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Brasil: atividade econômica registrou 
expansão de 2,9% em 2022, segundo 
Banco Central 

O Índice de Atividade Econômica 
(IBC-Br) registrou alta de 2,9% em 
2022. Apesar do crescimento, os nú-
meros mostram uma desaceleração 
da economia na comparação com 
2021. Cláudio Monteiro, economista 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
destaca o desempenho do setor de 
serviços na alta registrada no ano 
passado.

O economista Hugo Garbe explica 
que a redução nas restrições impos-
tas pela pandemia de Covid-19 con-
tribuiu para o crescimento registrado 
pelo IBC-Br em 2022. 

“Em 2022 nós tivemos menos res-
trições com relação à pandemia. Hou-
ve uma abertura econômica. Comér-
cios, serviços começaram a funcionar 
menos que parcialmente. Houve tam-

bém uma grande geração de empre-
go. As pessoas começam a consumir 
mais e isso influencia positivamente 
no resultado econômico e consequen-
temente justifica esse incremento de 
2,9% em 2022”, afirma.

Cláudio Monteiro, economista 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
destaca o desempenho do setor de 
serviços. Ele afirma que o segmento 
foi prejudicado pela pandemia e im-
pulsionou a economia com o fim das 
restrições. 

“O que explica a recuperação em 
2022 é o setor de serviços, que ha-
via sido muito prejudicado durante 
a pandemia, mas com o fim das res-
trições as pessoas passaram a ir em 
hotéis, bares, restaurantes, alimenta-
ção fora da residência, teatro, cinema. 

Coisas que estavam totalmente fecha-
das anteriormente. Então os serviços 
explicam a melhoria”, pontua.

Apesar do crescimento, os números 
mostram uma desaceleração da econo-
mia na comparação com 2021, quando 
o Produto Interno Bruto cresceu 4,6%, 
o que representa R$ 8,7 trilhões, e recu-
perou as perdas da economia causadas 
pela pandemia de Covid-19.

Segundo os economistas ouvidos 
pelo Brasil 61, o crescimento regis-
trado em 2021 é reflexo da retomada 
econômica após a recessão de 2020, 
ano marcado por medidas restritivas 
adotadas para conter a disseminação 
do coronavírus em um dos piores mo-
mentos causados pela doença no país. 
Houve queda de 3,3% no PIB em 2020. 
(Fonte: Fernando Alves Brasil 61)
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FMI: maior “suporte fiscal” eleva expectativa 
de crescimento do PIB brasileiro

A economia brasileira deve cres-
cer um pouco mais do que o espera-
do para este ano. Essa é a expectativa 
do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que destacou um “suporte fis-
cal” maior do que o esperado no país 
em seu relatório Perspectiva Econô-
mica Global. A atualização das pro-
jeções mostra que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 
1,2% este ano segundo o FMI, ante o 
1,0% previsto no final do ano passad

Além de maior investimento do 
Estado, o FMI indica como causas da 
revisão maior para o crescimento da 
economia uma inesperada resiliência 
da demanda interna e também um 
crescimento maior do que o esperado 
de parceiros comerciais do Brasil. Por 
outro lado, a estimativa de expansão 
econômica em 2024 agora é de 1,5%, 
0,4 ponto percentual a menos do que 
no último cálculo. 

O cenário do FMI para este ano é 
melhor do que aquele esperado por 
analistas consultados na pesquisa 
Focus do Banco Central, que veem ex-

pansão de apenas 0,8% do PIB segun-
do a pesquisa mais recente. Mas para 
2024 as contas coincidem.

Para Renan Silva, professor de 
Economia do Ibmec em Brasília, os 
economistas locais não veem com os 
mesmos olhos do FMI a atuação do 
governo. “Eu devo dizer que os agen-
tes da economia doméstica não es-
tão tão otimistas. Aqui, a projeção de 
crescimento para o PIB é de 0,76%, 
em 2023, e 1,5%, em 2024. Isso se 
deve em razão das sinalizações que o 
governo tem efetivado no sentido de 
maiores gastos e de posicionar o Es-
tado como desenvolvimentista, o que 
é um movimento de expansão con-
correndo com a política monetária 
contracionista do Banco Central. Isso 
coloca os agentes com uma certa aver-
são ao risco, colocando em dúvida um 
crescimento mais robusto e, há quatro 
semanas, essas projeções vêm se dete-
riorando”, afirma o especialista.

No último mês de dezembro, o 
Banco Central projetou uma expan-
são de 1,0% do PIB em 2023, depois 

de um crescimento estimado em 
2,9% em 2022. A tendência é que o 
novo governo divulgue suas primei-
ras estimativas para a atividade em 
março.

INTERROGAÇÕES

Silva destaca que o desempenho 
econômico brasileiro em 2023 passa 
ainda por outras questões. “O cer-
ne da questão fica então para abril, 
quando a gente pode ter um hori-
zonte melhor com o novo arcabouço 
fiscal prometido pelo novo ministro 
da Fazenda, assim como também a 
reforma tributária. Mas, até então, as 
projeções aqui seguem no sentido de 
arrefecimento”, disse o professor.

O ministro da Fazenda Fernando 
Haddad anunciou que uma proposta 
de reforma tributária deve ser apre-
sentada ao Congresso Nacional antes 
do recesso do meio do ano. A mesma 
promessa vale para a nova âncora fis-
cal, a qual o governo tem até agosto 
para apresentar ao Legislativo. (Fon-
te: Brasil 61)
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O ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad, afirmou no dia 15 de feverei-
ro de 23 que a ideia de reforma tribu-
tária do governo leva em conta que, 
no modelo atual, a indústria é mais 
onerada do que os outros setores da 
economia e que as pessoas mais po-
bres pagam mais imposto, proporcio-
nalmente, do que os mais ricos.

"Sempre quando você parte de 
princípios fica mais fácil aprovar qual-
quer coisa. Todo mundo é a favor da re-
forma tributária, em tese, e na prática 
quando se apresenta o texto… Qual o 
princípio que estamos partindo? Que a 
indústria paga muito imposto, propor-
cionalmente mais do que os outros se-
tores da economia, e que o pobre paga 
mais imposto proporcionalmente à 
sua renda do que o rico. São princípios 
que qualquer economista decente vai 
afirmar que é verdade", pontuou em 
palestra a investidores. 

A cumulatividade dos impostos é 
uma das principais críticas do setor 
industrial ao atual sistema tributá-
rio do país. De acordo com a Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
o setor tem uma carga tributária de 
46,2%, contra 22,1% dos serviços, 
por exemplo. 

Segundo Haddad, essa distorção 
tem "efeitos muito desfavoráveis para 
o objetivo do governo de reindus-
trializar o país de maneira saudável 
e sustentável". O ministro também 
afirmou que o Brasil deve usar suas 
vantagens em relação a outros países 
para atrair investimentos. 

"Tem uma janela de oportuni-
dade que o Brasil pode aproveitar 
ou não. Eu ouvi empresas em Davos 
dizendo que estavam pensando em 

investir no Brasil por uma razão: 
'queremos garantir que nosso pro-
duto seja produzido necessariamen-
te com energia limpa e o Brasil é um 
lugar onde vamos expandir nossas 
atividades sem esse problema, por-
que vocês têm hidrogênio, eólica, 
elétrica, solar, biomassa, tudo o que 
o mundo moderno precisa para fazer 
uma transição adequada."

A discussão em torno de uma re-
forma tributária para mudar o com-
plexo e caro sistema atual ocorre no 
Brasil há pelo menos três décadas, 
mas nenhuma proposta conseguiu 
o apoio conjunto dos setores produ-
tivos e de estados e municípios. No 
Congresso Nacional, duas propostas 
assumiram o protagonismo na última 
legislatura: a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 45, em tramitação 
na Câmara dos Deputados, e a PEC 
110, que está no Senado. 

Ambas as propostas têm como 
principal objetivo simplificar e racio-
nalizar a tributação sobre a produção 
e comercialização de bens e a presta-
ção de serviços.  Elas também extin-
guem vários tributos e unificam os 
restantes em um Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA), adotado na maioria 
dos países desenvolvidos. 

A diferença é que na PEC 45, 
o IVA seria compartilhado entre 
União, estados e municípios, en-
quanto na 110, o IVA seria dual: um 
para a União e outro para os entes 
subnacionais. 

Fonte: Felipe Moura Brasil 61

Reforma Tributária: indústria paga 
muito imposto proporcionalmente 
aos outros setores, diz Haddad
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Retomada do Carnaval deve ter injetado 
mais de R$ 8 bi na economia

O Carnaval de Salvador (BA) é um dos mais concorridos e deve receber mais de 800 mil turistas: 
retomada das festas de rua em todo o país anima a economia 

Arquivo/Agência Brasil

Movimento deve ter sido maior nos setores de turismo, hotéis, bares e restaurantes, 
mas até mesmo o comércio acabou sendo impactado; festas de rua foram retomadas 
após paralisação de dois anos

O Carnaval é uma das tradições 
brasileiras que foi retomado com for-
ça após três anos de paralisações pro-
vocadas pela pandemia da Covid-19. 
Os cinco dias de desfiles de blocos 
de rua e escolas de samba, chegaram 
novamente a várias cidades como Sal-
vador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Belo 
Horizonte (MG), Olinda (PE) e acaba-
ram movimentando ainda mais a eco-
nomia brasileira. 

Uma estimativa divulgada em ja-
neiro pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) já apontava que o carnaval 

de 2023 poderia gerar uma receita de 
R$ 8,18 bilhões, um volume 26,9% 
maior que em 2022, mas ainda 3,3% 
abaixo do total de 2020 (última festa 
antes da pandemia). A própria CNC 
considerava o período carnavalesco 
como o “Natal do turismo”, devido à 
sua importância econômica.

Nas cidades onde o Carnaval é 
mais forte e atrai muitos turistas, 
sobretudo estrangeiros, as previsões 
das prefeituras locais eram ainda 
mais otimistas. Em Salvador, eram 
esperados mais de 800 mil visitantes 
e cerca de R$ 1,8 bilhão em receitas. 

Em Pernambuco, as vizinhas Recife 
e Olinda aguardavam por mais de 4 
milhões de visitantes durante a fes-
ta. E no Rio, que tem o Carnaval mais 
conhecido em todo o mundo, a mo-
vimentação econômica esperada era 
chegar a R$ 4,5 bilhões, o que equi-
vale a 12,5% a mais do que em 2020.  

O turismo e seus serviços correla-
tos é justamente um dos setores mais 
beneficiados pela movimentação 
carnavalesca, por conta das deman-
das dos que se deslocam para outras 
cidades ou estados, seja para curtir a 
festa ou mesmo para fugir dela e des-
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cansar, principalmente em cidades do 
interior ou mesmo em capitais que 
não têm grandes eventos de carnaval, 
como Maceió (AL) e Aracaju (SE). 

“Com o Carnaval, se mexe uma 
cadeia gigantesca, como nos setores 
de fantasias, de hotelaria, bares e res-
taurantes, de transportes como táxi 
e carros por aplicativo… É tanto que 
as empresas de transporte intermu-
nicipal colocam ônibus extra para as 
cidades, como também o transporte 
aéreo é movimentado, levando turis-
tas de um estado para outro e trazen-
do os turistas do exterior. Isso movi-
menta bastante e traz recursos de um 
local para outro”, avalia o economista 
Josenito Oliveira, professor do curso 
de Administração da Universidade Ti-
radentes (Unit Sergipe).

Para o professor, o impacto do 
carnaval para a economia é mais po-
sitivo, até mesmo para setores que 
tradicionalmente não funcionam nos 
dias da festa, devido aos feriados e 

pontos facultativos decretados em 
praticamente todo o país. O setor de 
comércio é indiretamente impactado, 
por causa das pessoas que antecipam 
as compras e se preparam com ante-
cedência para o feriadão. 

“Antes do Carnaval, é lá no comér-
cio tradicional onde as pessoas vão 
fazer as suas compras de fantasias, de 
adereços, material para confeccionar 
fantasias… É lógico que o comércio 
tradicional, por conta desse fecha-
mento de uns três ou quatro dias, 
muitos empresários se sentem preju-
dicados, não em sua maioria. Mas isso 
é uma dinâmica da economia”, ponde-
ra Josenito. 

RETOMADA 

A perspectiva de retomada dos 
eventos, após o fim das restrições 
motivadas pela pandemia, já vinha se 
desenhando desde meados de 2022, 
quando a vacinação contra a Covid-19 
avançou e estabilizou a incidência de 

mortes e contaminações na grande 
maioria das cidades, o que permitiu 
a volta de eventos de massa como o 
Réveillon, a Oktoberfest de Blumenau 
(SC), o Rock in Rio, e prévias carnava-
lescas como o Carnatal (RN), o Fortal 
(CE) e o Pré-Caju (SE), entre muitos 
outros. 

