmos 
nos conhecimentos mínimos que 
profissionais precisam ter para 
realizar até mesmo tarefas mais 
simples de seu dia a dia.

A polêmica referente ao fim do 
diploma não diz respeito ao 
questionamento do quão capa-
citado cada um é, mas sim da 
responsabilidade civil e jurídica 
que esses profissionais devem 
assumir em seus trabalhos, cogi-
tando problemas e imprevistos 
que possam ocorrer e precisarão 

de alguém para assumi-los – seja 
visando sua resolução ou autua-
ção. Caso contrário, a aprovação 
deste projeto pode desencadear 
problemas consecutivos no de-
sempenho de inúmeros cargos e 
a queda da confiança e credibili-
dade nas profissões.

Cabe destacar ainda que ser bem-
-sucedido em algo não precisa ter 
relação com a formação, muito 
menos é sinônimo da presença de 
um diploma. O que fará a diferen-
ça no futuro será o conhecimento 
e aprofundamento constante das 
regras técnicas que delimitam, 
minimamente, as necessidades 
de cada área. Por isso, se real-
mente aprovado, a não exigência 
deste documento não necessa-
riamente irá gerar uma maior 
oferta de trabalhos, uma vez que 
a grande maioria das empresas 
ainda analisará como critério de 
contratação as experiências, hard 
skills e soft skills de cada candida-
to para que tenham êxito no de-
sempenho de suas funções.

O Brasil enfrenta um grave cená-
rio de baixa qualificação de mão 
de obra. Hoje, temos a segunda 
pior taxa de formação técnica e 
profissional entre os formandos 
do ensino médio no mundo, se-
gundo dados do relatório Educa-
tion at a Glance 2021. Seja qual 
for o desfecho dessa discussão, 
a busca pela qualificação conti-
nuará sendo mandatória e ainda 
mais importante, uma vez que 
o aprendizado contínuo é a me-
lhor forma de assegurar uma boa 
prestação de serviços e, ainda, o 
fortalecimento de uma boa ima-
gem organizacional.
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Como a tecnologia 
favorece o ESG?

MILTON RIBEIRO

Incorporar verdadeiramente os 
pilares do ESG (ambiental, social 
e governamental) na cultura or-
ganizacional vem cada vez mais 
se mostrando como uma ação es-
tratégica no mercado. Muito além 
de promover enormes benefícios 
internos ao construir uma em-
presa mais pautada em valores 
sustentáveis, a preocupação em 
garantir este bem-estar é um atra-
tivo valioso perante investidores e 
parceiros – capaz de elevar ainda 
mais o crescimento do negócio em 
seu segmento. Para aquelas que se 
juntam a esses ideais, o apoio tec-
nológico se torna uma das maio-
res ferramentas de assertividade 
no processo.

Não é de hoje que a responsabili-
dade social e ambiental se tornou 
uma pauta presente nas compa-
nhias. Com a pandemia, se tornou 
clara a importância em garantir 
a máxima transparência nestes 
pilares, uma vez que a preocupa-
ção em trazer ações aderentes a 
essa pauta não favorecem apenas 
a comunidade em si, mas também 
eleva a imagem do negócio no 
mercado e seu público-alvo.

Em uma pesquisa divulgada pela 
Federação das Indústrias do Es-
tado do Paraná (FIESP), cerca de 
90% dos brasileiros preferem em-
presas com práticas sustentáveis 
na hora de realizarem suas com-
pras, junto com 70% que afirmam 
não se importar em pagar mais 
por isso.

Observando essa demanda, a 
tecnologia adentrou esse cenário 
como impulsionadora, desenvol-
vendo soluções que, ao invés de 
focarem apenas no aumento do 

lucro, se preocupam também em 
ter uma operação mais susten-
tável – para que, juntas, possam 
reduzir os impactos ambientais e 
trazer muitas outras boas práticas 
que beneficiem as relações sociais 
e de governança da empresa.

Analisando sua influência no pri-
meiro pilar da sigla, muitas contri-
buições tecnológicas foram vistas 
para a redução de desperdícios 
tanto em materiais físicos quan-
to nos famosos lixos eletrônicos. 
Como substituição, ferramentas 
e sistemas de armazenamento e 
gerenciamento em nuvem des-
pontaram, trazendo maior segu-
rança para seu manuseio, acesso 
em tempo real de qualquer dis-
positivo quando habilitado e, até 
mesmo, redução de custos com 
a oferta de produtos mais acessí-
veis.  Fora a diminuição de desper-
dícios, a produtividade das equi-
pes é significativamente elevada 
– ainda mais, quando dispostas e 
facilitadas em mecanismos de ges-
tão como um ERP.

Quanto mais empresas compar-
tilharem os mesmos valores de 
sustentabilidade e melhora na 
qualidade de vida de seus clien-
tes e profissionais, a firmação de 
parcerias benéficas para seu cres-
cimento certamente será favoreci-
da. Os impactos positivos de uma 
companhia sobre a sociedade e 
o meio ambiente – integrantes 
do segundo pilar do ESG – vem 
atraindo o interesse e preferência 
de inúmeros consumidores, em 
uma responsabilidade social que 
definitivamente pode ser apoiada 
com a tecnologia.
Muitos sistemas de gestão são ca-
pazes de integrar essas iniciativas 

e auxiliar que sejam colocadas em 
prática, dispondo, em conjunto, 
métricas que permitam a análi-
se constante dos resultados que 
estão sendo atingidos e as ações 
que podem ser melhoradas. Uma 
governança corporativa sustentá-
vel, defendida no último pilar do 
termo, preza pela estruturação 
destes dados de todos os depar-
tamentos da empresa de maneira 
assertiva, de forma que possam 
ser estudados a fim de trazer sem-
pre soluções melhores e menos 
agressivas à sociedade.

Para fortalecer este alinhamento 
das diretrizes de processos e mo-
delos gerenciais, o ERP se torna 
a melhor opção. Com uma mul-
tiplicidade de funcionalidades 
a serem adaptadas conforme as 
metas de cada negócio, sua im-
plementação irá melhorar todo 
o fluxo de trabalho em prol des-
tas iniciativas, eliminando gaps 
operacionais e de logística ao 
prezar pela automação e eficiên-
cia interna – ainda mais, quando 
desenvolvido com capacidade de 
inovação contínua, dispondo das 
mais sofisticadas e modernas 
ferramentas tecnológicas dispo-
níveis no mercado.

Após intensas transformações 
digitais, não há como cogitar con-
duzir um negócio sem o apoio in-
tenso da tecnologia em sua rotina. 
Muito menos, naquelas que dese-
jarem incorporar o ESG em seu 
mindset. Sua adoção, definitiva-
mente, irá agregar eficácia, trans-
parência e segurança nas ações 
internas, auxiliando a adoção de 
verdadeiras práticas sustentáveis 
que façam com que as empresas 
se destaquem em seus ramos.
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Due diligence: como identificar 
riscos trabalhistas

ISABELA CRISTINA GRILO DE OLIVEIRA

Atualmente, muito se fala em 
compliance, cuja expressão sig-
nifica, em síntese, agir de acordo 
as imposições de ordem legal ou 
de ordem interna da empresa. A 
esse respeito, a noção e as prá-
ticas de compliance ou confor-
midade trabalhista, que ditam 
os mecanismos de prevenção e 
solução de problemas face às re-
lações da empresa com o poder 
público, clientes, fornecedores 
e colaboradores, tem ganhado 
espaço cada vez maior no meio 
empresarial, com o aumento 
pela busca de maneiras de fir-
mar compromissos com a lei e a 
ética, de maneira que os atos tor-
nem a vida corporativa íntegra.

Dentre as diretrizes do complian-
ce há a noção de due diligence, que 
pode ser encarada como avaliação 
prévia para a contratação de par-
ceiros, prestadores de serviços 
e dos empregados, além de ava-
liações posteriores, de maneira a 
identificar o histórico e a situação 
da empresa com a qual se preten-
de firmar o negócio, buscando as-
sim, resguardar-se de demandas e 
passivos trabalhistas evitáveis.

A due diligence é de suma im-
portância como mecanismo de 
controle do fator de risco, uma vez 
que, ainda que a empresa tenha 
boa política de compliance e es-
teja comprometida com a lei, esta, 
fatalmente, se verá na iminência 
de realizar negócios com pesso-
as físicas ou jurídicas que podem 
não estar adequados às normas, 
podendo praticar atos ilícitos com 
consequências drásticas financei-
ras, além de manchar o nome da 
empresa que está adequada e tem 
boa adesão no mercado.

A fim de exemplificar o conceito 
de due diligence, podemos pensar 

na contratação de serviços ter-
ceirizados, que em um primeiro 
momento (fase pré-contratual), 
ensejariam diligências com análi-
se de documentos e informações 
para verificar a estrutura, situação 
financeira e solidez do prestador 
de serviços, com identificação de 
passivos que impactam no valor 
da transação, riscos tributários, 
trabalhistas e previdenciários. 

Contudo, sabendo que a due di-
ligence não se trata de processo 
de única aplicação, este deverá 
manter-se após a contratação da 
prestação de serviços terceiriza-
dos (pós-contratual), como no 
exemplo citado, de modo a asse-
gurar o cumprimento das obriga-
ções trabalhistas e afastar o risco 
de que o patrimônio da empresa 
em conformidade ou de seus só-
cios, sejam alvo de constrições 
para pagamento de uma dívida 
trabalhista da contratada. Infe-
lizmente, ao que parece, algumas 
empresas presam somente pela 
due diligence inicial, deixando de 
promover estudos sobre o dia a 
dia dos seus colaboradores e/ou 
empresas parceiras, o que facilita 
a ocorrência de atos lesivos, face 
a situações de não conformidade.

Nesse contexto, um exemplo em-
blemático diz respeito ao ato de 
violência promovido por seguran-
ças terceirizados de uma grande 
rede de supermercados, que cau-
sou a morte de um consumidor, 
após ser brutalmente espancado. 
A mesma rede de supermercados 
também foi alvo de notícias, quan-
do agressões proferidas por um 
segurança terceirizado, causaram 
a morte de um cachorro que insis-
tia em transitar dentro das depen-
dências do estabelecimento. Tal 
ocorrência gerou revolta e deixou 
marcas na imagem da empresa, 

além de acarretar a intervenção 
do Ministério Público, ocasião em 
que a empresa se viu obrigada a 
assinar um termo de compromis-
so com o órgão ministerial, para 
a doação de R$ 1 milhão para 
um fundo especial destinado à 
compra de medicamento e ração 
animal destinada às associações e 
ONGs de proteção, bem como para 
esterilização de cães e gatos.

A ausência de preceitos de com-
pliance, por meio de due diligence 
eficaz, acabou por causar enorme 
mancha à imagem da companhia, 
posto que não se assegurou de 
que os empregados envolvidos em 
qualquer situação de não confor-
midade possuíssem preparo para 
atuação em nome da empresa.

E não é só. Além do risco moral e 
civil, onde poderá haver o dever 
de indenizar, o risco trabalhista 
nesses casos é consideravelmente 
aumentado.

A due diligence deverá ser enca-
rada como um trabalho contínuo, 
cuja visão geral da empresa e 
quais adequações serão necessá-
rias para definições de estratégias 
e metas, além da segurança com a 
mitigação de passivos e/ou fisca-
lizações, economia de recursos e 
fortalecimento da cultura devem 
estar presentes.

Assim, a due diligence, como um 
dos pilares do compliance, deverá 
ser aplicada com fito a identificar 
e promover atos de prevenção 
com único propósito de afastar 
ou diminuir os riscos trabalhistas 
– oportunidade que deverá contar 
com um corpo jurídico especiali-
zado, que assegure ações ampa-
radas à legislação tanto na preven-
ção, com orientações, como para 
coibir atos desconformes.
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Exclusão do Simples Nacional: 
qual o melhor regime tributário 
para a sua empresa?

Júlio Baruchi e Taís 
Baruchi são sócios na 
ECOVIS® BSP

JULIO BARUCHI E TAIS BARUCHI

O Simples Nacional é um 
dos regimes tributários mais 
benéficos para micro e pe-
quenos empreendedores. No 
entanto, com o crescimento 
do negócio e sua maior pro-
dutividade, muitos acabam 
sendo excluídos e obrigados 
a migrar para o Lucro Real 
ou Presumido. Cada um deles 
apresenta suas vantagens e 
desvantagens, as quais pre-
cisam ser cuidadosamente 
analisadas para garantir uma 
transição assertiva e evitar 
erros que possam prejudicar 
sua gestão contábil.

Dentre os critérios analisa-
dos pela Receita Federal para 
determinar essa inclusão no 
Simples Nacional, estão o li-
mite de faturamento de R$ 
360 mil para microempresas 
e de R$ 4,8 milhões para pe-
quenas companhias; exercer 
atividade dentro da lista es-
tabelecida pelo órgão; não 
ter débitos junto ao INSS ou 
fazendas públicas e apenas 
poderem terem pessoas fí-
sicas como sócios. Qualquer 
ato que fuja de apenas uma 
dessas regras, fará com que 
a empresa seja excluída do 
regime.

Quando encontrada nessa 
situação, os negócios preci-
sam contar com o apoio de 
uma consultoria especiali-
zada para compreender seu 

estado financeiro e, acima 
tudo, perspectivas de cresci-
mento a fim de identificar a 
melhor opção com base em 
suas metas. Considerar essas 
projeções de crescimento é 
essencial na escolha do regi-
me tributário, uma vez que 
qualquer surpresa financeira 
pode levar a empresa a cair 
em armadilhas perigosas 
para sua gestão. Entenda as 
principais diferenças entre 
elas:

LUCRO PRESUMIDO:

Opção indicada para em-
presas lucrativas e com fa-
turamento anual limitado a 
R$ 78 milhões. Ou seja, os 
tributos IRPJ (Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica) e 
CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido) são 
apurados com base em uma 
margem de lucro pré-fixada. 
Essa margem do lucro varia 
de 8% a 32%, de acordo com 
a atividade do negócio – as-
sim, não importa se o lucro 
auferido pela empresa foi 
superior ou inferior à mar-
gem pré-determinada.

Nesse regime, as alíquotas 
das contribuições PIS/PASEP 
(Programa de Integração So-
cial) e da COFINS (Contribui-
ção para Financiamento da 
Seguridade Social) são, res-
pectivamente, de 0,65% e de 

3%. Assim, as empresas que 
apuram o IRPJ com base no 
Lucro Presumido estão sujei-
tas à incidência cumulativa, 
onde não há compensação de 
créditos.

LUCRO REAL: 

Já a opção pelo Lucro Real é 
mais indicada quando o lucro 
efetivo é inferior a margem de 
lucro pré-fixada, como ocorre 
no caso do Lucro Presumido. 
Nesse regime, a apuração do 
IRPJ e da CSLL tem como base 
o lucro efetivamente incor-
rido pela empresa – ou seja, 
receitas menos as despesas, 
com os ajustes de adições e 
exclusões da base de cálculo 
determinados pela legislação. 
Assim, a empresa que apre-
sentar prejuízo fica dispensa-
da do recolhimento de IRPJ e 
a CSLL.

Nesse regime, as alíquotas do 
PIS/PASEP e da COFINS são, 
respectivamente, de 1,65% e 
de 7,6%. No entanto, as em-
presas que apuram o IRPJ 
com base no Lucro Real estão 
sujeitas à incidência não-cu-
mulativa, onde há o aprovei-
tamento dos créditos.

Diante dessas diferenças, a 
escolha do profissional de 
contabilidade especializado 
em empresas de pequeno e 
médio porte poderá auxiliar 
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na escolha do regime tributá-
rio mais adequado para o seu 
negócio, garantindo a redu-
ção da carga tributária com 
amparo legal.

Com o crescimento do negó-
cio, também surge a necessi-
dade de melhoria de proces-
sos, e dentre as estratégias 
que podem auxiliar os empre-
endimentos nessa adequação, 
está o uso de um software de 
gestão. Um sistema de gestão 
robusto e completo é capaz 
de ajudar as companhias a 

suportarem esse crescimen-
to, o qual permitirá a automa-
tização e gerenciamento das 
mais diversas etapas de um 
negócio, além de armazenar 
com segurança seus dados e 
viabilizar um gerenciamento 
em tempo real destas infor-
mações.

Para utilização do software 
de gestão de forma integra-
da, acompanhamento da le-
gislação e avaliação correta 
do melhor regime tributário, 
somente uma consultoria 

com a expertise em soluções 
contábeis poderá prestar o 
apoio necessário às empresas 
nessa transição e de maneira 
corriqueira, visando assegu-
rar uma boa saúde econô-
mica e financeira ao seu ne-
gócio. A escolha correta fará 
toda a diferença para evitar 
surpresas e imprevistos que 
possam comprometer suas 
operações, e deverá ser toma-
da com muito cuidado para 
garantir o melhor regime tri-
butário para a prosperidade 
do negócio.
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A globalização de fenômenos 
sociais importantes, cada vez 
mais, tem produzido avanços 
nas conquistas humanitárias 
e reações que também sur-
preendem.

Em 2010, a ideia de democracia 
nos países árabes, em sua gran-
de maioria teocráticos, gerou 
movimentos em vários países 
levando à queda de ditadores 
históricos. Isso, naquela épo-
ca, foi chamado de Primavera 
Árabe. É inegável que o uso de 
internet e aplicativos de celular 
que permitiam a constituição 
de redes sociais foi o grande 
responsável pela ampla e rápi-
da difusão das ideias.

Lembrou as repercussões que 
as ideias iluministas produzi-
ram causando as Revolução 
Francesa e Independência das 
Colônias Norte Americanas em 
um período mais dilatado de 
tempo gerando inovações e mu-
danças em todo o planeta.

A Primavera Árabe ocasionou 
grandes mudanças no mundo 
Islâmico. E continuam ain-
da hoje. Como no caso da M. 
Amini, mulher Iraniana que 
foi presa e morta por causa 
do jeito que usava o véu. Fatos 
que acontecem no mundo Is-
lâmico em um momento onde 
o Talibã intensificou as restri-
ções contra mulheres.

Dessa forma, percebe-se mo-
vimentos para o avanço hu-
manitário rumo à igualdade 
entre pessoas e, no sentido 

contrário, acontecimentos 
que constituem uma reação 
visando a radicalização nas 
desigualdades.

O Black Lives Matter, Vidas Ne-
gras Importam, de 2020, seguiu 
na mesma esteira global.  Tam-
bém foi um movimento que ul-
trapassou os limites territoriais 
dos EUA provocando em todo 
o mundo reações na busca de 
igualdade racial.  Tudo em ra-
zão de uma absurda injustiça 
praticada contra o Jorge Floyd, 
homem negro, morto por poli-
ciais brancos.

No Brasil, recentemente, o Mi-
nistro dos Direitos Humanos, 
Prof. Dr. Silvio Almeida, recém 
empossado, listou em seu dis-
curso de posse muitos grupos 
sociais e declarou sobre eles, 
que “... vocês são valiosos pra 
nós.”. Esse é um discurso que 
importa uma mudança de atitu-
de e que com certeza inaugura 
um momento diferente na polí-
tica brasileira.

Combater a fome, fomentar a 
economia, dinamizar o mundo 
do trabalho, garantir aumento 
real do salário mínimo, saúde 
e educação universais e de 
qualidade são o que se espera 
do governante.

Mas a declaração de um Minis-
tro que estará advogando seu 
discurso no âmbito do gover-
no implica necessariamente 
dar a grupos ou categorias 
de pessoas que sempre foram 
desprezados pelo Estado um 
lugar de valor, um lugar de 
igualdade.

Tomado um exemplo simples, 
a Constituição Federal de 1988 
deu aos empregados domésticos 
alguns direitos, mas não os equi-
parou aos trabalhadores rurais e 
urbanos. Somente com a Emen-
da Constitucional 72/2013 essa 
equiparação veio, e com ela mui-
tos mecanismos para facilitar a 
vida dos empregadores no paga-
mento das obrigações sociais. A 
sociedade e o Estado Brasileiro 
demoraram 25 anos para cor-
rigir essa distorção e dar valor 
a esse grupo social. E ao fazê-lo 
ainda mostraram mais preocu-
pação em gerar instrumentos 
para os empregadores obterem 
êxito no cumprimento das obri-
gações sociais.

Mesmo assim, em 2017, foi re-
alizada a reforma trabalhista 
impactando na vida desses tra-
balhadores domésticos. E de-
pois, a reforma previdenciária 
de 2019. Há sempre um dar e 
um tomar. 
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Advogada do 
Departamento 
Societário da Andersen 
Ballão Advocacia.

Redução de quóruns de deliberação 
em sociedades limitadas

ANNE CATHRIN DALLEGRAVE THOMAS

Com a Lei nº 14.451/22, fo-
ram reduzidos os quóruns 
de deliberação de sócios de 
sociedades empresárias limi-
tadas, previstos nos artigos 
1.061 e 1.076 do Código Ci-
vil Brasileiro, especialmente 
para a nomeação de adminis-
tradores e alterações do con-
trato social, bem como deli-
berações sobre incorporação, 
fusão, dissolução ou cessação 

do estado de liquidação.

Agora, a nomeação de admi-
nistrador não-sócio poderá 
ser aprovada por 2/3 dos 
sócios, enquanto não inte-
gralizado o capital social, e 
por maioria absoluta (mais 
da metade), após sua integra-
lização. Até então, exigia-se 
aprovação por unanimidade 
e por 2/3 dos sócios, no pri-

meiro e no segundo casos, 
respectivamente.

Ademais, o quórum necessário 
para alteração do contrato so-
cial e deliberações sobre incor-
poração, fusão, dissolução ou 
cessação do estado de liquida-
ção foi reduzido de 3/4 do capi-
tal social para maioria absoluta. 

Em resumo:

Nomeação de administrador 
não-sócio antes de 
integralizado o capital social

Nomeação de administrador 
não-sócio após integralizado 
o capital social

Alteração do contrato social

Incorporação, fusão, 
dissolução ou cessação  
do estado de liquidação

Matéria

 
Art. 1.061

 
 
Art. 1.061

 
Art. 1.076, incisos I e II

 
Art. 1.076, incisos I e II

Disposição do Código Civil

 
2/3 dos sócios

 
 
Maioria absoluta

 
Maioria absoluta

 
Maioria absoluta

Novo quórum

 Unanimidade  
dos sócios

 
2/3 dos sócios

 
3/4 do capital social

 
3/4 do capital social

Quórum anterior

Antes da alteração do quó-
rum (qualificado) previsto 
no art. 1.076, os sócios que 
detivessem mais de 25% do 
capital social podiam (a) ve-
tar alterações do contrato 
social e (b) barrar opera-
ções de incorporação e fu-
são, a dissolução da socie-
dade e a cessação do estado 
de liquidação, considerando 
que tais atos societários de-
pendiam da aprovação de 
sócios detentores de 75% 
(3/4) do capital social. Com 
a nova lei, eliminaram-se 
tais possibilidades, bastan-
do a aprovação por mais da 

metade do capital social. As-
sim sendo, passa a vigorar 
para as sociedades limita-
das o princípio da maioria 
absoluta de votos para al-
terações de contrato social 
e as deliberações acima 
referidas – regra que já era 
aplicada no âmbito das so-
ciedades anônimas (art. 129 
da Lei 6.404/76).

A adoção do princípio da 
maioria absoluta aumenta a 
capacidade funcional das so-
ciedades, desburocratizando 
a tomada de decisões socie-
tárias e evitando impasses 

eventualmente decorrentes 
da exigência de quóruns de 
deliberação elevados, inclu-
sive de abusos de posições 
minoritárias.

Face às alterações descri-
tas, que atingirão as cerca 
de 5 milhões de sociedades 
limitadas ativas no Brasil, é 
importante ressaltar que os 
novos quóruns legais não 
impedem que uma sociedade 
adote, em seu contrato social 
ou por meio de acordo de só-
cios, quóruns superiores para 
a aprovação das matérias em 
questão.
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Paraísos fiscais são as terras 
sagradas para diversificar  
o seu patrimônio

CEO do transferbank, 
uma das principais 
soluções de 
pagamentos e 
recebimentos 
internacionais do 
Brasil.

WAGNER DIAS FERREIRA

O termo paraíso fiscal é utilizado 
para identificar aqueles países 
que possuem uma tributação 
favorecida e condições promis-
soras para a incorporação de em-
presas, as chamadas companhias 
offshores. Apesar da expressão 
remeter, para algumas pessoas, 
a uma prática ilegal, desde que 
devidamente reportada às auto-
ridades competentes e cumpri-
das as normas de compliance, 
a constituição de companhias 
nestas jurisdições é lícita, sendo 
uma estrutura bastante utilizada 
para proporcionar resultados tri-
butários mais vantajosos. Aque-
les que optam por esta estrutura 
devem realizar os reportes às 
autoridades competentes, não há 
qualquer ilegalidade na utilização 
desse tipo de estrutura.