Josenito vê uma perspectiva mui-
to positiva para a retomada das festas 
e eventos de entretenimento neste 
ano, visto que este setor eventos foi o 
primeiro a ser paralisado e o último a 
retornar. “Muitas festas já aconteceram 
neste ano, e as pessoas estavam seden-
tas por isto. Isso foi muito bom para 
toda a cadeia de eventos e também 
para a sociedade de modo geral, que 
volta a ter acesso aos grandes eventos, 
que movem vários setores e emprega 
muita gente. Isto mexe com a economia 
e a economia vive de consumo. Se não 
tem consumo, tudo fica paralisado, e 
a cadeia de eventos estimula bastante 
esse consumo, o que é muito bom para 
a nossa economia”, concluiu. 

iStock
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Mercado Futuro: mentoria tem como objetivo 
auxiliar os Produtores Rurais no Brasil

No Brasil, o agronegócio é hoje 
um importante setor gerador de ren-
da, o setor foi responsável por 27,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2021, 47,6% das exportações totais 
em 2022 e 32,3% dos empregos bra-
sileiros em 2015.

 
Apesar de sermos um dos princi-

pais produtores mundiais de commo-
dities como soja, milho, carne bovina 
e café, encontramos grandes desafios 
na atividade. O agronegócio é influen-
ciado por diversos fatores, como polí-
ticas governamentais, padrões climá-
ticos e condições do mercado global.

 
Entre os grandes desafios, po-

demos citar as oscilações de preços 
das commodities agrícolas, assim 
como, a mudança nas legislações do 
uso do solo, as alterações climáticas 
e a maior integração das economias 
mundiais.

 
Os produtores rurais também 

precisam conviver com constantes 
riscos ligados a pragas, doenças, di-

versidade climática que reduzem a 
produtividade e, consequentemente, 
o lucro no negócio.

O empreendedor Alberto Pessi-
na criou a mentoria "Mercado Fu-
turo" para Commodities Agrícolas, 
um acompanhamento personaliza-
do para o produtor rural,desenhado 
para quem já trabalha no mundo Agro 
e quer reduzir o risco das variações 
de preços e proteger a rentabilidade 
da sua produção.

 
As oscilações de preços dentro 

de um mesmo ano aumentaram na 
última década. Algumas commodi-
ties apresentaram variações entre a 
máxima e a mínima no ano, maiores 
que 50%. 

 
A mentoria Mercado Futuro para 

Commodities Agrícolas tem como 
objetivo ajudar mais produtores a 
aprenderem a usar essas ferramentas 
de proteção de preços, capturar os ga-
nhos do mercado e proteger seus re-
sultados. Esta mentoria é fundamen-

tal para quem quer fazer acontecer e 
mudar esta posição de risco.

 
A mentoria, no estilo acompanha-

mento personalizado, foi criada para 
pessoas determinadas, que precisam 
de orientação e atenção em pontos-
-chave no uso das ferramentas de 
proteção e redução de risco. Dife-
rente de grupos de mastermind, na 
mentoria o que importa é a relação 
do mentorado com o mentor e não 
apenas o poder do grupo em si.

 
O foco da mentoria Mercado Fu-

turo para Commodities Agrícolas está 
em produtores rurais que sofrem com 
a volatilidade do mercado e querem 
proteger seus negócios e/ou consul-
tores que desejam auxiliar seus clien-
tes e/ou criar negócios utilizando as 
ferramentas de futuros agrícolas.

 
A mentoria foi desenhada para 

ajudar negócios rurais que já deram 
os primeiros passos e necessitam 
aprender novas ferramentas de ges-
tão e proteção de resultados.
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Receita Federal lança projeto-piloto para 
pagamento de tributos por cartão de crédito
Poderão ser pagos nesta etapa os DARFs em alguns ambientes 
da Receita Federal, Regularize e Simples Nacional

Na última semana, a Receita Fe-
deral iniciou o projeto-piloto para 
pagamento de DARFs (Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais), 
na versão numerada, com cartão de 
crédito. Nessa primeira fase, cinco 
plataformas oferecerem essa opção: 
SIEFPAR, que permite parcelamentos 
de créditos tributários da Receita Fe-
deral no momento da adesão; alguns 
códigos de receita no Sicalcweb, uti-
lizado para preenchimento de DARF 
manual; as multas por atraso na en-
trega das declarações do Simples 
Nacional do PGDAS-D e DASN-Simei 
e o Regularize, serviço da PGFN que 
disponibiliza opções de regularização 
para os contribuintes inscritos na Dí-
vida Ativa da União.  

PAGAR ONLINE

O serviço foi construído pelo Ser-

pro em parceria com o Banco do Bra-
sil, e poderá ser acessado, nos siste-
mas acima, na opção “Pagar Online”, 
que estará disponível durante 24 ho-
ras por dia, nos sete dias da semana. 
Os pagamentos efetuados após às 20h 
e também os realizados em dia não 
útil serão considerados como feitos 
no dia útil seguinte.

"A Receita Federal tem vários 
sistemas de cobrança e, aos poucos, 
cada um deles passará a ter a opção 
de pagamento com cartão de crédito, 
ampliando as opções de pagamento 
para o contribuinte. ", explica Mar-
cos Ungierowicz, consultor do Serpro 
responsável pela Arrecadação da Re-
ceita Federal.

Inicialmente, apenas poderão 
ser pagos débitos de até R$ 15 mil. 
Poderão ser utilizados cartões das 

bandeiras Visa, Mastercard e Elo, de 
qualquer instituição. O contribuinte 
poderá acompanhar o pagamento e 
seu comprovante por e-mail e pelo 
Centro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC).

PAGAMENTO  
EM ATÉ 24 VEZES

O débito pode ser dividido em 
até 24 vezes e a taxa de juros varia 
de acordo com a administradora do 
cartão. “O pagamento dividido em 
várias vezes é provido pela adminis-
tradora do cartão com cobrança de 
encargos. Essa opção não envolve 
a Receita Federal, é entre o contri-
buinte e a operadora”, alerta Cristia-
ne Drumond, gerente responsável 
pela área de Cobrança, Parcelamen-
to e Arrecadação da Receita Federal 
no Serpro.
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Pix: com mudanças usuários devem 
redobrar atenção com segurança

Desde que foi lançado, no final de 
2020, o Pix tem sido um sucesso como 
meio de pagamento. Já são mais de 143 
milhões de usuários ativos, sendo a grande 
maioria pessoas físicas. Em setembro do 
ano passado, o sistema ultrapassou o va-
lor de R$ 1 trilhão movimentados ao mês 
e, ao final do ano, superou a marca de 100 
milhões de transações em apenas um dia. 
Novas regras anunciadas no início deste 
ano, contudo, facilitam as transferências 
de altos valores e os usuários devem redo-
brar os cuidados quanto à segurança.

Pelas novas regras, que valerão a partir 
do início do segundo semestre, o Pix deixará 
de ter um valor limite por transação, sendo 
possível, por exemplo, transferir todo o li-
mite diário disponível na conta em um úni-
co envio. Também não haverá mais limite 
das transferências para contas de pessoas 
jurídicas, como empresas, que agora será 
determinado pelas regras de cada institui-
ção financeira. Quanto ao limite noturno, 
os usuários poderão optar para que passe 
a valer apenas depois das 22h (hoje o perí-
odo se inicia às 20h). Já no Pix Saque e no 
Pix Troco, os limites passam para R$ 3 mil 
durante o dia e R$ 1 mil à noite.

Se por um lado as mudanças trazem 
mais praticidade ao usuário, por outro 
também contribuem para aumentar a 
ameaça de criminosos que a cada dia mais 
praticam furtos e roubos de celulares, bem 
como sequestros cujos resgates são trans-
ferências via Pix feitas pelas vítimas. Em 
2022, no estado de São Paulo, o número 
de sequestros chegou ao maior patamar 
em 15 anos. O Procon-SP divulgou que 
houve 8.075 reclamações recebidas com 
a palavra Pix em 2022, 10,4% a mais que 
em 2021. Cerca de 20% do total de recla-
mações referiam-se à devolução de valores 
pagos, reembolso ou retenção de valores. 
Na prática o consumidor que foi vítima de 
golpe, assalto ou crimes de engenharia fi-
nanceira não consegue reaver os valores 
que foram transferidos via Pix.

O especialista Alan Morais, sócio e di-
retor executivo da EXA Tecnologia, alerta 
para a importância cada vez maior de me-

didas de segurança e explica que há diver-
sos tipos de golpes, como o roubo de dados 
por meio de mensagens, perfis falsos no 
whatsapp, atendimento bancário falso, QR 
codes falsos e o “Bug do Pix” – quando cri-
minosos disseminam, via whatsapp ou re-
des sociais, supostas falhas nas instituições 
financeiras e no sistema Pix (um “bug”) 
que permitiriam fazer uma transferência 
via Pix para algumas chaves específicas 
e receber de volta o dinheiro em dobro 
–, entre outros. “Os golpes estão cada vez 
mais sofisticados e mesmo o usuário mais 
preparado pode se ver em situações que 
levam a perdas financeiras”, diz Morais. “É 
fundamental que as pessoas possuam me-
canismos de segurança”, conclui.

DICAS PARA EVITAR CAIR EM GOLPES

• Sempre que for transferir valores, 
verifique a identidade de quem está 
solicitando o Pix, principalmente em 
casos de amigos ou parentes em suposta 
dificuldade financeira.;

• Não faça transferências, mesmo para 
pessoas conhecidas, sem antes confirmar 
por chamada telefônica ou pessoalmente. 
Lembre-se de que o whatsapp do 
solicitante pode estar clonado. 

• Preste bastante atenção antes de clicar 
para confirmar um Pix e confira todos os 
dados envolvidos na operação;

• Se ainda não estiver habituado a fazer 
Pix, faça testes para pessoas de sua 
confiança. O valor poderá ser devolvido 

e você terá mais segurança quando 
realizar um Pix para valer;

• Não clique em qualquer link que 
direcione a cadastros de chaves Pix 
recebidos por e-mail, mensagens de SMS 
ou whatsapp e por redes sociais. Pode se 
tratar de um site falso;

• Verifique sempre a origem do link. Para 
se proteger de links falsos, pesquise 
a reputação e histórico do site. Uma 
dica é verificar se o site possui selos de 
segurança que certificam se um endereço 
é seguro e que geralmente ficam ao pé 
da página. Cheque também os dados de 
contato que trazem informações sobre 
a empresa como sua história, endereços, 
telefone, entre outros;

• No processo de cadastro de suas chaves 
Pix, que deve ser feito no canal oficial do 
seu banco ou fintech, você pode usar seu 
número de CPF, de telefone, endereço de 
e-mail ou outro número aleatório para 
criar chaves. A confirmação da criação da 
chave Pix nunca vem por ligação ou link. 
Após o cadastro, o Banco Central envia o 
código apenas por SMS ou e-mail.

 
A EXA Tecnologia é uma empresa cria-

da pelo grupo FS, líder em cyber security. A 
startup, com expertise no desenvolvimen-
to de soluções de segurança, oferece um 
portfólio completo para múltiplos clientes 
em diferentes segmentos. A empresa tem 
o compromisso de manter os brasileiros 
cada vez mais seguros, para que cada um 
possa viver sem preocupação.
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Brasileiros endividados: 4 de cada 10 
se consideram muito endividados, 70% 
têm mais de 3 contas atrasadas
Número vem crescendo e situação se agrava entre os mais pobres; cartão 
de crédito e inflação estão entre os vilões, avalia especialista

A quantidade de brasileiros que 
se consideram muito endividados 
tem crescido em ritmo acelerado. No 
segundo semestre de 2022, o pro-
blema atingiu 42% da população. É 
o pior resultado desde 2019. De lá 
pra cá, o percentual tem oscilado e 
assumiu um viés acentuado de alta a 
partir do segundo semestre de 2021, 
quando registrou 32%, subindo para 
37% no primeiro semestre de 2022, e 
agora atingindo os atuais 42%.

Os dados são da empresa de in-
teligência analítica Boa Vista e tem 
como base entrevistas feitas com 1,5 
mil pessoas. Na prática, significa que 
4 de cada 10 brasileiros hoje estão 
muito endividados. “O cenário apon-
ta que em 2023 o endividamento vai 
continuar crescendo, mas em um 
ritmo mais lento”, avalia Bruna Alle-
mann, educadora financeira da Acor-
do Certo, fintech especializada em 
renegociação de dívidas.

Segundo a especialista, os prin-
cipais fatores que explicam o cres-
cimento dos muito endividados são 
o avanço da inflação, que elevou os 
preços e reduziu o poder de compra 
das pessoas, e o aumento do custo das 
linhas de crédito disponíveis no mer-
cado. “Nesse ambiente, a decisão de 
contrair uma dívida, por menor que 
pudesse ser, teve potencial para se 
transformar no início de uma bola de 
neve”, explica Bruna Allemann.

De acordo com o levantamento, 
68% dos inadimplentes são das clas-
ses D e E, ou seja, a fatia mais pobre da 
sociedade. A maioria trabalha (85% 
são economicamente ativos), é jovem 
(35% tem entre 18 e 30 anos) e é mu-
lher (56% dos muito endividados são 
do sexo feminino). 26% deles justifi-
cam o não pagamento das dívidas em 
função da diminuição da renda.