Para Bruno Fediuk de Castro, 
Head of Business Development 
na Allshore, escritório parceiro 
do transferbank, a utilização de 
uma companhia offshore, fundo 
exclusivo ou fundação privada no 
exterior pode proporcionar vá-
rios benefícios aos investidores, 
incluindo uma gestão financeira e 
patrimonial mais eficiente, sendo 
bastante comum estas estruturas 
serem utilizadas para fins de pla-
nejamento sucessório.

Todas essas vantagens decorrem 
de alguns fatores propiciados pela 
categoria, como: a exposição a mo-
edas fortes, como o dólar e o euro, 
que são as mais utilizadas nas 
operações, trazendo maior segu-
rança para o negócio e liberdade 
no câmbio; juros baixos se compa-
rados com o de outros países, as-
segurando bons financiamentos; 

proteção e privacidade nas tran-
sações; estabilidade, visto que pa-
raísos fiscais, normalmente, têm 
um cenário econômico e político 
melhor; isenção ou diminuição de 
impostos e a facilidade organiza-
cional por conta da grande flexi-
bilidade no manejo das organiza-
ções. Ainda a economia fiscal deve 
ser sempre uma consequência de 
um projeto maior, justamente para 
evitar que seja considerado um 
planejamento abusivo.

Quando trazemos esses pontos 
para a realidade do brasileiro, há 
ainda players como fintechs para 
facilitar as remessas internacio-
nais para a conta da companhia 
offshore no exterior. Nesse con-
texto de alternativas aos bancos 
tradicionais, as fintechs buscam 
a redução da burocracia e econo-
mia, atrelado a um atendimento 
especializado para quem deseja 
enviar recursos ao exterior. Na 
jornada, basta que o investidor 
realize um cadastro em alguma 
dessas instituições financeiras 
autorizadas a operar no mercado 
de câmbio, em seguida apresente 
os documentos societários para 
registrar a operação. Depois, há 
a cotação e o fechamento do câm-
bio, que, com a disponibilização 
dos dados bancários da conta, já 
permite a efetivação dos paga-
mentos.

Vale destacar que o processo é 
feito sob um contrato vinculado 
ao Banco Central (BC), o qual faz 
parte do grupo de diversas orga-
nizações, conselhos e institutos 
que garantem uma maior trans-
parência, controle e fiscalização 
dos veículos offshore. São mais 

exemplos de entidades como 
essas o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), 
Grupo de Ação Financeira Inter-
nacional (GAFI) e Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

Quanto ao respaldo para os ter-
ritórios caracterizados como 
paraísos fiscais, é importante 
atentar-se ao artigo 24 da Lei 
9.430, de 27 de dezembro de 
1996, o qual considera esses lo-
cais como aqueles que tributam 
a renda com uma alíquota infe-
rior a 20%. Em 2008, também 
foi acrescido pela Lei 11.727, 
lugares em que não se permite o 
acesso às informações quanto à 
composição societária de pesso-
as jurídicas, à sua titularidade ou 
identificação do beneficiário efe-
tivo de rendimentos atribuídos 
a não residentes. Ao todo, a lista 
da Receita Federal para esses ter-
ritórios abarca mais de 60 países, 
sendo os mais conhecidos as Ilhas 
Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, 
Bahamas e Panamá.

Portanto, ao transferir parte do 
capital para outra jurisdição, o 
investidor está diversificando e 
protegendo o seu patrimônio. É 
uma via que escapa dos efeitos 
negativos que podem atingir a 
moeda brasileira, gerando uma 
segurança financeira que ten-
de a perdurar por muitos anos. 
E, por se tratar de uma prática 
completamente lícita e repleta 
de utilidades em potencial para o 
crescimento no mercado, merece 
a devida atenção na tomada de 
decisão de como movimentar o 
seu dinheiro
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Diretora de Negócios 
Internacionais do 
Grupo B&T. Atua há 
mais de 15 anos no 
segmento Financeiro 
de Transferências 
Internacionais de 
Recursos. Possui 
formação em Gestão 
Empresarial e 
Comércio Exterior, com 
especialização nas 
áreas de Governança 
e Compliance 
para instituições 
Financeiras.

Brasileiro tipo exportação: o que a 
Copa nos ensinou sobre a construção 
de carreiras internacionais

VIVIAN PORTELLA

A maior parte das seleções 
que estiveram na Copa no Ca-
tar foram formadas por “cida-
dãos do mundo”. Profissionais 
que, para conquistar uma 
vaga no mercado de trabalho, 
superaram as fronteiras dos 
países onde nasceram, e fi-
zeram mais. São pessoas que 
se integram a novos locais e 
utilizam recursos para cuidar 
da carreira e do patrimônio 
que independem de limites 
geográficos. O fenômeno ul-
trapassa as quatro linhas do 
campo e tem acontecido cada 
vez mais em diversos setores, 
da indústria do futebol ao 
mercado financeiro.

Há décadas, o futebol é um 
dos principais expoentes 
desse movimento de glo-
balização. Em 2022, dos 26 
convocados que defenderam 
o Brasil, quase 90% não jo-
gavam em clubes do país. Até 
mesmo Marrocos, uma das 
seleções menos tradicionais 
e grande sensação do torneio, 
passou às semifinais com 
uma equipe titular composta 
100% por atletas que atuam 
na Europa. O futebol é repre-
sentativo do potencial que 
temos para internacionalizar 
a carreira e a vida. Ninguém, 
aliás, precisa ser uma gran-
de personalidade do espor-
te para estar sujeito a essas 
transformações. 

Nunca o número de brasilei-
ros vivendo no exterior foi 
tão alto. Subiu mais de 30% 

em uma década, alcançando 
uma população superior a 
quatro milhões de pessoas, 
equivalente à de países como 
Uruguai ou Irlanda. Entre 
os imigrantes, encontramos 
desde mão de obra que exige 
baixo grau de instrução a gen-
te altamente qualificada, que 
desembarca no exterior com 
a intenção de liderar multina-
cionais.

Vale lembrar, ainda, que a 
partir da cultura digital, se 
tornar cidadão do mundo 
ficou mais fácil, não sendo 
necessário nem mesmo co-
locar os pés fora de seu país 
de origem. Em uma pesquisa 
da Gartner, 60% das organi-
zações afirmaram empregar 
pelo menos um colaborador 
de tecnologia remoto – o do-
bro se comparado há três 
anos. E cerca de 25% dos lí-
deres desejam aumentar esse 
quadro.  

A transformação de contin-
gentes maiores de brasileiros 
em cidadãos do mundo tem se 
refletido nas remessas inter-
nacionais. As realizadas por 
nossos conterrâneos no exte-
rior, por exemplo, cresceram 
mais de 30% entre 2019 e 
2021. Além de gerar capital e 
ampliar os negócios, uma cul-
tura que se faz no movimento. 

São pais que pelo menos uma 
vez por ano desejam visitar 
o filho expatriado; gente que 
se anima a comprar imóvel 

lá fora para não depender 
de hotel ao viajar; há quem 
deseje aplicar em fundos de 
outros países; jovens que 
encontram uma oportuni-
dade de se graduar em uma 
universidade estrangeira, 
fazer intercâmbio ou expan-
dir suas startups; investido-
res que ganham salários em 
reais, e buscam diferentes 
estratégias para proteger o 
patrimônio através de moeda 
estrangeira, ou resgatar sua 
previdência em dólar.

Ser cidadão do mundo é as-
sim. Basta ser local e pensar 
global. As mudanças pelas 
quais o setor de câmbio vem 
passando – vide o Novo Mar-
co Cambial no Brasil – são 
uma parte do que será feito 
para carimbar o passapor-
te desse novo futuro. Novas 
possibilidades de investir em 
países e moedas diferentes, 
construir carreira, crescer, 
usar o mundo para amenizar 
os efeitos dos altos e baixos 
da economia e viver com 
mais tranquilidade.

Estamos apenas no começo 
de uma fase em que não have-
rá fronteiras para empresas. 
Nem pessoas. Mais do que 
falar inglês, francês, espanhol 
ou chinês, precisaremos falar 
a língua das oportunidades 
de investimento, de empre-
go e de negócios, seja lá onde 
elas estiverem. Assim como o 
futebol ensina, quando a bola 
rola nosso campo é o planeta.
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Primo Levi, imortal, revivido
Advogado,  
e escritor 

JAYME VITA ROSO

Cinco anos antes do seu pas-
samento, em 1982, o imor-
tal Primo Levi (1919-1987) 
repetiu o que sempre vinha 
dizendo e publicando em sua 
opulenta produção literária, 
sobre o significado do Lager 
(Lager foram os campos de 
concentração e extermínio 
nazistas): como nasceram e 
como os povos faziam e fize-
ram dele uma jocosa inter-
pretação. E muitos passaram 
pela tragédia vivida por ele 
(Holocausto). Aliás, Lenin ex-
pandiu fortemente os campos 
de concentração dos Czares 
na Sibéria (1919) e rebatizou 
como Gulags (1930).

Quero ressaltar um texto pro-
fético, extraído do seu livro 
que veio à tona em 1976 “É 
isto um homem?” (do Apên-
dice): “Em um Estado auto-
ritário, a Verdade é uma só, 
proclamada do alto; os jor-
nais são todos iguais, todos 
repetem esta única verdade; 
assim como as emissoras”.

Em um Estado autoritário é 
considerado lícito alterar a 

verdade, reescrever retros-
pectivamente a História, dis-
torcer as notícias, suprimi-
-las da verdade, ajuntando-as 
com as falsas: à informação se 
substitui a propaganda.

De fato, num tal país, você 
não é um cidadão, detentor 
de direitos, mas um súdito, 
e, como tal, você sempre é 
devedor do Estado (e ao seu 
ditador que o torna impesso-
al), de lealdade fanática e de 
suprema obediência.

Lembra Primo Levi, com 
esses pensamentos, acima 
reproduzidos, muitos anos, 
antes, o que o genial Charles 
Chaplin artisticamente o fi-
zera, com sua fina ironia, na 
produção cinematográfica “O 
Grande Ditador”.

E assim a História se repete!

Um pouco de história
Primo Levi, terminando seu 
período escolar, iniciada a 
Segunda Guerra Mundial, foi 
preso e encarcerado em Aus-
chwitz. um dos poucos que 

sobreviveram a foram liberta-
dos em 1945. passou o resto 
de sua vida mostrando e de-
nunciando a barbárie nazis-
ta, tendo livros sobre o tema 
como “É isto um homem?” 
(1947) e “A Trégua” (1963). 
Imortalizado com o seu mais 
conhecido livro “A tabela pe-
riódica” (1975), que se cons-
titui de, na verdade, reflexões 
autobiográficas. sua morte 
foi, aparentemente, suicídio.

E meu espanto com o que 
Dara Horn ousou, em seu 
mais recente livro: “People 
Love Dead Jews: Reports 
from a Haunted Present” (As 
pessoas amam judeus mor-
tos: relatos de um presente 
assombrado), em The New 
York Book Reviews (2022, p. 
31-5).

Eu tenho a coragem de di-
zer que Primo Levi tem um 
profundo significado com 
sua aparente contrariedade. 
Quase um profeta, paradoxal, 
que aprendeu a ler a história 
não como uma tragédia, mas 
como um drama: Le chaim!

vitaroso@vitaroso.com.br
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Tributação de dividendos – por 
que isto afeta os investidores?

Sócios do Tognetti 
Advocac

SILVANIA TOGNETTI E DAVID DAMASIO

O presidente da República 
conta com a tributação dos 
dividendos como fonte de 
receita para entregar as pro-
messas de campanha. Portan-
to, algo é certo: os debates em 
torno da tributação de divi-
dendos se intensificarão em 
2023.

A isenção dos dividendos pa-
gos por empresas brasileiras 
a residentes ou não residen-
tes no Brasil é apresentada 
como um tratamento fiscal 
que beneficiaria principal-
mente os mais ricos. Culpa-se 
essa isenção pela desigualda-
de de renda marcante no país, 
esquecendo-se da alta regres-
sividade dos nossos tributos 
sobre o consumo. 

A isenção dos dividendos no 
Brasil é, de fato, uma opção 
de tributação com concentra-
ção da tributação na pessoa 
jurídica, ao invés da tributa-
ção tanto na pessoa jurídica 
quanto para a pessoa física. 
A pessoa jurídica no Brasil 
é tributada por uma alíquo-
ta mais alta de modo que o 
sócio/empresário suporta o 
custo tributário antes mesmo 
de distribuído. Este ponto por 
si só já aponta para a falácia 
de que o fim da isenção traria 
aumento relevante da arreca-
dação.

O projeto de lei 2.337/2021 
que tramita no Senado Fe-
deral provavelmente será o 

palco desse debate que, no 
que depender da vontade do 
presidente eleito, resultará 
na tributação dos lucros e di-
videndos distribuídos pelas 
empresas brasileiras.

Em que esta mudança impac-
ta os investimentos no Brasil?

Estimuladas pela isenção, 
várias modelagens de inves-
timento no país partem do 
conceito de transferir para a 
formação de uma pessoa ju-
rídica específica atividades 
que poderiam ser exercidas 
diretamente pela pessoa físi-
ca ou pela pessoa jurídica no 
exterior envolvida no inves-
timento. Trouxemos alguns 
exemplos para demonstrar 
como a alteração interferirá 
nos planos de quem quer in-
vestir no país.

Uma das estratégias utiliza-
das por prestadores de servi-
ços estrangeiros na prestação 
de serviços para empresas no 
Brasil é a criação de pessoa 
jurídica no país que será a 
prestadora de serviços dire-
tamente em território nacio-
nal. Esta estratégia beneficia 
o país gerando empregos e 
movimentando a economia 
nacional. Esta decisão é van-
tajosa tributariamente por-
que a importação de serviços 
no Brasil é fortemente tribu-
tada (Imposto de Renda, Pis 
e Cofins importação, CIDE – 
contribuição de intervenção 

no domínio econômico em 
alguns casos e Imposto sobre 
Serviços) sem a possibilidade 
de reconhecimento de des-
pesas ou custos inerentes à 
prestação de serviços. Com a 
criação de empresa no Brasil, 
os tributos domésticos con-
tam com deduções, reduções 
e outras particularidades que 
reduzem a tributação, quan-
do se considera que o resul-
tado da operação, represen-
tado pelos dividendos, serão 
transferidos para a matriz 
no exterior sem a tributação 
pelo imposto de renda. Com 
a tributação dos dividendos, 
essas estruturas precisarão 
ser revistas.

Outra estratégia bastante 
comum é a aquisição de pro-
priedades no Brasil por meio 
de pessoas jurídicas. O mode-
lo mais comum de aquisição 
de imóveis no Brasil por es-
trangeiros envolve a criação 
de uma empresa imobiliária. 
A existência da empresa per-
mite que as rendas decor-
rentes de aluguéis ou vendas 
sejam reconhecidas na pes-
soa jurídica com a adequada 
dedução das despesas neces-
sárias para que sejam auferi-
das. O simples pagamento de 
aluguel para um não residen-
te não permite deduções de 
despesas com a manutenção 
do imóvel. Como a remessa 
do resultado da operação é 
feita na forma de dividendos 
isentos, advindo a tributação, 
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será necessário avaliar se 
ainda é interessante o mode-
lo. Para o investidor pessoa 
física, residente ou não, a 
existência da empresa imobi-
liária pode agregar outros be-
nefícios como facilitar o pro-
cesso sucessório, distanciar a 
responsabilidade dos sócios 
e permitir ajustes entre fa-
miliares em imóveis de uma 
família, mas para o investidor 
estrangeiro pode não agregar 
muito valor se houver tribu-
tação dos dividendos.

Outro exemplo é a manu-
tenção de empresa holding 
no Brasil para centralizar os 
investimentos em empresas 

brasileiras. É uma estratégia 
que permite uma melhor ad-
ministração do investimento, 
mas que poderia ser feita por 
meio de uma holding no ex-
terior. Ter a holding no Brasil 
faz com que eventuais lucros 
em uma empresa possam ser 
compensados por prejuízos 
em outra e as despesas de 
administração deduzidas no 
país, fazendo com que a tribu-
tação na jurisdição da matriz 
recaia sobre uma base redu-
zida em comparação com a 
apuração de lucros por cada 
uma das empresas de forma 
individualizada. Novamente, 
a tributação dos dividendos 
exigirá uma avaliação por-

que pode significar custo não 
recuperável no imposto de 
renda devido no país de juris-
dição da matriz (no caso, por 
exemplo, de não aplicação de 
acordos para evitar a bitribu-
tação da renda).

São exemplos que mostram 
como o tema é sensível para 
a avaliação da taxa de retorno 
dos investimentos feitos no 
Brasil. Todos os investidores 
deveriam acompanhar cui-
dadosamente este debate e 
acionar seus assessores tri-
butários para confirmar ou 
modificar estratégias de in-
vestimento no país.
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Advogado no escritório 
Marcos Martins 
Advogados

Tributação sobre herança:  
a importância do planejamento 
sucessório

TIAGO APARECIDO DA SILVA

No Brasil, o tributo devido 
em caso de morte é o Impos-
to sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação – ITCMD 
que, a depender do Estado, 
pode chegar ao equivalente a 
8% do que for herdado.

Este imposto, devido pelo 
herdeiro, é calculado sobre 
os bens e direito representa-
tivo do patrimônio ou capital 
de sociedade e companhia, 
tais como ação, quota, qui-
nhão, participação civil ou 
comercial, nacional ou es-
trangeira, bem como, direito 
societário, debênture, divi-
dendo e crédito de qualquer 
natureza.

Apesar de São Paulo ter hoje 
uma Lei pendente de sanção, 
capaz de dar a ele o título de 
Estado com a menor tributa-
ção sobre herança (Projeto de 
Lei nº 511/2020), reduzindo 
o ITCMD para 0,5% nos casos 
de doação e 1% nas transmis-
sões por morte, fica claro que 
o custo com este tributo ain-
da é considerável.

A título de comparação, nos 
Estados de Goiás e Tocan-
tins, o valor varia entre 2 e 

8%. Em Santa Catarina, entre 
1 e 8%. No Rio de Janeiro, en-
tre 4 e 8%. Em Minas Gerais, 
é de 5%. E a tendência é de 
que o cenário se torne ainda 
mais gravoso, visto o movi-
mento que existe para elevar 
a tributação sobre herança.

Existe, atualmente, um Pro-
jeto de Resolução do Senado 
(PRS nº. 57/2019), prevendo 
um aumento da alíquota má-
xima para 16%, bem como 
um Projeto de Lei Comple-
mentar na Câmara dos Depu-
tados (PLP nº. 37/2021) que 
irá disciplinar a cobrança do 
ITCMD sobre bens e respec-
tivos direitos no exterior.

Além disso, existem alguns 
políticos que defendem a 
ideia de elevar ainda mais 
essa alíquota, usando como 
justificativa a forma como a 
herança é tributada em ou-
tros países.Para se ter ideia, 
segundo levantamento da 
Tax Foundation, o Japão co-
bra uma alíquota de 55%, 
Coreia do Sul 50%, França 
45%, Estados Unidos e Reino 
Unido 30%. Percentuais bem 
maiores do que os pratica-
dos no Brasil.

Porém, apenas se torna re-
fém desses aumentos aquele 
que deixa de analisar todas 
as opções disponíveis, pois é 
possível mitigar os impactos 
do ITCMD sobre a herança 
recebida, de forma eficaz e 
com base nas leis vigentes.

Para isso, é necessário um 
planejamento prévio. Em 
outras palavras, um planeja-
mento sucessório, que envol-
verá um estudo da estrutura 
familiar e patrimonial de for-
ma individualizada.

Assim, é possível apresentar 
uma sugestão de reorgani-
zação dos bens e direitos 
que serão transmitidos aos 
herdeiros para, então, obter 
a redução ou até mesmo a 
isenção do ITCMD.

Não existe uma receita pré-
-determinada, o que se tem 
são normas a serem apli-
cadas de acordo com cada 
realidade e, assim, garantir 
uma maior eficiência tribu-
tária na sucessão. O apoio de 
profissionais especializados 
é fundamental para que a fa-
mília encontre as melhores 
opções disponíveis.
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Conforme os dados da FipeZAP, 
os preços dos aluguéis residen-
ciais em Belo Horizonte aumenta-
ram em 20,01%, no ano de 2022, 
tendo superado a média nacional 
de 16,55%, superando assim três 
vezes a inflação de 5,79% medida 
pelo IPCA/IBGE. Até mesmo o 
IVAR, que é um índice ainda em 
aperfeiçoamento por ser muito 
recente, confirmou a disparada 
dos aluguéis tendo acumulado 
15,09% no período out/21 a 
set/22 e fechado o ano de 2022 
com a alta de 11,31%. 

Constata-se, então, que o mercado 
está se recuperando do período 
de baixa que perdurou até 2020, 
quando em muitos casos o aluguel 
girava em torno de 0,35% do valor 
de venda do imóvel, o que ruim 
por afastar o investidor. Essa ano-
malia, embora tenha beneficiado 
os inquilinos, gerou o desinteres-
se pela compra de novos imóveis 
para locação, tendo os investido-
res passado a aplicar em outros 
negócios desaquecendo o cenário 
de aluguéis residenciais. 

CENÁRIO PÓS PANDEMIA 
AUMENTOU A DEMANDA DE 
INQUILINOS

Por isso, nos últimos anos, com a 
redução da oferta de moradias e a 
retomada das atividades laborais, 
reabertura das escolas e faculda-
des, o cenário se modificou: hou-
ve aumento da demanda e, com 
isso, a alta dos preços. 

Assim, nada mais natural que os 
preços das moradias subirem 
bem acima da inflação como de-
monstram os dados da FipeZap, 

justificando a postura dos locado-
res em exigirem o realinhamento 
do valor do aluguel que esteja 
abaixo do preço de mercado. Em 
geral a renegociação é tranquila, 
pois os inquilinos ao pesquisa-
rem as ofertas de imóveis vagos 
constatam que realmente estão 
pagando menos que o valor justo.

No caso de falta de entendimento 
para o locador surgem duas al-
ternativas: retomar o imóvel que 
esteja com o prazo do contrato 
prorrogado por prazo indetermi-
nado ou requerer a revisão judi-
cial do aluguel com base no art. 
19 da Lei do Inquilinato. Essas 
providências geram muitos ônus 
para os inquilinos, o que acaba 
estimulando-os a fazer um acor-
do para manter a locação.

ALUGUÉIS SERÃO ALVO DE 
REVISÃO PARA MELHORAR A 
RENTABILIDADE 

Com a Selic gerando ganhos de 
13,75% ao ano para quem aplica 
nos CDBs, tornou-se necessária a 
recuperação da rentabilidade dos 
aluguéis, sendo que muitos apar-
tamentos e casas residenciais já 
estão rendendo até 0,6% do valor 
venal, o que representa uma re-
muneração em torno de 7,2% ao 
ano. Portanto, o atual cenário mo-
tiva os locadores e imobiliárias a 
solicitarem dos inquilinos uma 
revisão do valor atual do aluguel 
diante da evidente defasagem. 

Milhões de apartamentos e casas 
foram locados no período de 2017 
a 2020, período que os aluguéis 
estavam em baixa. O mercado 
imobiliário é cíclico, ou seja, oscila 

conforme a lei da oferta e procura 
e não tendo ligação direta com ne-
nhum índice que mede a inflação. 
Com a baixa de ofertas e a alta da 
demanda, é certo que o aumento 
no preço dos aluguéis continue 
em 2023 até que chegue num pa-
tamar que estimule o investidor 
sair das aplicações financeiras e 
voltar a aplicar em imóveis geran-
do o equilíbrio no mercado.

POR QUAL RAZÃO A 
INFLAÇÃO DO ALUGUEL  
É MAIS ALTA EM BH

Em Belo Horizonte a pressão por 
aumentos é maior diante da baixa 
produção de novos imóveis para 
locação, especialmente diante do 
Plano Diretor que reduziu, em 
2020, o Coeficiente de Aprovei-
tamento de 2,7 vezes para 1.0 a 
área do terreno. Essa infeliz limi-
tação onerou as novas constru-
ções em BH, especialmente com 
a cobrança de absurdos valores 
a título de outorga onerosa quem 
deseja construir além acima do 
Coeficiente de Aproveitamento 
do terreno.