O estudo mostra que 67% dos en-

trevistados tem mais de 50% da ren-
da comprometida com o pagamento 
de dívidas (o percentual era de 58% 
no primeiro semestre de 2021). 7 de 
cada 10 tem mais de três contas em 
atraso e 62% possuem dívidas que 
superam a cifra de R$ 3 mil e estão 
negativados há mais de 90 dias.    

“Para se ter ideia de como essa 
volatilidade impacta nas contas do 
dia a dia, o Dieese calcula que, em de-
corrência da alta dos preços, o salário 
mínimo para sustentar uma família 
de quatro pessoas deveria ser cinco 
vezes mais do que o valor pago hoje, 
de R$ 1.302,00”, afirma a educadora 
financeira.

Com o dinheiro rendendo pouco, é 
importante organizar as finanças. “As 
prioridades devem ser pagar as con-
tas e suprir as necessidades básicas 
da família para os cinco pilares: ali-
mentação, saúde, moradia, transpor-
te e educação. 70% do salário deve 
ser reservado para isso. 10% deve ser 
poupado, investido ou guardado para 
uma emergência. 20% deve ir para o 
pagamento de cartão de crédito e ou-
tros luxos”, explica Bruna Allemann.

A Acordo Certo foi fundada em 
2015 e atua como conexão entre o 
consumidor endividado e empresas 
parceiras, ajudando os brasileiros 
a conseguirem condições especiais 
para quitar dívidas. Comprada pelo 
grupo Boa Vista no final de 2020, a 
Acordo Certo tem ainda um papel so-
cial na função de trabalhar pela edu-
cação financeira dos consumidores.
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Indústria mineira tem alta no 
faturamento em 2022
Pesquisa foi divulgada pela FIEMG, que completa 90 anos de existência

Pesquisa Indicadores Industriais 
de Minas Gerais (Index), divulgada 
na primeira semana de fevereiro pela 
Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais - FIEMG, mostra que 
o setor industrial mineiro encerrou 
2022 com crescimento em todos os 
indicadores. Em 2022, o faturamen-
to cresceu 3,8%, em decorrência do 
incremento de 5,2% na indústria de 
transformação.

O rendimento médio da indús-
tria geral apresentou crescimento de 
1,5% em dezembro, ante novembro, 
puxado pelos segmentos extrativo 
(1%) e de transformação (1,3%). 
Comparativamente a dezembro de 
2021, o indicador geral aumentou 
8,9%, reflexo dos incrementos de 
8,9% na indústria extrativa e de 9,1% 
na indústria de transformação. Em 

2022, o índice da indústria geral mos-
trou avanço de 2,8%, justificado pelas 
elevações nos dois segmentos da in-
dústria.

Atuante no desenvolvimento de 
embalagens plásticas para diversos 
segmentos, como os setores auto-
motivo, hospitalar e eletrônico, a 
Maximu’s Embalagens Especiais, ins-
talada em Varginha (MG), é um exem-
plo do cenário avaliado pela FIEMG. A 
companhia registou resultados 1,5% 
maior em 2022 quando comparado 
com 2021.

“O ano acabou de começar, movi-
mentações estão sendo feitas na eco-
nomia brasileira, como a discussão 
para o avanço da Reforma Tributária, 
essencial para oxigenar o setor in-
dustrial, então, estamos caminhando 

para a melhora”, analisa o diretor da 
Maximu’s Embalagens Especiais, Erick 
de Souza. “Continuamos trabalhando 
fortemente, com investimentos em 
maquinário e tecnologia, além da in-
tensificação de treinamentos e requa-
lificação da nossa equipe de liderança, 
confiando no crescimento gradativo 
da indústria mineira”, conclui.

 
A Maximu’s Embalagens Espe-

ciais, presente no mercado desde 
2003, é especializada no desenvolvi-
mento de embalagens para proteção, 
acolchoamento e movimentação de 
variados produtos, com foco em di-
versos segmentos, como os setores 
automotivo, hospitalar e eletrônico. 
A sede da empresa fica localizada na 
cidade de Ribeirão Pires, na Grande 
São Paulo e possui filial no município 
de Varginha, Minas Gerais.
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Construção Civil projeta crescimento 
de 2,5% em 2023
Setor deve chegar ao seu terceiro ano consecutivo de expansão

A construção civil deve chegar ao seu 
terceiro ano consecutivo de crescimento. 
Segundo a Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), as projeções apon-
tam um aumento de 2,5% no setor em 
2023, considerando o ritmo de expansão 
acima da economia nacional.

De acordo com a especialista Ta-
tiana Fasolari, vice-presidente da Fast 
Engenharia, maior empresa da Amé-
rica Latina especializada em overlays, 
o número de construções e projetos 
ampliados no último ano foi imenso. 

“O setor cresce em demanda e em 
responsabilidade, conforme as necessi-
dades da sociedade e do mercado. É um 
ambiente de investimento econômico al-
tíssimo, com grande representatividade 
na economia nacional”, afirma Fasolari.

O número de trabalhadores e vagas 
em aberto foi um dos fatores que con-
tribuíram para o aumento dos últimos 
anos. Em 2022, o número total de traba-
lhadores na área chegou a 2,5 milhões e 

o número de vagas totalizaram 288 mil. 

“A construção civil mostrou re-
siliência durante o período de iso-
lamento imposto pela pandemia de 
covid-19 e tem apresentado uma re-
cuperação vigorosa no setor de em-
pregos”, avalia a especialista.

Para 2023, existe uma expectati-
va de investimento público em pro-
gramas habitacionais, beneficiando 
ainda mais o setor e fortalecendo a 
cadeia produtiva. Além disso, tendên-
cias como construções provisórias, 
construtechs e cidades inteligentes 
devem seguir em alta.
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BID e BID Invest terão sua reunião anual 
no Panamá de 16 a 19 de março 

O Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e o BID Invest 
terão sua Reunião Anual de 2023 no 
Panamá entre os dias 16 e 19 de mar-
ço. Os líderes econômicos e financei-
ros dos 48 países membros do BID e 
do setor privado abordarão os desa-
fios e oportunidades de desenvolvi-
mento na América Latina e no Caribe, 
desde os impactos da mudança cli-
mática até o crescimento equitativo e 
sustentável.

A reunião será realizada no Cen-
tro de Convenções do Panamá.

O evento é a 63ª edição da Reu-
nião Anual da Assembleia de Gover-
nadores do BID e a 37ª edição da 
Assembleia de Governadores do BID 
Invest, que trabalha com o setor pri-
vado da região.

As Assembleias de Governadores 
do BID e do BID Invest são os princi-
pais órgãos de tomada de decisão do 
Grupo do BID, compostos por minis-
tros das finanças e economia e outros 
altos funcionários.

No Panamá, os governadores dis-
cutirão maneiras pelas quais o BID 
– como principal fornecedor de finan-
ciamento e pesquisa para o desenvol-
vimento da região – pode aumentar 
seu apoio neste momento crítico para 
a América Latina e o Caribe.

O evento incluirá seminários sobre 
temas prioritários e contará com o lan-
çamento do relatório macroeconômico 
anual do BID para a região. Os tópicos 
de discussão incluem pobreza e desi-
gualdade, crise climática e transição 
verde, biodiversidade, gênero, diversi-
dade e inclusão, infraestrutura susten-
tável e inclusiva e integração regional.

O Banco Interamericano de De-
senvolvimento tem como missão 
melhorar vidas. Criado em 1959, o 
BID 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 pesquisas 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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A atuação de dirigentes do Banco Central 
do Brasil ao longo da história
Pesquisas compiladas em "Os Mandarins da Economia" revelam perfis de condução e 
ideologias econômicas adotadas por figurões do Bacen em diferentes governos

Motivo de controvérsias, as defini-
ções relacionadas às taxas de juros colo-
cam a atuação do Banco Central nos ho-
lofotes e fomentam discussões sobre a 
autonomia do órgão responsável por ge-
rir a política econômica do país. O deba-
te sobre estas decisões do BC, hoje sob 
a tutela de Roberto Campos Neto, ganha 
uma nova camada com o lançamento do 
livro Os Mandarins da Economia, publi-
cado pela editora Almedina Brasil.

A obra conta com organização de 
Adriano Codato, professor de Ciência 
Política na Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) e pesquisador do CNPq, e 
Mateus de Albuquerque, doutorando 
em Ciência Política na UFPR, onde de-
senvolve pesquisa sobre o Conselho Mo-
netário Nacional com apoio da CAPES.

No lançamento, um grupo de es-
pecialistas discorre sobre aqueles que 
ditam a trajetória dos juros, câmbio, 
taxas de inflação, reservas internacio-
nais, balança comercial e condições 
de liquidez da economia: os diretores 

e presidentes do Bacen. Isso porque, 
se estes líderes pensam e agem politi-
camente, é importante conhecer suas 
bases educacionais e principiológicas, 
suas relações com instituições como 
os think tanks ou o grau de autonomia 
mediante o mercado financeiro.

Sem caráter biográfico, os estudos 
apresentados sobre os banqueiros 
centrais recaem em suas formações 
intelectuais, movimentos de carrei-
ra, redes de relacionamento dentro e 
fora do Estado, taxas de nomeações 
e demissões. O objetivo é entender 
como agem esses atores, seja em suas 
instituições, seja no sistema político e 
social mais amplo, uma vez que eles 
se encontram inseridos em diferentes 
momentos sociais e históricos do país.

Tradicionalmente, pode-se referir a 
esse grupo como a burocracia do Esta-
do, mas uma locução mais precisa seria 
a elite estatal. São indivíduos situados 
nas cúpulas do aparelho do Estado que 
ocupam e controlam recursos estraté-
gicos de poder. Abordagens estrutu-
rais sobre o Estado frequentemente se 
esquecem (ou explicitamente negam) 
que o processo real de governo depen-
de muito do pessoal que o dirige (Bir-
nbaum, 1994, p. 11). Por sua vez, tam-
bém as preferências diante de opções 
de políticas públicas estão intimamente 
ligadas aos perfis dos “burocratas”, isto 
é, suas ideias econômicas, backgrounds 
de carreira, competências profissionais 
e contextos (Adolph, 2013, pp. 2-3).

(Os Mandarins da Economia, pg. 23)

Um dos pontos altos do lançamen-
to é a reflexão sobre a problemática da 
instabilidade das equipes econômicas, 
objeto de um amplo estudo estatístico, 
com dados de mais de cinco décadas, 

tanto da ditadura militar quanto do 
período democrático, até 2016, englo-
bando diferentes governos. As origens 
profissionais, o background educacio-
nal e a lógica das seleções dos dire-
tores do Banco Central também são 
tema de aprofundamento no título.

A missão de entender quem são 
as figuras por trás de grandes deci-
sões nacionais posiciona Os Manda-
rins da Economia como ferramenta 
para aprofundar a compreensão da 
cena política brasileira atual, a partir 
da imersão histórica oferecida pelos 
autores das pesquisas. Uma leitura 
indispensável para quem acompanha 
os bastidores do banco dos bancos, 
incumbido de garantir a estabilidade 
do sistema financeiro e o poder de 
compra da moeda brasileira.

Ficha técnica

Livro: Os Mandarins da Economia - 
Presidentes e Diretores do Banco  
Central do Brasil
Organizadores: Adriano Codato  
e Mateus de Albuquerque
Editora: Almedina Brasil
ISBN: 9786554270496
Páginas: 326
Formato: 16x23x1,6
Preço: R$ 99,00
Onde encontrar:  
Almedina Brasil | Amazon
Coordenadores
Adriano Codato é professor de Ciência 
Política na Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e pesquisador do CNPq. 
Mateus de Albuquerque é doutorando 
em Ciência Política na UFPR, onde 
desenvolve pesquisa sobre o Conselho 
Monetário Nacional com apoio da CAPES.
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Carne bovina: grande produtor e mesmo 
estando com preço em queda, Brasil tem 
a terceira mais cara da América Latina
Chile e Uruguai lideram o ranking de preços, Suíça tem o valor 
mais caro do mundo onde o quilo custa R$ 265,46

Mesmo entrando na terceira semana 
em queda com o preço da carne bovina no 
país, comprar o produto nas prateleiras 
frigoríficas e levar à mesa dos brasileiros 
tem se tornado um hábito cada vez mais 
restritivo. Mas isso não está acontecendo 
só em solo brasileiro, segundo estudo re-
alizado pelo banco de dados da Numbeo, 
realizado neste início de ano, situa o Bra-
sil na 78ª posição do ranking do quilo da 
carne bovina mais cara do mundo.

Mas quando trazemos este recorte 
para a América Latina, onde a renda tem 
menos disparidades, o Brasil tem o tercei-
ro maior preço do quilo da carne bovina: 
R$ 41,87 o que representa cerca de 3% do 
salário mínimo de R$ 1.302,00. Na região, 
conforme filtro da Cuponation do estudo 
em cem países, o Chile tem a carne mais 
cara - conhecido há décadas por esta fama 
de “careiro”, o quilo chega a R$ 58,36, um 
dos motivos do alto preço é o fato do país 
estar localizado numa região andina. 