Isso motivou as construtoras a 
preferir construir nas demais ci-
dades localizadas no entorno da 
Capital, por ser bem mais barato, 
obtendo assim maior lucrativida-
de com vendas mais fáceis devido 
aos preços acessíveis. Morar em 
BH tem sido cada dia mais caro, 
passando milhares de pessoas a 
morar longe da área central, mas 
por terem que trabalhar sobre-
carregam as vias com automó-
veis devido à baixa qualidade do 
transporte público.

Recuperação do valor do 
aluguel residencial provocará 
renegociações com os inquilinos

Conselheiro da 
Câmara do Mercado 
Imobiliário de MG e do 
SECOVI-MG; Diretor 
Regional em MG da 
Associação Brasileira 
de Advogados do 
Mercado Imobiliário – 
ABAMI 

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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O e-social, é uma platafor-
ma criada pelo governo em 
2014 para simplificar e unir 
informações em um ambien-
te virtual sobre obrigações 
fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas.

Seu objetivo por vez é garan-
tir e simplificar o cumpri-
mento de obrigações previs-
tas nas legislações, eliminar 
duplicidades e qualificar as 
informações, reduzindo o 
preenchimento de diversas 
guias e formulários em dife-
rentes canais do Governo.
As obrigações do SST existem 
há diversos anos, com a prin-
cipal funcionalidade a pre-
venção de acidentes e doen-
ças relacionadas ao trabalho.

Com a iniciativa do e-social, 
as empresas tem as fiscaliza-
ções mais próximas, fazendo 
assim o cumprimento de en-
trega da documentação rela-
cionada em prazos devidos.

Atualmente o projeto do e-
-social está na 4º fase, e para 

2023 algumas inclusões fo-
ram feitas.

Os eventos da 4º fase, ou seja, 
das informações de SST (Saú-
de e Segurança do Trabalho), 
começaram a ser enviados 13 
de outubro de 2021 para as 
empresas do grupo 01 (orga-
nizações que faturaram aci-
ma de 78 milhões em 2016).

São essas as inclusões: 

Comunicação de acidente 
de trabalho: - É obrigatório o 
envio sempre que houver um 
acidente de trabalho, mesmo 
aqueles que não gerem afas-
tamento do trabalhador.

Quem deverá enviar esses 
dados são os empregadores, 
órgão gestor de mão de obra.

O número do recibo gerado 
para esse evento é o número 
da CAT.  

Monitoramento da Saúde 
do Trabalhador: Os Asos 
(Atestados de Saúde Ocupa-

cionais) trazem informações 
sobre a saúde do trabalha-
dor detalhadamente, duran-
te todo o vínculo emprega-
tício. Neste momento que 
contaram os exames médi-
cos estabelecidos no PCMSO 
(Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional), 
mesmo que a empresa esteja 
desobrigada a fazer o pro-
grama do PCMSO, ela está 
obrigada a enviar os Asos, 
sejam eles admissionais, de-
missionais, periódicos, mu-
dança de grau de risco e de 
retorno ao trabalho. 

Condições Ambientais do 
trabalho: Aqui irão se de-
talhar os riscos ambientais 
de trabalho, para cada fun-
cionário e é ele que servirá 
de base para o PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenci-
ário) eletrônico, com início 
em janeiro de 2023. Além de 
contar com as medidas de 
controle e a proteção que a 
empresa adotará. 

O que é o e-SOCIAL? Para 
que serve? e quais as suas 
mudanças em 2023Analista Jurídico 

Junior na equipe 
Trabalhista do Vigna 
Advogados, tecnóloga 
em Secretariado 
Bilíngue pela FATEC 
SP, Bacharela em 
Direito pela Cruzeiro 
do Sul, membro do 
grupo de afinidade 
racial da OAB SP,  
atua a 5 anos em 
direito do trabalho

LETÍCIA VERNE
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Inovar é sinônimo de sobrevivên-
cia. Ofertar mais do mesmo, não 
é mais uma opção. É preciso pen-
sar no futuro, estudando as boas 
práticas investidas no mercado e 
como utilizá-las a seu favor. Apesar 
de essa ainda ser uma estratégia 
pouco madura em alguns segmen-
tos, a construção civil se mostra 
atenta a esse movimento – onde, 
em meio a um cenário de grandes 
mudanças, vem cada vez mais in-
corporando tecnologias e recursos 
pautados na inovação para otimi-
zar os campos de obra e, assim, 
criar uma gestão muito mais ro-
busta para seu desempenho.

Apesar de ter enfrentado desafios 
severos no início da pandemia, a 
construção civil vem recuperando 
seu fôlego e retomando seu cres-
cimento econômico favorecido, 
sem dúvidas, pelo apoio irrestrito 
da tecnologia em seu dia a dia. Em 
resposta a esse investimento, o se-
tor registrou um aumento de 9,9% 
no segundo trimestre de 2022 em 
comparação com o mesmo perí-
odo do ano anterior – o segundo 
com maior crescimento no seg-
mento industrial.

Para se manterem pioneiros, é ne-
cessário continuar trazendo essas 
inovações para suas rotinas, crian-
do uma cultura de inovação forte 
que contribua para a conquista 
de resultados cada vez melhores. 
Dentre tantos avanços, confira os 
mais importantes a serem incor-
porados em 2023.

1 Industrialização da constru-
ção: hoje, não faz mais sentido 
manter diversos processos ma-
nuais nas obras, se o setor possui 
à disposição diversos recursos 
capazes de automatizar e agili-
zar sua rotina. A industrialização 
da construção pode ser aplicada 
em diversas funções do segmen-

to – das responsabilidades de lo-
gística, às de montagem. Quanto 
mais presente estiver, cria-se um 
ritmo sequencial mais otimizado 
em termos de prazo e custo, o 
que eleva a produtividade e re-
duz desperdícios.

2 Simplificação tecnológica: há 
alguns anos, a construção civil já 
faz uso de recursos extremamen-
te benéficos para a assertividade 
dos canteiros – como a realida-
de aumentada, visualização das 
obras em 3D e ambientes vir-
tuais. Mas, não adianta dispor 
dessas ferramentas, sem que 
tenham uma usabilidade amigá-
vel e saibam ser utilizadas pelos 
profissionais. Mesmo as tecno-
logias mais inovadoras podem 
– e devem – ser simplificadas ao 
serem incorporadas, explicando 
aos times como manuseá-las e, 
principalmente, a importância de 
serem utilizadas em seu dia a dia. 
Nessa tarefa, contar com um de-
partamento de inovação fará toda 
a diferença, para que analisem a 
melhor maneira de conduzir esse 
processo internamente.

3 ESG: a redução dos impactos 
ambientais é uma pauta latente 
do mercado e, inevitavelmente, 
não pode ficar de fora das ten-
dências a ser priorizada pelo se-
tor. Seja na escolha dos materiais 
em si, nas finanças do negócio ou 
em sua governança, a sustentabi-
lidade deve caminhar junto com 
a inovação no setor, o incentivan-
do a desenvolver projetos me-
nos agressivos ao ecossistema 
a partir da criação de processos 
e políticas que estimulem a sus-
tentabilidade e que promovam 
o bem-estar. Fora a economia de 
recursos, a incorporação do ESG 
nas obras é um ótimo atrativo 
para investidores e seu cresci-
mento financeiro.

4 ISO de inovação: implementar 
uma cultura inovadora nem sem-
pre é simples ou fácil. Por isso, 
cada vez mais empresas estão 
encontrando na ISO de inovação 
o apoio que precisam – inclusive, 
na construção civil. Essa metodo-
logia, completamente adaptável 
às necessidades de cada negócio, 
compreende todas as dores da 
empresa e seu estado atual para 
elaborar um plano de inovação 
de acordo com as metas deseja-
das. Sua implementação contribui 
para uma melhora nos processos 
e otimização das rotinas a partir 
das melhores ideias encontradas a 
serem colocadas em prática. Para 
aquelas que realmente desejam 
incorporar a inovação, contar com 
este apoio é essencial.

Apesar de ainda termos muito no 
que avançar nesse aspecto, gran-
des empresas já estão mostrando 
a importância de se atentar às ten-
dências inovadoras do mercado 
para incorporá-las na construção 
civil. Diversas tecnologias robus-
tas estão disponíveis para serem 
exploradas a favor do setor, capa-
zes de trazer ótimos resultados 
– desde que se preocupem não 
apenas em adotá-las, como tam-
bém gerenciá-las em tempo real 
a fim de medir constantemente as 
conquistas das ações instauradas.

Não há como escapar deste fe-
nômeno da “digitização” no seg-
mento. Mas, a única maneira de 
conquistar tais feitos é se a inova-
ção se tornar parte indissociável 
do negócio. Sua adoção deve ser 
encarada como algo contínuo ao 
invés de uma ação transitória, sen-
do medida e ajustada constante-
mente para a manutenção de sua 
eficácia. Aquelas que se atentarem 
a esses detalhes, certamente con-
quistarão destaque em meio a 
concorrência.

Quatro tendências de inovação 
para a construção civil em 2023

Proprietário da 
Modoit.io, consultoria 
de implantação de 
tecnologia voltada 
para construção civil 
e associado da PALAS, 
consultoria pioneira 
na ISO de inovação na 
América Latina.

RENAN GALVÃO
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A concentração de renda é 
um fenômeno político-social 
que vem crescendo acelera-
damente nas últimas déca-
das, na maioria dos países. 
As diferenças sociais vêm se 
tornando mais acentuadas e 
já provocam tensões, instabi-
lidade política e fome.

Neste contexto, o Brasil apa-
rece como um dos países 
em que o “índice Gini” – que 
mede a desigualdade social – 
é dos mais gravosos. O Brasil 
é ranqueado na 120ª posição 
entre os 127 países avaliados.

As razões de enfrentarmos 
este cenário perverso e insus-
tentável têm raízes profundas 
e históricas.

Nas últimas décadas, o desen-
volvimento da nossa jovem 
nação foi considerável, mas 
influenciado historicamente 
pela origem escravagista e 
oligárquica do Brasil colônia.

Em todos os ciclos do nosso 
desenvolvimento, os senho-
res de engenho, os barões 
do café e os capitães da in-
dústria, foram cristalizando 
esta cultura que, por diversos 

meios, criou duas classes de 
cidadãos: os ricos e os pobres.

Uma das principais razões 
desta situação é que, até um 
passado historicamente re-
cente, o acesso à educação e 
a renda sempre foram privilé-
gios de uma pequena parcela 
da população.

Neste contexto, a sociedade 
brasileira tenta se desenvol-
ver e combater este desequi-
líbrio que envergonha a gran-
de maioria das pessoas.

Nas últimas cinco décadas, a 
disseminação dos conceitos 
capitalistas pela maioria dos 
países influentes e podero-
sos, aumentou globalmente 
a importância do sistema 
financeiro. Surgiram assim, 
de maneira vigorosa, os mer-
cados financeiros atuais com 
ambiente propício à especu-
lação financeira, onde a figu-
ra dos juros é o ator principal.

Dentre os fatores de produ-
ção (capital, trabalho e re-
cursos naturais), o capital 
passou a ser o mais relevante, 
balizando e orientando as po-
líticas públicas.

O desenvolvimento sustentado 
da sociedade exige dois pres-
supostos: economia forte e dis-
tribuição de renda equilibrada.
A distribuição de renda é não 
só instrumento de justiça 
social, mas fator de estímulo 
ao crescimento econômico e 
social. Sem consumo, não há 
produção e emprego.

Nas últimas décadas, nosso 
país vem crescendo muito pou-
co e os problemas sociais au-
mentando exponencialmente.

As taxas reais de juros (des-
contada a inflação), no Brasil, 
são sempre muito altas. 

Atualmente, a taxa é de 7,95% 
(Taxa básica de 13,75 – infla-
ção de 5,8%.), considerada já 
há alguns anos a mais elevada 
do mundo!

Ao mesmo tempo, países 
como Estados Unidos, Ale-
manha, Singapura, Japão, Es-
panha, França e Reino Unido 
carregam suas dívidas com 
juros reais negativos. A rela-
ção dívida/PIB destes países 
é superior aos 76% do Brasil.

Há que observar que os cita-

O desenvolvimento sustentado da 
sociedade exige dois pressupostos: 
economia forte e distribuição de 
renda equilibrada

Empresário há mais 
de 50 anos fundador 
do Grupo Tora 
Transportes. Pós-
graduando em Ciência 
Política pela Fundação 
Dom Cabral.  

PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA

Não há, em nenhum estudo da teoria econômica, a defesa de manutenção de taxas 
de juros reais elevadas por longos períodos, como vem acontecendo no Brasil

paulo.sergio@tora.com.br
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dos países são considerados 
economicamente estáveis, 
adotam políticas econômicas 
liberais e ostentam bom nível 
de desenvolvimento econô-
mico e social.
Estudo recente do Banco 
Mundial concluiu que os paí-
ses que praticam juros eleva-
dos, sempre crescem menos. 
No Brasil, os gastos com juros 
em 2022 atingiram a cifra de 
R$ 580 bilhões.

Este é o valor que os poupa-
dores/investidores financei-
ros recebem daqueles que 
tomam empréstimos para so-
breviverem, ou pelos empre-
endedores que tomam capital 
de terceiros para desenvolve-
rem seus negócios.

Os juros elevados enfraque-
cem a população de baixa 
renda e debilitam as empre-
sas que geram empregos.

É frequente a interpretação 
de que as taxas de juros são 
elevadas em decorrência do 
alto índice de inadimplência. 
Todavia, há de se considerar 

que aqueles que estimulam 
as pessoas físicas a tomarem 
crédito de 13% ao mês, não 
podem esperar a integridade 
de seu capital de volta.

Fato relevante, é que o maior 
pagador de juros no Brasil é o 
Tesouro Nacional, portanto, 
toda a sociedade brasileira.

Há décadas os juros dos títu-
los do tesouro são pagos regu-
larmente: inadimplência zero.

O governo é o maior tomador 
de empréstimos e não há ló-
gica em tomar recursos tão 
onerosos.

A formação das taxas de juros 
sofre forte influência das pes-
quisas de tendências feitas 
pelo sistema ’Focus’, do Banco 
Central, que ouviu, segundo 
o último levantamento, 156 
instituições direta ou indire-
tamente ligadas ao sistema 
financeiro.

Registra-se que a pesquisa 
não destaca sequer um cida-
dão ou tomador de emprésti-

mo, opinando sobre qual taxa 
de juros deveria ser aplicada 
nos próximos anos.

As tendências do mercado de-
veriam ser estabelecidas pelo 
conjunto dos agentes econô-
micos: quem empresta e quem 
toma o dinheiro, e não somen-
te pelos que emprestam.

As autoridades públicas, re-
presentantes da sociedade 
e o governo federal, o maior 
tomador dos recursos, deve-
riam indicar e negociar me-
lhor o quanto pagar pela pou-
pança dos cidadãos.

E os juros pagos pelo conjun-
to da sociedade deveriam ser 
módicos, como o é na maioria 
dos países.

Mas a influência do ‘mercado’ 
impessoal e etéreo é quem 
projeta tendências e taxas. No 
Brasil, a decantada “mão invi-
sível do mercado” parece que 
se acomodou no bolso.

Temos um sistema financeiro 
forte, que é muito importante 
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para o desenvolvimento do 
País, mas é recomendável e le-
gítimo que haja instrumentos 
que permitam a participação 
da sociedade na formatação 
de políticas que atinjam a so-
ciedade como um todo, como 
é o caso das taxas de juros.

Recentemente, um grande 
banqueiro em manifestação 
pública, relatou que o cená-
rio inflacionário atual, a taxa 
de equilíbrio de juros deveria 
ser de 8% a.a. Por que então a 
taxa de 13,75% a.a.?

Não há, em nenhum estudo 
da teoria econômica, a defe-
sa de manutenção de taxas 
de juros reais elevadas por 
longos períodos, como vem 
acontecendo no Brasil.

A autonomia do Banco Central 
foi uma vitória da sociedade 
brasileira, mas não deve ser 
confundida com independên-
cia. A definição da política mo-
netária tem que ser, e é, discu-
tida no Conselho Monetário 
Nacional para avaliação dos 
efeitos e consequências no 
contexto global da economia.

As políticas governamentais 
são legítimas quando bus-
cam estimular segmentos, 
fixar impostos diferenciados, 
desde que tragam, ao final, 
benefícios para o conjunto da 
sociedade.

Um exemplo positivo foi o 
subsídio de taxas de juros 
preferenciais para o agrone-
gócio, mantida há mais de 50 
anos, que resultou no desen-
volvimento de um segmento 
forte e moderno, que hoje é 
de vital importância para a 
sociedade e projeta o Brasil 
de maneira positiva no mer-
cado mundial.

Este estímulo foi e vem sendo 
bancado pelo tesouro, por-
tanto, por todos os contri-
buintes de impostos.

Um exemplo negativo, no 
entanto, é a política de re-
muneração da poupança 
compulsória dos assalariados 
(FGTS) de apenas 3% ao ano, 
enquanto os juros básicos 
pagos pelo governo a outros 
poupadores são, atualmente, 
quase 4 vezes superiores.

Não é justo que todos os assa-
lariados sejam empobrecidos 
no longo prazo para financiar 
moradias para uma parcela 
deles, enquanto, todos os ou-
tros subsídios para atender 
demandas sociais e estratégi-
cas são bancados pela socie-
dade como um todo.

No início de um novo go-
verno, é importante que os 
rumos da nossa política eco-
nômica sejam focados no 
equilíbrio fiscal, estímulo ao 
crescimento e diminuição das 
desigualdades sociais.

Três brasileiros jovens e reco-
nhecidamente capazes (Mi-
nistro da Fazenda – Fernando 
Haddad, Ministra do Planeja-
mento – Simone Tebet, e Pre-
sidente do Banco Central – Ro-
berto Campos Neto), membros 
do Conselho Monetário Na-
cional, haverão de encontrar 
um equilíbrio entre política 
monetária e fiscal que estimu-
le o crescimento do país, com 
maior distribuição de renda.

Isso é o que a sociedade dese-
ja e espera!
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Itália: o prato campeão de 2022

Um site de cozinha da Itália 
fez um levantamento para 
descobrir qual o prato mais 
pesquisado na Internet pelos 
italianos durante 2022.

O vencedor, muito prova-
velmente, você nunca ouviu 
falar dele, pois não faz parte 
do cardápio tradicional pre-
ferido pelos brasileiros em se 
tratando de comida italiana.

“Pizzoccheri” é o nome do 
prato. Desconhecido no Brasil 
e, pelo número enorme de in-
teressados em conhecer sua 
receita pela Internet, também 
não deve ser popular na pró-
pria Itália. 

A região do “Pizzoccheri” é a 
Valtellina, no norte da Lom-
bardia, fronteira com a Suíça. 
Terra de grandes pastagens e 

agricultura rica, produtora de 
belos queijos, também muito 
pouco conhecidos por aqui. 

A receita foi centenas de ve-
zes mais clicada que a segun-
da colocada, a “Panzanella”, 
uma salada clássica da Meca 
da culinária italiana, a Tosca-
na. O terceiro lugar ficou com 
a estrela do inverno italiano 
em praticamente todas as re-

sergioamc@uol.com.brSERGIO AUGUSTO CARVALHO

Mercado Gastronômico
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giões, a “Pasta e Fagioli”, uma 
sopa de feijão branco com 
macarrão. 

O que torna a vitória da es-
trela da Vatellina mais im-
portante é a qualidade do 
concorrentes que ficaram 
para trás. O Pizzoccheri bateu 
ícones italianos como o “Spa-
ghetti alla Carbonara”, “Buca-
tini Amatriciana”, “Tiramusù” 
e o clássico “Ossobuco Alla 
Milanese”.

Voltando ao “Pizzoccheri”, é 
um prato muito consumido 
na região de Milão, a Lombar-
dia. É rico em ingredientes 
populares locais, como a fa-
rinha de trigo sarraceno, re-
polho, sávia e queijo caseiro, 
muito parecido com o gruyè-
re suíço. O curioso, pra nós 
brasileiros, é a presença de 
batata branca em quantidade 
razoável! 

Para quebrar um pouco a ro-
tina desta coluna, vou passar 
a receita tradicional do “Pi-
zzoccheri” para quem quiser 
arriscar e também sair da 
rotina que o cardápio do dia 
a dia nos apresenta. Todos 
os ingredientes são fáceis 
de encontrar. O mais raro é 
a farinha de trigo sarraceno, 
que às vezes acho em um su-
permercado de BH, mas que 
está na mão pela Internet: é 
só procurar no Mercado Livre 
que aparecem vários fornece-
dores. Em dois dias chega à 
sua casa!

Outro detalhe é com o re-
polho. Na Itália usa-se mais 
o repolho verde, parecido 
com o Cavolo Nero toscano, 

e é rasgado na mão. Se você 
encontrar um repolho mais 
jovem (não aqueles enormes 
de certas bancas, sacolões, 
mercados e feiras), melhor! 

Antigamente, não sei quan-
to, usava-se a banha de por-
co que deu lugar à manteiga 
que hoje está na receita. Eu 
prefiro o estilo antigo e uso 
a banha – em quase tudo, ali-
ás... Também o alho da recei-
ta abaixo não fazia parte do 
modo antigo, que dava pre-
ferência a uma porção mais 
generosa de sálvia e cebola 
roxa – não a de Tropea, que 
fica longe de Valtellina. 

O que não se encontra por 
aqui é o queijo caseiro desta 
receita (seria a mesma coisa 
que procurar queijo Canastra 
em Milão!). O jeito é substi-
tuir por um bom gruyère.

Vamos lá:

PIZZOCCHERI

Ingredientes:
500g de batatas
400g de repolho 
400g de farinha de trigo 
sarraceno
100g de farinha branca 
finíssima (e mais um pouco 
para polvilhar)
150g de manteiga
6 dentes de alho
6 folhas de sálvia
200g de queijo tipo gruyère
Queijo grana ralado

Como Fazer:
Em uma tigela (bowl), misture 
as duas farinhas (sarraceno e 
branca) com 270ml de água 
em temperatura ambiente. 

Mexa e comece a trabalhar 
com as mãos em uma superfí-
cie enfarinhada até obter uma 
massa homogênea e compacta.

Abra a massa com um rolo 
(não use o cilindro de metal) 
até conseguir uma folha com 
2mm de espessura. Corte em 
tiras largas e depois em tiras 
de 1cm de largura por 7cm de 
comprimento (metade de um 
tagliatelle normal). Separe.

Descasque as batatas, corte 
em rodelas de 0,5cm e depois 
em meia lua. 

Em uma caçarola com 5L de 
água fervente, cozinhe o re-
polho rasgado, sem o talo, por 
5min. Tire e reserve.

Na mesma água, coloque as 
batatas por 10min – ou até 
que fiquem cozidas ao ponto.

Retire as batatas e coloque o 
Pizzoccheri por 10min. Reserve.

Numa frigideira bem larga, 
derreta a manteiga e doure 
o alho sem deixar escurecer. 
Junte a sálvia picada. Corte o 
gruyère em cubos pequenos. 
Jogue na frigideira as batatas, 
o repolho, o queijo, o Pizzoc-
cheri, misture bem balançan-
do a frigideira e polvilhe de 
grana ralado antes de servir.

Boa Sorte!
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Criada Associação de Enólogos 
da América
Iniciativa é fruto da união de enólogos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai fortalecida 
com a realização do evento Directo del Viñedo, criado durante a pandemia

“Não há fronteiras territoriais 
para o vinho”. Com esta afirmação, o 
ex-presidente da Associação Brasilei-
ra de Enologia (ABE), enólogo André 
Gasperin, voltou de recente viagem a 
Buenos Aires, onde junto com repre-
sentantes da Argentina, Chile e Uru-
guai, cumpriu a missão de oficializar a 
criação da Associação de Enólogos da 
América (AEA). Juntas, as associações 
dos quatro países fortalecem a Enolo-
gia do Sul da América num trabalho 
de bloco voltado a interesses comuns 
como a promoção e divulgação da vi-
tivinicultura, além da valorização da 
profissão do enólogo.

O enólogo Carlos Abarzúa, que 
também presidiu a ABE, acompa-
nhou Gasperin na empreitada. O en-
contro foi realizado na Embaixada 
do Uruguai em Buenos Aires com a 
participação dos representantes dos 
membros efetivos Agustín Gamba, 
Fernando Pettenuzzo e Fernando Pic-
cardo do Uruguai, André Gasperin do 
Brasil, Elba Hornazabal e Manuel As-
taburuaga do Chile, Miguel Fontana e 
Miguel Codatto representando a Ar-
gentina, além da participação virtual 
de Carlos Abarzúa, também do Brasil. 
Bolívia e Peru seguem como mem-
bros ouvintes até que constituam 
suas associações, o que não impediu 
que Gerardo Aguirre, da Bolívia, par-
ticipasse de forma on-line da reunião. 
Após a leitura dos estatutos, a AEA foi 
aprovada por unanimidade, dando 
a largada com a missão de realizar o 
Directo del Viñedo 2023 com possibi-
lidade de acontecer no Uruguai ou no 
Chile na primeira semana de julho em 
formato híbrido.