Os uruguaios também passam por 
momentos de dificuldades em levar a pro-
teína para casa, sendo o levantamento eles 
ocupam a segunda posição do ranking com 
o quilo chegando a casa dos R$ 56,72. No 
caso do Uruguai, dois fatores de peso são 
levados em consideração: a forte exporta-
ção da proteína e os preços relativamente 

altos, porque os uruguaios importam a 
grande maioria dos bens de consumo. 

Segundo Fábio Pizzamiglio, diretor da 
Efficienza, empresa especializada no Co-
mércio Exterior, "o preço da carne bovina 
é uma questão complexa que envolve fa-
tores como a oferta e a demanda, o custo 
de produção, as políticas de comércio ex-
terior de cada país, entre outros fatores". 
Além disso, o especialista aponta que na 
América Latina,há uma forte relação en-
tre o alto preço da carne e a exportação.

“Um exemplo disto está em países vizi-
nhos, como Chile e Uruguai, que destinam 
uma boa parte de sua produção para fora de 
seus territórios. Além disso, a importação 
de bens de consumo também tem impacto 
direto sobre os preços internos", completa.

No caso dos nossos hermanos ar-
gentinos, onde nenhuma refeição princi-
pal se come sem carne, ocupam a quinta 
posição do ranking, logo depois do Peru. 
Mas nada se compara com o preço da 
Suíça, onde o preço do quilo ultrapassa 
a marca de R$ 200,00, seguido pelo Lí-
bano com média de preço de R$ 193,11 e 
Coréia do Sul com o preço de R$ 173,53. 

Dentre os cem países listados, a Índia, 
onde boa parte da população é vegetaria-

na, a pouca demanda e produção de carne 
faz o país ter o preço mais baixo do ranking, 
com média de R$ 29,00 o quilo, deixando-o 
na 100ª posição. O país é reconhecido por 
considerar as vacas como seres sagrados.

Ranking dos 5 primeiros países na 
América Latina e no Mundo.

Na América Latina
Chile: 58,36
Uruguai: 56,72
Brasil: 41,87
Peru: 35,69
Argentina: 32,27

No mundo
Suíça: 265,46
Líbano: 193,11
Coreia do Sul: 173,53
Noruega: 145,60
Holanda: 133,68

Pizzamiglio também destaca a impor-
tância do comércio exterior como uma 
solução para os desafios relacionados ao 
preço das carnes na região. “Ao explorar-
mos novas oportunidades de negócios e 
parcerias comerciais com outros países, 
é possível ampliar a oferta e, consequen-
temente, aumentar a concorrência no 
mercado, o que pode levar a preços mais 
acessíveis para o consumidor final”, com-
pleta o executivo, que afirma que é preci-
so olhar para o comércio exterior como 
uma ferramenta para solucionar os desa-
fios da carne bovina na região.

A Efficienza é uma empresa fundada 
em 1996 com o intuito de prestar serviços 
de assessoria em comércio internacional. 
A empresa se destaca como solução inte-
gral na área de despacho aduaneiro, logís-
tica internacional e assessoria em comér-
cio internacional. A empresa é detentora 
de 4% do market share de Drawback e 
isenção no Brasil.
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BR-040: STJ decide manter Concer
O Superior Tribunal de Justiça ne-

gou recurso do governo e da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), em que pediam a suspenção 
das operações da rodovia BR-040, pela 
Concer. A decisão da presidente da 
Corte, ministra Maria Thereza de As-
sis Moura, destaca que a interrupção 
abrupta de uma concessão que perdu-
ra por 27 anos poderia comprometer 
a efetiva continuidade dos serviços 
prestados na BR-040, com riscos ime-
diatos para a segurança da via.

Para a tomada de decisão, a pre-
sidente do STJ considerou um docu-
mento incluído ao processo, no qual 
o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (DNIT) in-
formou à ANTT, a falta de condições 
para assumir de imediato o trecho da 

BR-040. O ofício do órgão contraria o 
argumento da Agência, que diz que o 
DNIT estaria apto a assumir a rodo-
via. Ao analisar a situação, a magis-
trada argumentou que a prorrogação 
não seria um fato novo para a União, 
porque a própria empresa busca re-
equilíbrio contratual, judicialmente, 
desde 2019.

No argumento da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), a suspensão da 
liminar se justificaria uma vez que a 
permanência indefinida da CONCER 
na rodovia poderia afastar investido-
res da disputa de uma nova licitação. 
Mas a Ministra considerou não haver 
motivos para a suspensão do contra-
to de concessão, considerando que 
a Concessionária opera a rodovia há 
27 anos, sendo os últimos dois anos 

por força de decisão judicial, que re-
conheceu o desequilíbrio econômico-
-financeiro do contrato, sem que a 
União e a ANTT tivessem protocolado 
qualquer impugnação perante o STJ 
de modo que “não está suficiente-
mente claro em que ponto esta última 
prorrogação do contrato traria riscos, 
ainda que potenciais, à coletividade e 
aos bens legalmente protegidos”.

A magistrada afirmou ainda ob-
servar “indicativo de lesão à ordem 
econômica pela prorrogação contí-
nua do contrato de concessão, a gerar 
insegurança jurídica e, consequen-
temente, possível afastamento de 
eventuais investidores interessados 
no procedimento licitatório, reduzin-
do a confiança do mercado quanto às 
perspectivas do setor”.
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Aumenta o número de brasileiros 
que trabalham em coworkings. 
Em Belo Horizonte - MG  
a expansão foi de 372%
Balanço da Woba, ecossistema de soluções de trabalho, mostra a evolução 
da adoção do trabalho híbrido na capital mineira

Mais brasileiros estão adotando o 
trabalho híbrido e buscando espaços 
de coworking. A Woba, maior ecossis-
tema de soluções de trabalho da Amé-
rica Latina, viu o número de bookin-
gs (check in, como registro na rede 
hoteleira) em Belo Horizonte crescer 
372% em 2022 em comparação com 
2021. A capital mineira representa 8% 
dos usuários da plataforma, ocupando 
a terceira posição no ranking, atrás de 
SP (34%) e Rio de Janeiro (10%).

Com o anywhere office em alta, 
médias e grandes empresas, principal-
mente, passaram a oferecer ao colabo-
rador a opção de escolha entre a sede 
da própria corporação, a possibilidade 
de home office, escritórios exclusivos 
ou uma mesa de trabalho em uma rede 
de mais de 1,6 mil endereços, em cerca 
de 200 cidades brasileiras. 

Atendendo médias e grandes cor-
porações, como XP, Yalo, Albert Eins-
tein, Banco Inter, entre outras, a Woba 
tem a missão de ser uma parceira de 
pessoas e empresas na jornada da 
flexibilização do trabalho, possibi-
litando que colaboradores possam 
acessar locais com excelente estru-
tura em outras localidades do país, 
ou mais próximos às suas casas, por 
exemplo, além de se conectarem com 
potenciais parceiros de negócios. A 
possibilidade de escolha e adesão ao 
que melhor se encaixa na rotina, pro-
move mais qualidade de vida.

Além do acesso à rede multinacio-
nal de coworkings, entre as soluções 
que a startup proporciona estão a 

contratação e personalização de escri-
tórios próprios e aluguel de salas de 
reunião ou eventos, por exemplo. Ou 
seja, entende-se as especificidades dos 
clientes para uma implementação ade-
quada de ações que tragam eficiência e 
redução de custos com escritório e for-
talecimento da cultura organizacional 
(empresas). Para a empresa, as solu-
ções se integram ao oferecer a tecnolo-
gia para um ecossistema de escritórios 
asset light e 360º, com contratos flexí-
veis e inexistência de multa ou caução, 
por exemplo. Há diversas formas para 
criar um ecossistema de trabalho com 
inteligência e eficiência.

Fundada em 2017, em Belo Hori-
zonte, a startup possui em sua rede mais 
de 1.600 espaços em 200 cidades brasi-
leiras, como: São Paulo, Brasília, Rio de 
Janeiro e Curitiba; e no México. Desde 
o início de sua operação, levantou R$ 8 
milhões de capital inicial com Kees Ko-

olen, o cofundador do Booking.com, em 
2018; e R$ 55 milhões na Series A com 
Kaszek e Valor Capital, em 2021. 

A Woba é um ecossistema de so-
luções de trabalho. Fundada em 2017, 
dentro da comunidade San Pedro Valley, 
em Belo Horizonte, com o nome Bee-
rOrCoffee, A Woba tornou-se o maior 
marketplace de coworkings da América 
Latina. Em 2022, passou a aderir ao con-
ceito “Work-Life Balance” e se transfor-
mou em Woba. Conta com mais de 150 
colaboradores, que trabalham de norte 
a sul do Brasil e do exterior. Entre seus 
clientes estão XP, Ifood, Yalo, Albert Eins-
tein, Gupy e Banco Inter. Os investimen-
tos recebidos são R$ 8 milhões (2018) 
de Kees Koolen, fundador do Booking.
com, e de R$ 50 milhões (2021) dos fun-
dos Kaszek e Valor. Atualmente, partici-
pa do programa de aceleração Scale-Up 
Endeavor, que seleciona empresas com 
alto potencial de crescimento no país.
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Conta de luz: banco oferece descontos 
para clientes PJ
Benefício é resultado de parceria com fornecedores de energia solar e se destina a empresas 
que gastam a partir de R$ 500 mensais com energia; descontos vão de 15% a 30%

Clientes Pessoa Jurídica do C6 
Bank podem obter descontos de 15% 
a 30% na conta de energia elétrica. O 
benefício oferecido pelo banco é fru-
to de uma parceria entre o C6 Bank 
e empresas fornecedoras de energia 
fotovoltaica.

Não é necessário que o cliente 
instale nada no local de consumo de 
energia, apenas siga alguns passos 
para obter o benefício, previsto pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) e chamado de “geração dis-
tribuída compartilhada”. A energia 
é gerada de forma sustentável, inje-
tada na rede elétrica e revertida em 
desconto.

Ao aderir à modalidade, o cliente 
passa a participar gratuitamente da 
geração de energia renovável de uma 
usina já pronta. Essa energia é mais 
barata para ser produzida do que a 
gerada por outras fontes, e dessa di-
ferença é que vem o desconto.

“O objetivo do C6 Bank é propor-
cionar uma economia real aos clien-
tes PJ do banco, que estão constan-
temente em busca de eficiência, e, ao 
mesmo tempo, fomentar a adoção de 
soluções sustentáveis por meio de 
fontes de energia limpa”, afirma Mo-
nisi Costa, head de Produtos e Negó-
cios PJ do C6 Bank. 

Na parceria com a empresa Prana, 
o desconto oferecido pelo C6 Bank é 
de até 15% na conta de luz acima de 
R$ 500 mensais. Quando a produção 
de energia solar mensal for menor, em 
meses chuvosos e nublados, por exem-
plo, e parte do crédito de energia não 
for injetado na rede (por não ter sido 
gerado), o desconto será menor.

Para ter acesso ao benefício, bas-
ta que o cliente cadastre sua conta de 
energia em débito automático na con-
ta PJ do banco, e preencha um formu-
lário na página da Prana, fornecendo 
dados básicos da empresa, o núme-
ro da instalação da concessionária e 
uma cópia anexada da conta de luz. 

A Prana analisa as informações 
e confere se o cliente é elegível ao 
benefício. Uma vez confirmada a 
elegibilidade, a empresa enviará ao 
cliente um e-mail com o termo de 
adesão para formalizar o desconto. 
É necessário que a concessionária de 

energia elétrica do cliente seja con-
veniada à Prana. 

O C6 Bank também tem par-
ceria com a Raízen. Nesse caso, 
os descontos são de até 30% para 
clientes PJ em Minas Gerais e 20% 
nos demais Estados. Para solicitar 
o desconto, o cliente também deve 
cadastrar sua conta de energia em 
débito automático na conta PJ do C6 
Bank e preencher o formulário na 
página da. A conta também precisa 
ser superior a R$ 500 mensais e a 
concessionária do cliente deve ser 
conveniada à Raízen.
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Em 11 de janeiro de 2023, a 
Americanas tomou o mercado 
e a sociedade de surpresa ao 
anunciar, sem qualquer tipo de 
explicação plausível, que teria 
identificado um “rombo” na sua 
contabilidade de R$ 20 bilhões. 
“Rombo” que, segundo a Ame-
ricanas, eram meras “inconsis-
tências contábeis”, referentes às 
operações de “risco sacado”.

Para quem desconhece o tema, 
se trata de simples transação 
de desconto de títulos, na qual 
os bancos, por intermédio da 
Americanas, descontam os tí-
tulos da varejista junto a seus 
fornecedores, com a aplicação 
de um deságio proporcional ao 
lapso temporal entre a celebra-
ção da operação e a data apra-
zada para a liquidação da fatura 
negociada. A própria Comissão 
de Valores Mobiliários, desde 
2016, tem recomendação em 
como deve ser classificada esta 
operação contábil.

O intrigante foi que a Ame-
ricanas resolveu não seguir 
está recomendação e, do nada, 
surgiu o anúncio do novo pre-
sidente, Pedro Rial, que atua 
no Conselho da Americanas há 
muitos anos, de “inconsistên-
cias contábeis” em apenas 9 
dias de sua “gestão”.

Hoje, 16 de fevereiro de 2023, 
tivemos o anúncio do novo 
presidente da Americanas, um 
expert em reestruturação em-
presarial. Ou seja, no português 

mais claro, significa que o novo 
executivo é especialista em fe-
chamento de lojas e, consequen-
temente, demissões em massa. 
Neste mesmo dia, na reunião 
entre a Americanas e os prin-
cipais credores não houve um 
acordo, e o mais surpreendente 
foi que a Febraban entrou com 
um pedido junto ao STF onde 
cito literalmente parte do conte-
údo desta petição:

“Mais ainda, é altamente im-
provável que, em dez anos, 
nenhum funcionário das áreas 
de finanças e contabilidade da 
Americanas, nenhum diretor, 
nenhum executivo, e nenhum 
membro do conselho de ad-
ministração (pessoas que anu-
almente preparam e votam as 
contas da companhia), tenha 
percebido uma incongruência 
de duas dezenas de bilhões de 
reais na contabilidade da socie-
dade, nem as próprias empre-
sas que auditaram a America-
nas ao longo dos últimos dez 
anos referidos. O curioso é que, 
mais de um mês depois da di-
vulgação dessa “inconsistência 
contábil”, até agora ninguém 
sabe o que aconteceu, ao certo, 
na companhia. Ao contrário, a 
Americanas insiste intrigante-
mente – e a presente reclama-
ção é prova inequívoca disso – 
em não indicar os responsáveis 
pela “inconsistência contábil”, 
adotando, quase como um mo-
dus operandi, medidas em to-
das as instâncias para evitar a 
elucidação dos fatos.”

Desde a constituição do Co-
mitê Independente da Ameri-
canas, o que temos visto foi o 
esforço desta empresa em des-
pender milhões de reais com a 
finalidade de potencialmente 
tentar encobrir os ilícitos que 
a levaram à atual situação de 
insolvência. Para piorar a si-
tuação, temos membros deste 
Comitê Independente com to-
tal conflito de interesses. Por-
tanto, fica difícil de acreditar 
que o resultado oriundo deste 
Comitê Independente irá, de 
fato, refletir a verdade dos fa-
tos e os responsáveis.

A reputação da Americanas 
simplesmente deixou de exis-
tir. A forma como tem sido 
gerida esta crise reputacional 
tem sido extremamente ama-
dora. Sendo uma companhia 
de capital aberto, no Brasil e 
no exterior, com tamanha rele-
vância na sociedade, o mínimo 
que se esperava era transpa-
rência. Tudo isso demonstra 
que a governança aplicada na 
Americanas não seguia os me-
lhores standards de mercado, 
mas sim a prática do lucro rá-
pido e a qualquer preço. Sem 
reputação, uma empresa não 
tem mais nada, sua credibili-
dade perante seus colabora-
dores, fornecedores, sistema 
financeiro, dentre outros, sim-
plesmente desaparece. Citan-
do Warren Buffer: “Leva-se 30 
anos para construir a reputa-
ção de uma empresa e 5 minu-
tos para destruí-la”.

PATRICIA PUNDER

Advogada e 
compliance officer 
com experiência 
internacional. 
Professora de 
Compliance no pós-
MBA da USFSCAR  
e LEC – Legal Ethics 
and Compliance (SP). 
Uma das autoras 
do “Manual de 
Compliance”, lançado 
pela LEC em 2019  
e Compliance –  
além do Manual.

Americanas: um dos maiores 
escândalos reputacionais dos 
últimos anos
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Caso Americanas: é justo empresa 
que comete fraude recorrer à 
recuperação judicial?
Salvar o negócio e sua função social não elimina a punição de responsáveis, diz especialista  

O rombo anunciado por “fato re-
levante” de mais de R$ 20 bilhões nas 
contas das Lojas Americanas levantou 
o debate sobre o direito de empresas 
que cometeram fraudes contábeis de 
usufruir do instrumento legal da re-
cuperação judicial para tentar salvar 
as atividades da companhia, os em-
pregos e a função social do negócio.

O pedido de recuperação judicial 

apresentado pelas Lojas Americanas 
e aceito pela Justiça é considerado 
sui generis pelo advogado Alcides Wi-
lhelm, Mestre em Direito Empresarial 
e Cidadania, com atuação em reestru-
turação de negócios, M&A e direito 
tributário, do Wilhelm & Niels Advo-
gados Associados, por envolver uma 
empresa que pode ter agido de má-fé 
por muitos anos e agora luta para não 
ir à falência, solicitando aos seus cre-

dores, então lesados, para ajudarem 
ela a superar a crise pela qual está 
passando.

“O instrumento da recuperação 
judicial, regulamentado pela Lei 
11.101 de 2005, foi pensado para re-
cuperar empresas viáveis, idôneas e 
éticas. O caso das Lojas Americanas 
é um dos primeiros em que uma em-
presa apresenta uma fraude como 
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fato relevante, eufemisticamente 
chamada de “inconsistências contá-
beis”, e na sequência entra com pe-
dido de recuperação judicial”, explica 
Wilhelm.

A Justiça irá apurar se os maiores 
acionistas e a cúpula da companhia 
tinham conhecimento da situação re-
veladas em janeiro, assim como se as 
empresas de auditorias e os bancos 
que emprestavam dinheiro para as 
Lojas Americanas agiram em cum-
plicidade ou, no mínimo, se omitiram 
diante da situação.

“É importante punir todas as 
pessoas que se beneficiaram dessas 
fraudes, mas não a companhia, cuja 
função social é muito importante: 
as Lojas Americanas têm uma rele-
vância enorme na geração de em-
pregos, recolhimento de tributos e 
na movimentação da economia. Por 
esses motivos, a decisão da Justiça de 
acatar o pedido de recuperação judi-
cial é totalmente acertada”, avalia o 
especialista.

A companhia gera 44 mil empre-
gos diretos, atingindo 100 mil jun-
tamente com indiretos, recolhendo 
anualmente mais de R$ 2 bilhões de 
tributos aos cofres públicos. O suces-
so da recuperação judicial, portanto, 
evitaria também um rombo fiscal nas 
contas públicas, além de reduzir os 
prejuízos para trabalhadores e forne-
cedores, que também são vítimas de 
suposta trama.

PRÓXIMOS PASSOS

Os próximos meses serão decisi-
vos para conhecer o futuro da com-
panhia. Após a aceitação do pedido 
de recuperação judicial, em 19 de 
janeiro, as Lojas Americanas têm 60 
dias para apresentar aos seus credo-
res um plano de reestruturação para 
evitar a falência.

“A empresa tem que mostrar 
quais meios vai utilizar para o seu 
soerguimento. As medidas podem 

contemplar venda total ou parcial 
de bens, constituição de sociedade 
com os próprios credores, aporte de 
capital pelos principais acionistas, 
diminuição do tamanho da empresa, 
arrendamento das lojas, alongamento 
dos prazos para pagamento da dívida, 
que em casos parecidos chegam a 15 
ou 20 anos, entre outros”, detalha o 
especialista.

Após a apresentação do plano, a 
empresa deverá buscar apoio de seus 
credores para a aprovação do mesmo 
em assembleia, que pode ser marca-
da em até 150 dias do deferimento do 
processamento da recuperação pelo 
juiz, negociando com todas as clas-
ses envolvidas: trabalhistas, garantia 
real, quirografários e ME/EPP.

“Para que seja aprovado, o plano 
tem que ser viável, factível, convin-
cente. A companhia tem que sair a 
campo buscando o apoio dos princi-
pais credores, cuja tarefa pode não 
ser fácil, pois eles estão se sentido 
traídos. Se eles entenderem que se 
trata de um plano de reestruturação 
inviável, ele será rejeitado, podendo 
ser convolada a recuperação judicial 
em falência. A palavra final será dos 
credores”, explica Wilhelm.

A lista dos credores é longa e con-
ta com quase 8 mil nomes, embora os 
maiores detentores da dívida sejam 
as grandes instituições financeiras, 
como Deutsch Bank, Bradesco, BTG 
Pactual, além de bancos públicos, 
como Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal. Segundo o especia-
lista, é preciso investigar se essas 
instituições financeiras têm parte da 
culpa no esquema e se precisam ser 
responsabilizadas também, pois a 
operação denominada “risco sacado”, 
que trouxe à tona um rombo de R$ 20 
bilhões, era praticamente impossível 
de se ocultar.

“Por que emprestavam dinheiro 
para uma companhia que os balanços 
mostravam ser saudável e com dinhei-
ro em caixa? Emprestavam porque 
sabiam que por trás havia bilionários, 
símbolos do capitalismo moderno? 
Se tivessem avaliado melhor as con-
tas poderiam ter percebido as incon-
sistências contábeis, assim como as 
auditorias: como pode uma empresa 
que tem resultados positivos tão ex-
pressivos por tantos anos, estar ala-
vancada em bancos, não conseguindo 
honrar seus compromissos do dia a 
dia? No mínimo há um contrassenso”, 
questiona o especialista.
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Em Minas Gerais, foram 390 mil os 
pequenos negócios abertos em 2022
Apesar do número expressivo, houve queda de 7% na criação 
de novos negócios se comparado a 2021

Favorecido pelo aquecimento do 
setor de Serviços, Minas Gerais atin-
giu a marca de 391.402 pequenos 
negócios – microempreendedores in-
dividuais (MEI), microempresas (ME) 
e empresas de pequeno porte (EPP) 
– em 2022. Um estudo realizado pelo 
Sebrae Minas, com base em dados do 
Ministério da Economia, da Receita 
Federal e da Secretaria de Estado de 
Planejamento de Minas Gerais, mos-
trou que, apesar do número expres-
sivo de formalizações, houve redução 
de 7% na abertura de negócios no 
comparativo com 2021.

A desaceleração foi motivada 
pelas ME e MEI, que registraram de 
2021 para 2022 uma queda de 3,7% 
e 8,2%, respectivamente. Por sua vez, 
as EPP tiveram um aumento de aber-
turas de 10,19% em relação ao ano 
anterior no estado.

Os dados mostram que, em de-
zembro, 16.443 MEI se formalizaram 
no período, o que representa uma 
desaceleração de 16,2% no compara-
tivo com o mesmo período do ano an-
terior. No último mês de 2022, 4.875 
microempresas (ME) ganharam re-
gistro no estado, 0,3% em relação ao 
último mês de 2021. Por sua vez, as 
EPP tiveram aumento de 13,6%: su-
biram de 654 para 743.

Em relação ao fechamento de em-
presas, Minas Gerais registrou um 

total 187.112 baixas de pequenos ne-
gócios. A quantidade representa um 
aumento de 14% no fechamento de 
empresas.

“É importante destacar que a 
pandemia deixou um rastro de pre-
juízos e muita insegurança, princi-
palmente, para as micro e pequenas 
empresas, que levarão um tempo 
para se recuperar do baque”, desta-
ca a analista do Sebrae Minas Bár-
bara Castro.

Ainda de acordo com o estudo, 
dois fatores influenciaram na queda 

de abertura de empresas e no aumen-
to das baixas: o preço mais alto das 
commodities, sobretudo o petróleo, 
além da instabilidade entre demanda 
e oferta de matérias-primas.

“Percebemos que, ao longo dos 
últimos meses do ano, a confiança 
dos empresários vem diminuindo, 
devido às incertezas econômicas e 
políticas. Temos hoje uma economia 
global que mostra sinais de desace-
leração, isso influencia diretamente 
no mercado, já que temos países par-
ceiros importantes sendo afetados”, 
explica a analista.
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Shopping Centers: faturamento 
cresceu 20,5% em 2022 
Segmento tem boa perspectiva no curto e médio prazo para investidores em FIIs

A semana de 06 a 10 de fevereiro 
trouxe boas notícias para quem in-
veste, ou pretende investir, em fundos 
imobiliários de shopping centers. De 
acordo com o Censo Brasileiro de Sho-
pping Centers 2022-2023, elaborado 
pela Abrasce (Associação Brasileira 
de Shopping Centers), o segmento re-
gistrou no ano passado faturamento 
de R$ 191,8 bilhões, alta de 20,5% em 
relação a 2021 (R$ 159,2 bi).

“Além do bom desempenho em 
2022 o segmento de shopping centers 
apresenta perspectivas favoráveis no 
curto e médio prazo, acompanhan-
do a normalização das atividades de 
compras presenciais e de lazer e ali-
mentação fora de casa no pós-pande-
mia”, diz Gabriel Barbosa, especialista 
em fundos imobiliários e membro do 
Comitê de Gestão do Trix, aplicativo 
de carteiras de fundos imobiliários.