Com a criação da AEA, as Asso-

ciações dos quatro países se com-
prometem a cumprir uma agenda de 
ações e eventos já programados para 
2023 e compartilhados no encontro. 
A Argentina, por exemplo, está traba-
lhando na formação da Federação de 
Enólogos, além da realização dos con-
cursos Malbec al Mundo e Vinandino. 
O Brasil concentra forças no segundo 
semestre com o Concurso do Espu-
mante Brasileiro e a Avaliação Nacio-
nal de Vinhos. Além disso, a ABE tem 
atuado com foco na nova lei vitiviní-
cola brasileira e no reconhecimento 
legal da profissão de enólogo no país.

Enquanto isso, o Chile manifesta 
sua preocupação em relação ao regis-
tro de enólogo no país, propondo-se 
dar continuidade às degustações e 

seminários técnicos, bem como capa-
citações e também atenção especial a 
comunicação entre os profissionais do 
setor. O Uruguai destaca a avaliação 
nacional da vindima com a incorpora-
ção de novas variedades, empenhado 
em promover visitas técnicas em dife-
rentes regiões do país, além de atuar 
na busca de uma sede própria.

MEMBROS FUNDADORES

Agustín Gamba – Uruguai
André Gasperin – Brasil
Elba Hornazabal - Chile
Fernando Pettenuzzo – Uruguai
Fernando Piccardo – Uruguai
Manuela Astaburuaga – Chile
Miguel Codatto - Argentina
Miguel Fontana – Argentina



M E I O  A M B I E N T E1 2 6 EDIÇÃO 313FEVEREIRO 2023
MERCADOCOMUM

Hipercentro de BH – Minas Gerais tem 
replantio de árvores em processo de 
revitalização da região
Ação da CDL/BH e Câmara Municipal prevê a substituição de espécies que precisaram ser 
suprimidas e não foram substituídas. Na primeira ação foram plantadas quatro mudas de ipês

A revitalização do Hipercentro da 
capital mineira teve hoje o primeiro 
passo com o replantio de quatro mu-
das de ipês, dois roxos e dois amare-
los, nas ruas Tupis e Rio de Janeiro. 
A ação é uma parceria da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizon-
te (CDL/BH) e Câmara Municipal de 
Belo Horizonte (CMBH). O projeto 
prevê uma série de plantios de ár-
vores suprimidas na região, além da 
orientação e conscientização de mo-
radores e comerciantes.

 
“Em conversa com o vereador 

Gabriel, identificamos que as árvo-
res suprimidas na região central não 
foram substituídas e, por consequ-
ência, o local vinha se tornando cada 
vez mais cinza e menos arborizado. 

Unimos forças para mudar esse ce-
nário e, ao longo dos próximos me-
ses, pretendemos plantar centenas 
de árvores e recuperar a natureza no 
centro da capital”, afirmou o presi-
dente da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva. Ainda segundo o dirigente, o 
objetivo é mobilizar o comércio da 
região para que sejam identificados 
os pontos onde possam ser planta-
das as árvores e também que os lo-
jistas auxiliem no tratamento e cui-
dado das mesmas. 

 
Para o presidente da CMBH, vere-

ador Gabriel, a ação tem como objeti-
vo deixar a cidade cada dia mais ar-
borizada. “Todas as regiões do Centro 
que, por algum motivo, tiverem uma 
árvore suprimida, nós iremos subs-

tituir por outra muda. Para isso, a 
Câmara Municipal de Belo Horizonte 
vai tentar desburocratizar o processo 
para facilitar o caminho da Prefeitura, 
já que, normalmente, uma empresa 
é a responsável por cortar, outra por 
suprimir e, por fim, a Fundação de 
Parques que planta. Queremos mos-
trar aos cidadãos que esse trâmite 
pode ser mais simples”, enfatizou. 

 
De acordo com o coordenador 

de Atendimento Regional da Centro-
-Sul da Prefeitura de Belo Horizonte, 
Álvaro Goulart, “essa parceria mostra 
que a cidade é feita por todos. Uma 
cidade mais arborizada aumenta a 
qualidade do ar, a qualidade de vida 
e, consequentemente, é uma cidade 
mais feliz”.
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As diferenças entre os galinheiros 
agroflorestais

Ao utilizar os princípios da agro-
floresta, é possível criar galinhas com 
mais qualidade de vida e sutentabili-
dade, em mais de um tipo de criadouro

Neste momento, durante o verão 
e as férias escolares, muita gente está 
passando uma temporada no interior, 
por exemplo, em sítios e chácaras – e, 
por isso, está mais conectada com a 
natureza e os animais. Uma forma de, 
ao mesmo tempo, passar um tempo 
divertido com as crianças e ensiná-las 
sobre como criar animais com quali-
dade de vida é construir com elas um 
galinheiro agroflorestal.

Paula Costa e Valter Ziantoni, fun-
dadores do hub de inteligência agro-
florestal Pretaterra, ensinam as dife-
renças entre dois tipos de galinheiros 
que seguem os princípios agroflores-
tais – um móvel e outro fixo, destina-
do à criação de galinhas selvagens. 
“Os dois galinheiros possuem benefí-
cios diferentes”, explica Paula.

A versão móvel pode ser constru-
ída com bambu e, por isso, as suas 
principais vantagens são a versatili-
dade, a resistência e o custo – além 
de, claro, a possibilidade de movi-
mentação. “Ele pode ser inserido em 
sistemas agroflorestais”, diz Valter. 
Ele explica que uma vantagem para as 
culturas é que as galinhas são como 
composteiras biológicas, porque são 
seres vivos que compostam. “As gali-
nhas consomem o material da com-
postagem, complementando a sua ali-
mentação, e transformam o que antes 
era lixo em alimento, ou seja, em ovos, 
e em nutrientes para a terra”, diz ele.

Já o galinheiro fixo tem como 
objetivo criar galinhas selvagens, da 
forma mais livre possível. É uma es-
trutura que serve como base para as 
galinhas. Nela, há espaço para elas se 

alimentarem e manterem os seus ni-
nhos seguros. Como estão soltas, as 
galinhas têm a possibilidade de dor-
mirem em árvores que estão próxi-
mas do galinheiro, vivenciando assim 
a sua verdadeira natureza selvagem, 
ao ar livre.

Esse tipo de criadouro dá mais 
qualidade de vida ao animal, que aca-
ba demonstrando maior incidência 
em atividades como comer e ciscar – 
o que quer dizer que está mais feliz. 
“Essas galinhas, por estarem soltas, 
interagem com as plantas e ajudam 
a controlar pragas, insetos e outros 
pequenos animais, como aranhas e 
escopiões, além de produzirem ovos 
caipiras de verdade. Podemos chamá-
-las de galinhas agroflorestais”, afir-
ma Paula. “Independentemente do 
galinheiro, seguindo os princípios 
agroflorestais, é possível criar gali-
nhas livres, saudáveis e mais felizes.”

A Pretaterra é uma niciativa que 
se dedica à disseminação de siste-
mas agroflorestais regenerativos – 
desenvolvendo designs replicáveis 
e elásticos, combinando dados cien-

tíficos, informações empíricas e co-
nhecimentos tradicionais a inovações 
tecnológicas e construindo um novo 
paradigma produtivo, que seja sus-
tentável, resiliente e duradouro.

Na vanguarda da agrofloresta, 
a Pretaterra conquistou, em 2018, 
o primeiro lugar na categoria “Ne-
gócios Inovadores” no concurso de 
startups no Hackatown. Em 2019, 
projetou, implementou e modelou 
economicamente o design agroflores-
tal que ganhou o primeiro lugar na ca-
tegoria “Sustentabilidade” no Prêmio 
Novo Agro, do Banco Santander e da 
Esalq – o case “Café dos Contos”, em 
Monte Sião, Minas Gerais. Em 2020, 
a empresa esteve entre as finalistas 
do Prêmio Latinoamerica Verde, para 
startups e projetos inovadores em 
sustentabilidade na América Latina.

A convite do Rei Charles III e do 
Instituto Florestal Europeu, em 2021, 
a Pretaterra passou a liderar a frente 
agroflorestal da Aliança da Bioeco-
nomia Circular. Em 2022, tornou-se 
agente da Década de Restauração de 
Ecossistemas das Nações Unidas
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Ambientalistas alertam sobre 
o risco de o Brasil financiar 
gasoduto argentino

Ambientalistas encaminharam 
no dia 26 de janeiro ao presidente 
interino do BNDES, Alexandre Corrêa 
Abreu, e aos ministros das Relações 
Exteriores, Meio Ambiente e dos Po-
vos Indígenas, Mauro Vieira, Marina 
Silva e Sonia Guajajara, respectiva-
mente, ofício com alerta sobre a in-
tenção do Brasil de financiar o gaso-
duto argentino Nestor Kitchner.

 

No documento encaminhado, os 
especialistas lembram que o gás na-
tural, como combustível fóssil, apre-
senta alto potencial de aquecimento 
climático, o método de extração tem 
riscos elevados e impactos ambien-

tais negativos e pode, além disso, afe-
tar a estabilidade geológica local, que 
registra aumento de abalos sísmicos. 
Prejudica também a etnia mapuche, 
que habita a região.

 
Em recente visita do presidente 

do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva à 
Argentina, em 22 e 23 de janeiro, foi 
mencionado o interesse do País em 
liberar recursos a empresas nacio-
nais de bens e serviços destinados a 
obras ligando o campo de gás natural 
de Vaca Muerta, um dos maiores do 
mundo, até a divisa com o Rio Grande 
do Sul.

 
“Diante de tais fatos, inadmissí-

vel que o Brasil venha a financiar, por 
meio do BNDES, essa prática reco-
nhecidamente geradora de impactos 
ambientais, em áreas onde existe ce-
nário conflitante com reivindicações 
de povos originário”, afirma o docu-
mento, assinado por dezenas de en-
tidades ambientalistas, além de espe-
cialistas no setor.

 
Para Luiz Marques, professor do 

Departamento de História do IFCH – 
Unicamp, e membro do Observatório 
da Governança Ambiental do Brasil 
(OGAm), devido aos “escapes inevitá-
veis, o gás metano obtido por fracking 
(como é o gás da extração do campo 
de Muerta) causa um aquecimento 
maior até mesmo que o carvão e que 
o petróleo, além de produzir impac-
tos ambientais imensos. Por essas ra-
zões, o fracking tem sido proibido em 
diversos países”.

 
Luciana Vanni Gatti, pesquisado-

ra do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e membro de painéis 
internacionais para monitorar GEE 
da Organização Mundial de Meteoro-
logia (WMO), questiona: “Por que fi-
nanciar um gasoduto para aumentar 
o consumo de combustíveis fósseis 
no Brasil? Vamos financiar geração 
de energia limpa”.

 
O presidente do Instituto Brasi-

leiro de Proteção Ambiental (Pro-
am) e responsável pela criação do 
OGAm, Carlos Bocuhy, afirma que 
“os nobres sentimentos externados 
pelo presidente Lula, de emprestar 
apoio financeiro às obras de infraes-
trutura da Argentina, podem ter por 
destinação projetos mais adequados 
à modernidade e sustentabilidade 
ambiental”.
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Cantores brasileiros mais ouvidos em 2022
Desde o lançamento no Brasil, a 

Qobuz, plataforma francesa de stre-
aming, busca dar ainda mais visibi-
lidade aos artistas e seus trabalhos, 
abrindo um espaço especial para 
importantes nomes da cena brasilei-
ra através de seu catálogo, conteú-
dos editoriais e playlists. Para fechar 
2022, primeiro ano da plataforma no 
Brasil, a Qobuz traz uma retrospec-
tiva com os artistas brasileiros mais 
escutados: Milton Nascimento e Tim 
Bernardes.