De acordo com dados do Trix, em 
doze meses a carteira de shopping 
centers teve rentabilidade de 12,51%, 
apesar de ter sofrido desvalorização 
de 0,81% de 06 a 10 de fevereiro. A 
semana passada foi negativa para os 
ativos de risco, com o Ifix, índice da 
B3 que mede o desempenho do setor, 
caindo 1,07% e o Ibovespa fechando 

com variação de -0,41%.

“O ambiente macroeconômico 
brasileiro está volátil e o questiona-
mento sobre a autonomia do Banco 
Central contribui para a fuga de ati-
vos de renda variável, influenciando 
negativamente no mercado de fundos 
imobiliários”, explica Barbosa.

Período Ibovespa Ifix CDI
Semana  -0,41% -1,07% 0,25%
YTD -1,51% -2,85% 1,53%
12 meses -4,67% 0,89% 12,92%

Rentabilidade Na Semana No mês No ano Últimos 12 meses
Varejo -0,38% -0,69% -0,56% 14,13%
Tijolo -0,83% -0,99% -2,50% 0,44%
Shopping -0,81% -1,60% -1,58% 12,51%
Papel -0,97% -0,60% -2,18% 1,29%
Logística -1,07% -1,42% -5,83% 0,59%
Lajes -1,10% -1,07% -3,55% 0,74%

ÍNDICES

CARTEIRAS TEMÁTICAS TRIX
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Movida: anuário da S&P Global 
aponta a empresa como uma das 
mais sustentáveis do mundo
A companhia foi a única da América Latina a conquistar uma posição 
na categoria Transporte e Infraestrutura de Transporte 

A Movida, empresa de aluguel de 
carros que conta com a frota mais 
nova e moderna do Brasil, foi reco-
nhecida como uma das empresas 
mais sustentáveis do mundo pelo 
S&P Global’s Sustainability Yearbook 
2023. A companhia lidera o ranking 
de Transporte e Infraestrutura de 
Transporte na América Latina, sendo 
inclusive a única empresa brasileira a 
conquistar uma posição na categoria. 
Na classificação geral do setor, consi-

derando outras regiões do planeta, a 
Movida ocupa a 13ª posição.  

 
O anuário, publicado pela S&P 

Global, umas das maiores empresas 
de ratings do mundo, destaca as com-
panhias com o melhor desempenho 
em sustentabilidade corporativa nos 
seus respectivos setores. A avaliação 
se baseia no Corporate Sustainability 
Assessment (CSA), um questionário 
que analisa as práticas sustentáveis 

de empresas ao redor do mundo. Para 
entrar no anuário, as companhias 
precisam ter um desempenho que 
esteja, pelo menos, entre os 15% me-
lhores do seu respectivo setor. Neste 
ciclo, 7,8 mil empresas foram avalia-
das e apenas 708 foram incluídas no 
relatório devido à alta performance.  

 
A entrada inédita no relatório 

coroa um histórico de resultados 
positivos da Movida no ranking. No 
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ano passado, a companhia também 
liderou a categoria Transporte e In-
fraestrutura de Transporte na Amé-
rica Latina, alcançando 51 pontos de 
100. Neste ano, a nota da empresa foi 
elevada para 63, impulsionada pela 
pontuação alcançada nas dimensões 
ambiental e social, garantindo a en-
trada no anuário.  

 
“Neste ano, repetimos os bons 

resultados no critério ambiental, no 
qual já tínhamos tido destaque em 
anos anteriores, e crescemos de ma-
neira significativa na avaliação da di-
mensão social, avançando 23 pontos 
na comparação com o ano passado. 
Esse salto foi possível graças à me-
lhoria contínua do trabalho realizado 
pela Movida nessa esfera, incluindo a 
adoção de boas práticas e processos 
que tornam a companhia mais trans-
parente e reforçam seu papel na cons-
trução de uma cadeia de valor mais 
sustentável”, finaliza Pedro Telles, ge-
rente de sustentabilidade da Movida. 

 
SUSTENTABILIDADE NA MOVIDA 

 O crescimento sustentável é um 
dos pilares de desenvolvimento da 
Movida, que acredita na importância 
de buscar inovações e soluções que 
contribuam para a preservação do 
meio ambiente e para o bem-estar 
das pessoas. A companhia é a única 
locadora de capital aberto no mundo 
a se tornar uma Empresa B certifica-
da e possui a maior nota dentre as 
empresas do setor no Carbon Disclo-
sure Project (CDP), que avalia a estra-
tégia do negócio em temas como as 
mudanças climáticas. Em vista disso, 
figura pelo quarto ano consecutivo 
sendo a única locadora a integrar a 
Carteira ISE da B3 em 2023.  

 
Além disso, em 2020, a Movida 

foi a primeira locadora de carros no 
planeta a emitir um Sustainability-
-Linked Bond (SLB), devido à redução 
na intensidade de emissões. Dentre 
as iniciativas que contribuíram para 
isso, está o Carbon Free, programa 
de reflorestamento que desde 2009 

atua na descarbonização das locações 
por meio da compensação das emis-
sões. Até o momento, a iniciativa foi 
responsável pelo plantio de 270 mil 
árvores. 

 
“Por meio da combinação das 

ações nos campos ambiental, social 
e de governança, nós construímos um 
olhar transversal que nos possibilita 
avançar na agenda ESG e realizar 
melhorias de maneira progressiva, 
que contribuam tanto para o desen-
volvimento do negócio quanto para 
o meio ambiente e a sociedade no 
geral. Para avançar nas iniciativas, 
reforçamos o nosso compromisso ao 
Movimento Ambição Net Zero, inicia-
tiva do Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que propõe 
reduzir 2 gigatoneladas de CO2 em 
emissões acumuladas pelo mundo, 
além de concentrar outras iniciativas 
como: eletrificação da frota, incen-
tivo ao uso do etanol pelos clientes 
e adesão à energia solar nas lojas”, 
complementa Pedro.  

 
Em relação à eletrificação, a Movi-

da investe na ampliação da sua frota 
de carros elétricos e eletrificados, que 
já é a maior do país, e na infraestrutu-
ra de carregamento por meio de par-
cerias. Outro marco foi a inauguração, 
em 2021, da primeira loja conceito 
da Movida voltada para a mobilidade 
elétrica, que fica próxima à Marginal 
Tietê, em São Paulo (SP).  

 
Já no tocante ao uso do etanol, a 

Movida promove ações e campanhas 
para incentivar os clientes a aderirem 
ao biocombustível, que possui um 
volume menor de emissão de CO2 do 
que a gasolina. Recentemente, um es-
tudo realizado pela companhia cons-
tatou que 43% dos quilômetros roda-
dos pelos clientes no aluguel eventual 
(RAC) em 2021 utilizaram etanol 
para abastecer.    

 
Por fim, a companhia está acele-

rando as suas metas de sustentabi-
lidade e transformação digital. Re-
centemente, a Movida migrou seus 

sistemas para a nuvem do Google, 
deixando de emitir 610 mT (tonela-
das métricas) de CO2 em infraestru-
tura tecnológica, quantia que equiva-
le ao uso de energia por 5.062 casas. 
Essa redução poderá ser ainda maior 
ao longo prazo, já que a nuvem do 
Google, além de ser a mais limpa do 
mercado, oferece ferramentas que 
permitem visualizar melhor as emis-
sões de CO2 através da nuvem e quais 
são os meios para criar estratégias 
para reduzi-las. 

  
  A Movida é uma empresa de 

aluguel de carros que oferece solu-
ções inovadoras em mobilidade ur-
bana para todo tipo de necessidade. 
Pioneira em oferecer serviços como 
aluguel mensal para pessoa física, 
wi-fi no carro, pré-pagamento e cha-
tbot nas redes sociais, foi a primeira 
locadora do país a ir além do carro, 
ajudando a revolucionar o setor de 
locação no Brasil. Antenada aos novos 
tempos, investe em sustentabilidade, 
sendo a primeira locadora de veículos 
no mundo, listada em bolsa, a receber 
a Certificação de Empresa B, fazendo 
parte de um seleto grupo de compa-
nhias que têm como modelo de ne-
gócios o desenvolvimento socioam-
biental. No Brasil, foi a primeira a ter 
um programa como o Carbon Free, 
que neutraliza as emissões de CO2 
das locações dos seus clientes, e é a 
locadora com a maior frota de carros 
elétricos disponíveis para locação.  

  
Desde 2006 no mercado, a Mo-

vida foi adquirida em 2013 pela JSL 
(atualmente faz parte do GRUPO SIM-
PAR), abriu capital em fevereiro de 
2017 e hoje é uma das empresas da 
SIMPAR S.A. Com perfil inovador alia-
do a forte governança corporativa, 
atua tanto no varejo, com aluguel de 
carros, como no mercado corporati-
vo, com a terceirização de frotas para 
empresas, além da venda de semino-
vos. Após diversos investimentos nos 
últimos quatro anos, conta com uma 
frota de mais de 213 mil veículos, 228 
lojas de aluguel de carros e 87 pontos 
de venda de seminovos.
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Empresários do comércio mineiro estão 
otimistas com o 1º semestre de 2023
Embora o cenário econômico ainda não esteja favorável, empresários acreditam 
que primeiro semestre de 2023 será melhor que segundo semestre de 2022

O comércio varejista mineiro está 
mais esperançoso neste primeiro se-
mestre de 2023, conforme aponta a 
pesquisa de Expectativa de Vendas, 
realizada pela área de Estudos Eco-
nômicos da Fecomércio MG. Segundo 
o estudo, 41,6% das empresas entre-
vistadas viram seu volume de vendas 
melhorar no segundo semestre de 
2022 em relação ao mesmo período 
do ano de 2021. Se comparado ao pri-
meiro semestre do ano, 33% registra-
ram aumento nas vendas. 

Nesse início de ano, o arrefeci-
mento da pandemia e a normalização 
da atividade econômica e do fluxo de 
pessoas nos centros urbanos, são fa-
tores que podem impulsionar as ven-
das nos estabelecimentos varejistas 
que contam, ainda, com um cenário 
conjuntural mais positivo, frente ao 
mesmo período do ano passado. 

Para impulsionar as vendas, é 
necessário que o empresário se pla-
neje e atraia o consumidor. Para a 
economista da Fecomércio MG, Ga-
briela Martins, o primeiro semestre é 
marcado por datas importantes para 
o varejo, como a Páscoa e o Dia das 
Mães. “Dessa forma, planejar e inovar 
se tornam estratégias essenciais para 
atrair novos consumidores e fidelizar 
clientes”, analisa.

A pesquisa mostra que neste pri-

meiro semestre de 2023, 27,2% rea-
lizarão promoções, 26,0% investirão 
em divulgação/propaganda e 4,7% 
investirão no atendimento diferen-
ciado. Ao menos, 53,9% dos estabe-
lecimentos são influenciados pelas 
datas comemorativas do primeiro 
semestre. Desses, 53,8% esperam 
vendas melhores que em 2022 para o 
período. Além disso, o Dia das Mães é 
a data comemorativa do primeiro se-
mestre que impacta o maior número 
de estabelecimentos positivamente. 

VENDAS NO SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2022, EM RELAÇÃO AO MESMO 
PERÍODO DO ANO DE 2021

Os resultados das vendas no se-
gundo semestre de 2022 foram me-
lhores para 41,6% das empresas, 
frente ao mesmo período do ano de 
2021. Para 36,7% dessas, houve me-
lhora de até 20% nas vendas. A piora 
nos resultados foi notada por 24,9% 
dos estabelecimentos. O percentual 
para a piora foi de até 20%, em 19,3% 
dos casos.

PARA 53,7% DOS EMPRESÁRIOS, 
AS VENDAS DO SEMESTRE 
ALCANÇARAM AS EXPECTATIVAS

Para 33% das empresas, o segun-
do semestre de 2022 apresentou re-
sultados melhores, frente ao primeiro 
semestre do ano. Em 37,8% dos esta-

belecimentos que apresentaram tal 
resultado, a melhora foi de até 20%. 
A piora nos resultados foi notada por 
20,4% dos estabelecimentos. Para 
21,7% desses, houve uma variação 
percentual de até 20%.

EXPECTATIVAS PARA  
O VOLUME DE VENDAS 

Acredita que as vendas neste se-
mestre serão melhores que no segun-
do de 2022? Movidos, principalmente, 
pelo otimismo e esperança e pela per-
cepção de aquecimento do comércio, 
42,1% do comércio varejista de Minas 
Gerais acredita que o primeiro semes-
tre de 2023 será melhor se comparado 
ao segundo semestre de 2022. 

Os segmentos com melhores ex-
pectativas são: Livros, jornais, revis-
tas e papelaria (80,0%); e joias, óticas 
e artigos recreativos (62,5%).

AÇÕES PARA O PERÍODO

Para melhorar as vendas no perío-
do, 27,2% dos empresários prometem 
realizar promoções, 26,0% divulga-
ções/propaganda e 4,7% irão investir 
no atendimento diferenciado. Os fato-
res que podem dificultar as vendas nos 
primeiros seis meses do ano mais co-
mentados pelos empresários, foram: 
momento político (45,3%), preço alto 
dos produtos (18,4%), endividamento 
do consumidor (13,1%) e momento 
econômico do país (10,8%). 

1 - Questão de múltiplas respostas, 
exceto para quem não soube ou não 
quis avaliar ou respondeu "Nenhum 
motivo". Percentual de entrevistados 
do grupo que citou cada item.
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Sigma Lithium coloca o Brasil no centro 
da transição energética no mundo
Em fórum sobre economia verde, companhia apresentou a importância da 
transformação tecnológica sustentável para um futuro zero carbono

A Sigma Lithium – empresa dedica-
da a abastecer a nova geração de bate-
rias de veículos elétricos com insumo 
de lítio pré-químico ambientalmente 
sustentável e de alta pureza, extraído 
do Vale do Jequitinhonha, em Minas 
Gerias – está colocando o Brasil no cen-
tro da transição energética do mundo, 
foi o que destacou Ana Cabral-Gardner, 
CEO da empresa, no dia 06 de feverei-
ro último, durante o Fórum BandNews 
Economia Verde, Futuro e Inovação. Ao 
lado de João Paulo Capobianco, secretá-
rio executivo do Ministério do Meio Am-
biente, Luciana Antonini Ribeiro, sócia e 
co-fundadora da eB Capital, e de Camila 
Schoti, gerente geral de comercialização 
de Energia, Gás Natural e Líquidos da 
ENEVA, a executiva debateu o papel da 
companhia para o Brasil alcançar o pro-
tagonismo na economia verde.

“Realizar essa transformação tec-
nológica sustentável sem deixar rastro 
ambiental é o que coloca o Brasil na 
dianteira. A Sigma é a única produtora 
global que possui as maiores notas de 
sustentabilidade socioambiental do seg-
mento”, revelou a CEO ao explicar a im-
portância da implementação da planta 
carbono zero, acrescentando que com 
a Sigma, o País se torna o 5º produtor 
mundial de insumo de lítio pré-químico 
e o único socialmente e ambientalmente 
sustentável desse setor. 

A executiva conclui que agregar 
sustentabilidade ambiental e social é o 
grande vetor para o desenvolvimento 
do Brasil. “É preciso pegar o que o País 
tem de melhor, utilizar tecnologias 
sociais para levar à vida das pessoas 
e potencializar isso para catapultar o 
Brasil à posição de liderança global, 
gerando mais renda. É um ciclo con-
vergente de elementos que se juntam”, 

conta a CEO que, com o projeto da Sig-
ma, tem um sério compromisso com o 
desenvolvimento do território e me-
lhoria na qualidade de vida da popula-
ção do Vale do Jequitinhonha, uma das 
regiões mais precárias do país.

O secretário executivo do Ministério 
do Meio Ambiente concorda com Ana e 
acrescenta que, em sua opinião, a Sigma 
é uma “incrível fábrica de agregação de 
valor socioambiental” e ressalta que a 
junção da inteligência com tecnologia e 
sensibilidade socioambiental pode ge-

rar resultados extremamente positivos. 

A Sigma Lithium é responsável pelo 
projeto Grota do Cirilo que transforma 
o lítio bruto em um insumo pré-quími-
co com alto grau de pureza, utilizado na 
indústria de baterias para carros elé-
tricos. O projeto inclui uma planta de 
processamento “greentech” de última 
geração, que não utiliza químicos no-
civos, usa 100% de energia renovável, 
100% da água utilizada é recirculada e 
a totalidade de rejeitos é empilhada a 
seco, sem existência de barragem.
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Belo Horizonte ganha mega complexo de 
eventos a poucos minutos da região Central
O Centerminas Expo será inaugurado no mês de abril, na Região Nordeste

A capital mineira contará com um 
novo mega espaço para realização de 
feiras, convenções e eventos, o Cen-
terminas Expo. O empreendimento 
está localizado no Power Shopping 
Centerminas, na região Nordeste de 
Belo Horizonte, que já reúne lojas 
como Leroy Merlin, Decathlon, Lojas 
Rede, Petz, 1001 Festas, Outlet Elec-
trolux, Supermercados BH e a Univer-
sidade UNA.

O Centerminas Expo será dividido 
em três andares, em uma área total de 
50 mil m². “Criamos um espaço que 
possibilita montagens moduláveis e fle-
xíveis para atender desde grandes sho-
ws, feiras e convenções até formaturas 
e festas de casamento”, destaca William 
Leonel, CEO do Centerminas Expo.

No 4º piso do mall, o Centerminas 
Expo tem uma área de 12.500m² com 
moderno sistema de ar condicionado 
já instalado. Para facilitar a monta-
gem dos eventos, pontos de energia 
estão disponibilizados por todo o 
centro de convenções. Também foram 

pensados diversos pontos de água e 
deságua, para receber qualquer even-
to. O espaço dispõe de 2.300 vagas 
de estacionamento, amplos banhei-
ros e espaço de apoio para buffet. A 
acessibilidade ao local é garantida via 
elevadores e escadas rolantes. O 5º 
andar conta com área de 10.000m² e 
o 6º andar com rooftop de 22.000m² 
a céu aberto e outro salão com vista 
panorâmica. Todos estes espaços são 
modulares e customizáveis.

“Para facilitar a montagem dos 
eventos, grandes caminhões têm aces-
so ao interior de todos os espaços do 
complexo e temos, ainda, duas docas 
com elevadores de carga. Vale ressal-
tar que no Centerminas Expo o parcei-
ro terá a liberdade de contratar o for-
necedor de sua preferência. Diferente 
de alguns centros de exposições, não 
haverá contrato de exclusividade com 
fornecedores”, pontua William Leonel.

Outro grande diferencial do em-
preendimento é a localização pri-
vilegiada. O Centerminas Expo está 

situado na Avenida Pastor Anselmo 
Silvestre, 1.495, no bairro União, ao 
lado da Avenida Cristiano Machado, 
próximo à Linha Verde, metrô, ôni-
bus, estação do MOVE, a 7 minutos 
do Centro de BH, a 30 minutos do Ae-
roporto de Confins e a 10 minutos do 
Aeroporto da Pampulha, além da pro-
ximidade de excelentes restaurantes 
e hotéis como o Ouro Minas.

“O espaço foi testado e aprovado. 
Recebemos dois grandes eventos, e 
foi um sucesso. O primeiro foi o Minas 
Escola, voltado para o segmento de 
materiais escolares, papelaria, brin-
quedos e artigos de viagem, que já re-
novou contrato para 2023. Também 
recebemos a Expovet, maior feira de 
negócios pet e veterinário de Minas 
Gerais, que já negocia a realização da 
edição de 2023 novamente em nosso 
espaço”, ressalta William Leonel.

O espaço será inaugurado na pri-
meira quinzena de abril de 2023 e já 
está com a agenda aberta para rece-
ber eventos.
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Empretec para mulheres está com inscrições 
abertas em Belo Horizonte 
No Mês da Mulher, nova turma do seminário da ONU será direcionada, 
exclusivamente, para empreendedoras da capital mineira 

Em comemoração ao Mês da Mu-
lher, o Sebrae Minas abre inscrições 
para o Empretec em Belo Horizonte 
e região, exclusivamente para mulhe-
res. A capacitação será realizada de 6 
a 11 de março, e é voltada para em-
preendedoras que já têm ou preten-
dem abrir um negócio. Nesta edição, 
as empreendedoras ainda terão um 
desconto especial no valor do Em-
pretec. As inscrições podem ser feitas 
no empretecsebraeminas.com.br até 
o dia 2 de março. Mais informações 
pelo (31) 3379-9207. 

 
“Vamos oferecer 22% de descon-

to para as mulheres interessadas em 
participar desta edição do Empretec, 
mesmo percentual apontado na pes-
quisa feita IBGE em 2021, em relação 
a diferença de remuneração no Brasil 
entre homens e mulheres que ocu-
pam os mesmos cargos”, justifica ana-
lista do Sebrae Minas Marinez Silva. 

 
O Empretec é um seminário de-

senvolvido pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), promovido em 
40 países, e ministrado no Brasil pelo 
Sebrae. Considerado uma referên-
cia mundial de capacitação em em-
preendedorismo, o programa tem o 
objetivo de melhorar o desempenho 
empresarial e potencializar as ca-
racterísticas e comportamentos em-
preendedores. A capacitação inclui 
seis dias de imersão e 60 horas de 
duração, com atividades práticas. Ao 
se inscreverem, as interessadas pas-
sarão por uma entrevista de seleção. 

 
“Será um turma formada apenas 

por mulheres que desejam desenvol-
ver suas habilidades e capacidades 
empreendedoras de olho em uma 
nova oportunidade de mercado ou 

para melhorar a gestão do seu negó-
cio”, afirma a analista do Sebrae Minas. 

 
A iniciativa faz parte das ações do 

Sebrae Delas, um projeto do Sebrae 
Minas para apoiar, estimular e forta-
lecer o empreendedorismo feminino 
no estado. 

 
ELAS NO COMANDO

O último levantamento do Sebrae 
feito no quarto trimestre de 2021, a 

partir de dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
do IBGE (PNADC), revela que o país 
conta com 10,1 milhões de mulheres 
à frente de negócios, sendo que 50% 
delas estão no setor de serviços, e 
28% no comércio. 

 
Além disso, as mulheres empreen-

dedoras têm um nível de escolaridade 
maior que os homens. Entre elas, 68% 
têm ensino médio ou mais. Entre os 
homens, a proporção é de 54%.
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Canadá é mercado promissor para empresas 
brasileiras de games que pretendem 
internacionalizar-se
Governo canadense abate até 40% dos impostos de empresários estrangeiros que utilizam 
mão de obra local. O país tem uma das maiores indústrias de games do mundo  

Um recente estudo realizado 
pela Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimen-
tos (ApexBrasil) aponta o Canadá 
como um promissor mercado para 
empresários do setor de games que 
pretendem internacionalizar seus 
negócios. Após missão prospectiva 
em Vancouver, Toronto e Montreal, 
a área de Inteligência de Mercado da 
Agência mapeou as oportunidades 
para o desenvolvimento de games 
no país, e identificou que o Canadá 
apresenta, além do ecossistema de-
senvolvido, políticas públicas que 
estimulam a indústria criativa e de 
tecnologia local, as quais favorecem 
não somente os canadenses, mas 

também as empresas estrangeiras 
estabelecidas ali. Os governos das 
chamadas províncias (o equivalen-
te aos estados, no Brasil) oferecem 
facilidades que reduzem significati-
vamente os custos produtivos para 
as empresas que decidem se estabe-
lecer no país e utilizar mão de obra 
local, como, por exemplo, por meio 
de reembolsos de até 40% nos im-
postos pagos pelas empresas. 

Tanto é que o Canadá já tem atra-
ído grandes players internacionais. 
O setor de games do País se tornou 
um dos mais produtivos do mundo. 
Hoje a indústria canadense de games 
é uma das maiores, com mais de 900 

empresas estabelecidas. Nos últimos 
anos, gigantes como a francesa Ubi-
soft e a americana Electronic Arts 
se instalaram em terras canadenses 
atraídas pelos benefícios.  

Segundo o analista de Inteligência 
de Mercado e coautor do estudo da 
ApexBrasil, Zimmer Bom Gomes, o 
Canadá é um dos grandes hubs mun-
diais do setor de jogos eletrônicos e 
potencial destino para as empresas 
brasileiras de diferentes maturidades 
fazerem negócios. “As políticas públi-
cas são, além de atraentes, inspirado-
ras, tanto que outros países, como a 
Austrália, por exemplo, estão adotan-
do medidas semelhantes”, destaca.  
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PARCERIA PARA 
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

O estudo identificou também 
oportunidades de atuação das em-
presas brasileiras para external deve-
lopment e co-produção de games. “A 
presença de grandes estúdios no país 
gera uma constante demanda por 
parcerias para external development 
, ou seja, empresas instaladas no Ca-
nadá delegando partes do desenvol-
vimento de seus games como a arte, 
animação, efeitos visuais para em-
presas brasileiras”, explica o também 
analista de Inteligência de Mercado 
da ApexBrasil e coautor do estudo 
Rodrigo Wutke. Já o co-development 
(co-produção), segundo ele, envolve 
uma relação mais estreita, pois o pro-
jeto de game passa a ser desenvolvido 
conjuntamente. “O co-development 
exige confiança e envolvimento. E 
tem acontecido muito, é um excelente 
caminho para as empresas trocarem 
experiência, conhecimento e tecnolo-
gia”, diz Wutke.  

Um exemplo de co-development 
de sucesso no Canadá e em outros pa-
íses é o da empresa de São Paulo, hoje 
instalada no Ceará, GamePlan. Criada 
em 2014, é uma desenvolvedora de 
jogos especializada em co-produção 
internacional. Segundo o CEO da em-
presa, André Faure, o Canadá é sem 
dúvida o melhor destino para a em-
presa brasileira que deseja expandir 
seus negócios no setor games. Dois 
dos principais contratos da Game-
Plan são de co-produção com empre-
sas canadenses. Para Faure, a grande 
vantagem desse tipo de negócio é a 
oportunidade de troca de tecnologia 
e experiência com os canadenses, que 
estão muito à frente de nós em diver-
sos aspectos nesse setor. “Trabalhar 
com eles nos acelera no ponto de vis-
ta de abrir portas para novos merca-
dos no mundo todo”, conclui.  