O cantor, compositor e fundador 
da banda O Terno, Tim Bernardes, é 
considerado uma das personalida-
des mais influentes na nova geração 
da Música Popular Brasileira (MPB). 
Já Milton Nascimento dominava as 
paradas muitos anos antes, e se con-
sagrou internacionalmente entre os 
maiores músicos que já existiram 
na história da música. É importan-
te notar como é eclético o topo dos 
mais escutados, o que destaca que 

há o interesse tanto no novo, com 
Tim, quanto em artistas mais anti-
gos, como Nascimento. Você pode 
conhecer muito mais da discogra-
fia de Bernardes na página dele na 
plataforma de streaming da Qobuz 
e desfrutar dos sucessos de Milton, 
inclusive, há conteúdos editoriais 
publicados de ambos artistas, como 
a review do último disco de Tim, que 
você pode ler, e um panorama sobre 
Nascimento, que pode ser visto no 
aplicativo.

Parte importante do acervo de 
cada um desses artistas está dispo-
nível no streaming de melhor quali-
dade musical do mercado - a Hi-Res, 
que respeita o som produzido origi-
nalmente em estúdio pelo músico. 
De “Ela”, do cantor Tim Bernardes, ao 
clássico “O Trem Azul”, de Milton Nas-
cimento, a Qobuz conta com as faixas 
favoritas dos fãs de ambos, e também 
com a vasta discografia de cada para 
quem ainda não os conhece. 

OS 10 ARTISTAS MAIS ESCUTADOS 
NO BRASIL SÃO:

Milton Nascimento
Caetano Veloso
Gilberto Gil 
Djavan
Elis Regina
Gal Costa
Jorge Ben Jor
Chico Buarque
Tim Maia
Tim Bernardes

Sobre isso, Pierre Largeas, Managing 
Director Sul da Europa & América Latina, 
acrescenta: “Este Top reflete a riqueza 
da música brasileira que inclui artistas 
atemporais como Milton, Tim Bernardes, 
Caetano, Gilberto Gil ou Elis Regina. Qo-
buz oferece a todos os fãs a redescoberta 
das suas faixas favoritas destes artistas e 
a oportunidade, para aqueles que ainda 
não os conhecem, de descobrir a sua vas-
ta discografia. Tudo isso em som de alta 
qualidade, para apreciar todos os deta-
lhes das gravações”.
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Mostra “A Forma Não 
Cumpre A Função”

RAQUEL CAPUCIO

Até que ponto um mobiliário é 
útil? E de que forma o ser huma-
no encara a utilidade e a inutilida-
de de si mesmo?  Esses são alguns 
dos questionamentos provoca-
dos pelas esculturas de Francisco 
Nuk, artista belo-horizontino que 
apresenta a exposição “A Forma 
Não Cumpre a Função” no Centro 
Cultural Banco do Brasil de Belo 
Horizonte – CCBB BH, até 13 de 
fevereiro de 2023, com entrada 
gratuita. As obras foram as maio-
res realizadas pelo artista até en-
tão e duas delas, assim como uma 
das instalações, são inéditas.

As esculturas são todas feitas em 
madeira e desafiam as formas con-
vencionais com curvas inusitadas. 
Móveis supostamente comuns 
ganham ares de surrealismo e sur-
preendem o público.  A instalação 
inédita consiste em um dominó 
de cristaleiras em tamanho real, 
que se despejam em um espelho, 
criando uma ilusão de ótica onde 
tudo parece desabar. A segunda 
instalação que compõe a mostra 
traz 150 gavetas. Penduradas em 
colunas no teto da galeria, elas 
criam a sensação de arquivos sus-
pensos. Guarda-roupas, cômodas 
e gaveteiros gigantes também 
foram recriados pelo artista e cau-
sam admiração pelos detalhes.

O trabalho realizado pelo artista 
anda na linha tênue do utilitário e 
da peça escultural. Francisco Nuk 
explica que as primeiras ideias ti-
nham como objetivo transformar 
um armário em uma escultura. 
Nesse sentido, entortá-lo significa-
va quebrar sua utilidade conven-
cional, uma vez que sua engenha-
ria primária seria completamente 
abalada. Uma gaveta precisa estar 

no esquadro para funcionar.

“Mas durante esse processo sur-
giu à solução de uma nova es-
trutura que possibilitaria abrir e 
fechar essa gaveta que até então 
estava destinada a ficar trancada 
para sempre. Esse novo cenário 
causou certa confusão interna já 
que, embora a gaveta fosse torta, 
ainda assim poderia utilizá-la, 
mas a via como uma peça escul-
tural. Desta forma, encontrei o 
ponto de partida de minha pes-
quisa: explorar os limites da uti-
lidade, invocando o surrealismo 
até chegar ao inútil, e observar 
como são essas mutações da uti-
lidade. Durante esse processo, 
deparei-me com o fato de que me 
enxergava na obra, minha pessoa, 
meu cosmo. A peça criava uma 
personalidade própria, deixava 
de ser inanimado a animado, 
tornava-se viva. Assim a pesquisa 
se voltou à busca do lugar que a 
utilidade exerce dentro de nossa 
sociedade”, afirma Nuk.

A mostra instiga o público a pen-
sar sobre utilidade junto ao escul-
tor. Afinal, o que é utilidade e inu-
tilidade para esse sistema? Somos 
úteis para quê? Para quem? Por 
quê? Quão importante é a ideia de 
utilidade na construção de um in-
divíduo? Quanto nos aproximou 
de ser um armário, um objeto? 
O que guardamos dentro dele? 

Dentro de nós? “Esses questiona-
mentos têm sido exercícios cons-
tantes desde o início da produção 
dessas obras e que, até hoje, não 
possuem respostas concretas”, 
ressalta o artista.

Sobre a mostra em Belo Horizon-
te, o artista, que nasceu na capi-
tal mineira, diz ser a realização 
de um sonho. “Eu vejo o Centro 
Cultural Banco do Brasil como o 
principal local expositor das artes 
plásticas em Belo Horizonte. Há 
bons anos vemos consistente-
mente exposições incríveis sen-
do oferecidas ao público e várias 
delas me marcaram e inspiraram 
muito. Portanto, pensar que es-
tou em um espaço onde muitas 
obras e artistas que tanto admiro 
estiveram traz uma felicidade tre-
menda. Fora também pelo fato de 
poder enfim apresentar meu tra-
balho pessoalmente a meus con-
terrâneos, minha família e meus 
amigos próximos”, acrescenta.

A exposição “A Forma Não Cum-
pre a Função” é realizada pelo 
CCBB BH, com apoio da Casa Rosa 
do Bonfim, Fundação Bauminas e 
Stella Artois.

Até 13 de fevereiro de 2023
Local: Centro Cultural Banco  
do Brasil Belo Horizonte  
(Praça da Liberdade, 450  
– Funcionários).

Advogada, 
especialista  
em Cultura.
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Opala, o carro polivalente na 
efervescência dos anos 60

FÁBIO BENNET

Os anos 1960 descortinam-se 
para a história com grandes 
mudanças e manifestações 
políticas em quase todo o 
mundo. O crescimento econô-
mico do pós-guerra chega ao 
auge nos países mais ricos. 

O Brasil vivia, então, um mo-
mento muito peculiar. O AI-5, 
decretado em 1968, mostrava 
que o regime militar se torna-
ria mais denso e repressivo 
nos anos seguintes. Na eco-
nomia, o Brasil começava a 
surfar numa onda de maciços 
investimentos, e nesse perí-
odo a industrialização pro-
movida por JK já apresentava 
seus frutos. O mercado au-
tomobilístico foi, é, e deverá 
seguir sendo um termômetro 
protagonista de uma econo-
mia pujante ou tímida, a de-
pender do momento vivido. 
Como cantava Caetano, “en-
quanto os homens exercem 
seus podres poderes, motos 
e Fuscas avançam os sinais 
vermelhos”. 

O mercado nacional tinha 
o Fusca como o principal 
carro de passeio em circu-
lação, repetindo no Brasil 
o que aconteceu na Europa 
do pós-guerra. O Fusca, aqui 
como lá, ressignificou a for-
ma como o brasileiro se des-
locava. Mas existiam outras 
opções. Gordini, DKW, Sim-
ca, Aero-Willys, etc, O pro-

blema que todos esses que 
citei eram já obsoletos de-
mais, ou grandes demais, ou 
caros demais, ou beberrões 
demais, quando não eram 
tudo isso junto. 

A Ford apresentou em 1966 o 
refinado, gigante e caro Ford 
Galaxie. E em 1968 apresen-
tou sua aposta para concor-
rer com o Fusca, um projeto 
da Willys, baseado no Renault 
12, que viria a ser o delicioso 
Corcel (se você nunca dirigiu 
um Corcel, vale a pena esta 
experiência). No mesmo Sa-
lão do Automóvel de 1968, a 
Chevrolet deu sua cartada, o 
Opala. Nem tão grande quan-
to o Galaxie, mas suficiente-
mente generoso no tamanho 
e no espaço interno, ele con-
quistou o coração de diferen-
tes segmentos sociais.

 Ao longo dos anos 70 e 80, os 
Opalas e Caravans eram pre-

sença obrigatória em qual-
quer foto ou filme da época. 
Foram empregados no ser-
viço de táxi, como viaturas 
policiais, como veículos de 
representação de políticos e 
diplomatas, como ambulân-
cias, e a partir dos anos 90, 
carros voltados ao serviço 
pesado, como serralheria e 
construção civil, dada sua 
simplicidade e resistência 
mecânica. 

Viajando de volta para o fu-
turo (olha a referência), no 
meio daquelas reflexões que 
sempre fazemos na virada 
do ano, mando essa pra você: 
o Opala tem lugar nas ruas e 
estradas de 2023? Afinal, o 
que realmente mudou? Na 
era do imediatismo e da bus-
ca por eficiência energética, o 
papel do Opala, assim como 
de outros modelos da mesma 
época, se transformou. Não 
acabou. Apenas mudou.

Instrutor de 
Condução Veicular 
Policial da Polícia 
Rodoviária Federal 
e idealizador do 
Canal Cabeça 
Tronco e Rodas Detalhes sobre a história do Chevrolet Opala, que se tornou um ícone 

no país, e o seu contexto histórico emblemático 
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A estação mais quente do ano 
pede bebidas geladas e refrescantes. 
Pensando nisso, illy Caffè, a cafete-
ria da marca italiana illycaffè, eleita 
a melhor cafeteria de São Paulo pelo 
Prêmio Melhores da Gastronomia 
2022, acaba de incluir em seu car-
dápio duas novas receitas de drinks 
para o verão. 

Disponíveis em formato de 170 
ml, o Oasi e o Flamingo receberam em 
sua preparação o illy Cold Brew, que 
preserva todos os aromas do famoso 
blend 100% Arábica, intensificando 
seu sabor sem a adição de açúcar, 
aromatizantes, corantes ou conser-
vantes.

O Oasi é baseado em uma combi-
nação de illy Cold Brew com cúrcuma, 
misturada com xarope de bordo (o 
famoso maple syrup) e leite de aveia, 
criando uma bebida leve, porém sa-
borosa e refrescante. Já o Flamingo 
substitui a cúrcuma por beterraba em 
pó, dando-lhe o toque rosado que re-
mete àquela bela espécie de pássaro. 

Estudadas e elaboradas, em seus 
detalhes pela Università del Caffè illy, 
as receitas recriam duas cenas típicas 
do verão: o amarelo intenso e envol-
vente das areias de um oásis no de-
serto e a visão vibrante de um grupo 
de flamingos à beira da água. 

 
Com mais de 260 unidades espa-

lhadas pelo globo, os illy Caffès são 
lindos e icônicos espaços que intro-
duzem o público em uma experiên-
cia completa do mundo illy, em sua 
estética e em seus sabores, e nos três 
pilares que distinguem a marca: good, 
goodness and beauty (o bom, a bon-

dade e a beleza).

A illycaffè é uma empresa italiana 
familiar, fundada em 1933 em Trieste, 
comprometida em oferecer o melhor 
café do mundo. A illycaffè produz um 
blend único 100% arábica, combi-
nando 9 das melhores variedades do 
mundo, selecionadas pela illycaffè: 
todos os dias 8 milhões de xícaras de 
café illycaffè são servidas em mais de 

140 países ao redor do mundo, em 
cafeterias, restaurantes, hotéis, es-
critórios, em cafés e lojas de marca 
própria, e em casa. Como resultado 
de suas inovações, a illycaffè contri-
bui para o progresso da tecnologia 
do café em nível global. Em 1991, foi 
lançado no Brasil o "Prêmio Ernesto 
Illy de Qualidade Sustentável do Café 
para Espresso" para o café espresso 
de qualidade.

illy Caffè lança novos drinks 
para o verão brasileiro
As receitas levam illy Cold Brew, que preserva todos os aromas 
do famoso blend 100% Arabica
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