Logo que surgiu, há 8 anos, a 
GamePlan participou do Programa 
de Qualificação para Exportação da 
ApexBrasil, o PEIEX, e também inte-

grou o Projeto Setorial Brazil Games, 
parceria da Agência com a Associa-
ção Brasileira das Desenvolvedoras 
de Games (Abragames). “O suporte 
da ApexBrasil foi fundamental para 
o crescimento da empresa. Aumen-
tamos 700% de tamanho e meu fa-
turamento cresceu 1000%. Saí de 5 
funcionários para 30”, afirma. Além 
do Canadá, a empresa trabalha em 
co-produção com Espanha, Coreia, 
França, Estados Unidos e Barcelona.  

BRASIL: QUERIDINHO

Os canadenses afirmam que o 
Brasil está em um bom momento 
para parcerias no setor. O relatório da 
edição de 2022 do XDS - External De-
velopment Summit, evento interna-
cional mais importante da indústria 
de jogos voltado para o desenvolvi-
mento externo, que ocorre anualmen-
te em Vancouver, apontou o Brasil 
como a região mais promissora para 
prestação de serviços na indústria de 
jogos em 2021 e 2022. O evento ocor-
re desde 2013, quando o Projeto Bra-
zil Games começou a levar empresas 
brasileiras para participar deste e de 
outros eventos, promovendo a ima-
gem e os serviços dos estúdios brasi-
leiros de jogos. O projeto apoia cerca 
de 120 empresas e, além de levá-las a 
feiras, promove a atração de investi-
mentos e rodadas de negócio.  

Segundo a diretora da Abragames 

e gerente do Brazil Games, Eliana 
Russi, a indústria brasileira começou 
a ser reconhecida pelo seu potencial 
nos últimos 10 anos, muito em fun-
ção das ações do projeto. De acordo 
com o Relatório da Indústria Brasi-
leira de Games 2022, desenvolvido 
pelo Brazil Games, o Brasil é hoje o 
maior mercado de jogos eletrônicos 
da América Latina, com receita es-
timada em R$ 11 bilhões em 2021, 
e o 5º maior consumidor de games 
do mundo. A produção também está 
crescendo: desde 1982, quando o pri-
meiro game brasileiro foi lançado, até 
hoje, o país soma mais de mil estúdios 
e 12.440 empregos gerados.  

Russi afirma que os estudos de 
mercado da ApexBrasil são uma fer-
ramenta essencial. “O que o Brasil 
quer não é exportar talentos, mas 
fazer parceiros, fazer negócios. Para 
nossas empresas é muito interessante 
fazer parceria com o Canadá, pois ele 
é porta de entrada para muitos outros 
mercados. O estudo da Agência é uma 
ferramenta para saber como chegar 
lá”, conclui. 

A ApexBrasil atua para promover 
os produtos e serviços brasileiros no 
exterior e atrair investimentos es-
trangeiros para setores estratégicos 
da economia brasileira. A Agência 
apoia atualmente cerca de 15 mil em-
presas em 80 setores da economia 
brasileira.
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Realizou-se no dia 27/02 a cerimô-
nia de posse da nova diretoria do Se-
brae Minas, eleita no final de 2022 para 
uma gestão de quatro anos, de 2023 a 
2026. O evento aconteceu na sede da 
instituição, em Belo Horizonte – MG.

 
Entre os desafios para os próxi-

mos quatro anos, a nova gestão tem 
pela frente metas para ampliar a co-
bertura e a qualidade do atendimen-
to prestado pela instituição, visando 
alcançar, ainda este ano, 25% do uni-
verso das micro e pequenas empresas 
(MPE) do estado. 

 
Outras metas da nova gestão para 

este ano são a de aumentar em 15% a 
produtividade das MPE atendidas pelo 
Sebrae Minas, além de alcançar 300 
municípios com soluções de apoio ao 
desenvolvimento econômico local. 

 
Minas Gerais tem cerca de 815,5 

mil MPE, de acordo com dados da Re-
lação Anual de Informações Sociais 
(RAIS/2020), do Ministério do Tra-
balho e Emprego. Somados os micro-
empreendedores individuais (MEI) e 
os pequenos produtores rurais, Minas 
Gerais reúne mais de 3 milhões de pe-
quenos negócios.  

A nova diretoria é composta pelo 
presidente do Conselho Deliberativo, 
Marcelo de Souza e Silva, que também 
preside a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH); pelo vice-
-presidente, Valmir Rodrigues da Silva, 
atual presidente da Federação das As-
sociações Comerciais e Empresariais 
do Estado de Minas Gerais (Federami-
nas); além do superintendente, Afonso 
Maria Rocha; do diretor Técnico, Dou-
glas Augusto Oliveira Cabido e do dire-
tor de Operações, Marden Magalhães. 

 
Os novos dirigentes foram eleitos 

pelo Conselho Deliberativo da institui-
ção em novembro do ano passado. Mar-
celo de Souza e Silva participa do CDE 
do Sebrae Minas há mais de 20 anos. 
Afonso Maria Rocha e Marden Maga-
lhães foram reeleitos para as respecti-
vas funções. Douglas Cabido ocupou, 
até o final de 2022, o cargo de subse-
cretário de Desenvolvimento Regional 
da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais. 

 
O Serviço de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas de Minas Gerais 
– Sebrae Minas – é uma entidade as-
sociativa de direito privado, sem fins lu-
crativos, instituída sob a forma de ser-
viço social autônomo. Integra o Sistema 
Sebrae, hoje formado por uma unidade 
central, o Sebrae Nacional, e por unida-
des localizadas em cada estado da fede-
ração e no Distrito Federal. 

 
Sediado em Belo Horizonte, o Se-

brae Minas está presente em 55 mi-
crorregiões e conta com uma rede de 
atendimento composta por mais de 
500 pontos, sendo 58 agências pró-
prias, 376 Salas Mineiras do Empre-
endedor, além de 75 pontos de enti-
dades parceiras, abrangendo os 853 
municípios mineiros. 

 A instituição oferece produtos e 
serviços para empreendedores em 
diversos estágios de desenvolvimen-
to, ajudando a iniciar, diversificar ou 
ampliar a atuação dos pequenos ne-
gócios do estado. 

 
Também atua para fortalecer a 

cultura empreendedora no estado, 
por meio da capacitação de professo-
res e da educação de jovens, apoiando 
as novas gerações em suas decisões e 
sonhos de vida.

 
Em outra frente, apoia os muni-

cípios mineiros com soluções para 
o planejamento de políticas e estra-
tégias de desenvolvimento local e 
regional, visando a construção de 
um ambiente econômico favorável à 
atividade empreendedora e ao cres-
cimento dos pequenos negócios, indo 
além do apoio direto ao empreende-
dor e à sua empresa.

Números do Sebrae Minas
9 unidades regionais
+ de 500 pontos integrados à Rede de 
Atendimento Aqui tem Sebrae
+ de 1 milhão de atendimentos em 2022
+ de 250 mil MPE atendidas em 2022
842 colaboradores

Sebrae Minas: empossada nova diretoria 
Ampliar o atendimento aos empreendedores e impulsionar a competitividade 
dos pequenos negócios do estado são alguns desafios da atual gestão
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BH Airport anuncia novo modelo 
do Aeroporto Industrial
Terminal internacional mineiro fomenta competitividade 
e oportunidade de negócios com logística avançada, 
multimodalidade e soluções otimizadas

Ampliando as frentes de atuação 
do primeiro e único Aeroporto Indus-
trial do país, o Hub Logístico Intermo-
dal do BH Airport dá mais um grande 
passo rumo à consolidação do termi-
nal internacional mineiro como pro-
vedor de soluções logísticas, tributá-
rias e de gestão para as empresas. A 
novidade passa a vigorar a partir de 
março, oferecendo dois modelos de 
negócio personalizados, otimizados e 
flexíveis para impulsionar a operação 
do Aeroporto Industrial do BH Air-
port: Estoque Avançado e Entreposto 
Industrial.

A evolução no formato de nego-
ciação favorece perfis empresariais 
que movimentam matérias primas 
importadas, enquadradas no mo-
delo de Estoque Avançado, que 
utilizam processos de segurança, 
tecnologia e operação de uma área 
industrial sem anuência da Receita 
Federal do Brasil. Com a nova opção, 
a gestão de estoque passa a ser res-
ponsabilidade da própria empresa, 
que continua contando com a estru-
tura e serviços do Terminal de Car-
gas do BH Airport como entreposto 
aduaneiro comum (armazenamen-

to de cargas e liberação parcial, de 
acordo com a necessidade).

O formato de Entreposto Aduanei-
ro Industrial segue ativo e atendendo 
empresas focadas em exportação, 
mantendo a adequação de processos 
de um recinto alfandegado e os be-
nefícios de isenção tributária. Neste 
modelo, a gestão de estoque continua 
sendo operacionalizada pela equi-
pe do BH Airport, e os processos de 
segurança, tecnologia e operação se-
guem os padrões da Receita Federal 
do Brasil.
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“A evolução do modelo do Aero-
porto Industrial tem como objetivo 
trazer maior densidade industrial 
para o Vetor Norte da Região Metro-
politana de Belo Horizonte, alavan-
cando seu crescimento em mais uma 
iniciativa pioneira e evidenciando o 
BH Airport na dianteira do ecossiste-
ma do comércio exterior do Estado de 
Minas Gerais, que ainda conecta a in-
dústria a soluções eficientes por céu, 
terra e mar”, avalia o gestor do Hub 
Logístico Multimodal do BH Airport, 
Marcelo Farias.

“Aliando a eficiência operacional 
de nosso Hub Logístico Multimodal, 
com a performance da equipe, a in-
dústria 4.0 e a inovação tecnológica, 
o BH Airport investe em parcerias lo-
gísticas e soluções eficientes para os 
clientes, movimentando a economia 
com perfil sustentável e viés inova-
dor, diferenciando-se na esfera do 
desenvolvimento aeroportuário na-
cional”, acrescenta.

INTERMODAL 2023

Mais de R$ 30 milhões já foram 
investidos na infraestrutura do Hub 
Logístico Multimodal, com foco no 
fortalecimento e na consolidação da 
indústria dentro do sítio aeroportuá-
rio. A abertura de novas rotas inter-
nacionais, com voos de passageiros e 

cargueiros, além da consolidação das 
soluções para o modal marítimo, tam-
bém são iniciativas relevantes para 
fortalecer o papel do aeroporto como 
centro de recebimento, armazena-
gem e distribuição de cargas usando 
soluções multimodais.

“Somos muito eficientes e compe-
titivos nas modalidades de container 
fechado (full container) e de carga 
fracionada marítima (Less Contai-
ner Load)”, declara Marcelo Farias. 
“Seguimos desenvolvendo soluções e 
alternativas customizadas para nos-
sos clientes, oferecendo as melhores 
conexões estaduais e interestaduais 
para o transporte de cargas aéreas, 
terrestres e marítimas, que ligam di-
retamente os aeroportos de Guaru-
lhos e Viracopos e, também, os Portos 
de Santos (SP) — a partir de Termi-
nais como Ecoportos e Santos Brasil 
- Rio de Janeiro e Sepetiba ao BH Air-
port”, esclarece.

O Hub Logístico Multimodal e as 
novidades do Aeroporto Industrial 
são destaques da participação do BH 
Airport no Intermodal South America 
2023, o mais conceituado fórum de Lo-
gística, Transporte de Carga e Comér-
cio Exterior da América Latina, que 
acontece entre os dias 28 de fevereiro 
e 2 de março, em São Paulo. O evento 
irá reunir representantes de portos 

brasileiros e internacionais (Estados 
Unidos, Alemanha, Espanha, Portugal 
e Uruguai), aeroportos, empresas de 
transporte marítimo, aéreo, rodoviá-
rio e ferroviário, de movimentação de 
carga e equipamentos, além dos seg-
mentos de software e tecnologia.

TERMINAL DE CARGAS  
EM NÚMEROS

O BH Airport recebe uma média 
de 40 containers fechados mensal-
mente no Terminal de Cargas, se po-
sicionando com um dos maiores re-
cebedores desta modalidade no país.

• Área total de 13 mil m²

• Armazém de carga perigosa: 
300 m²

• Câmaras Refrigeradas - 
Capacidade total de 3.350 m³, 
com setup personalizado de 
-20°C a 25°C, e qualificação 
térmica

• 11 posições de pátio para 
estacionamento de Aeronaves 
cargueiras

• Capacidade total do Terminal de 
Cargas – 70 mil ton/ano

• Único recinto do Estado de 
Minas Gerais a possuir o 
Certificado de Boas Práticas da 
ANVISA para armazenagem de 
produtos de Ciências da Vid.

Com localização estratégica e um 
dos principais hubs do país, o BH 
Airport atende a mais de 60 destinos 
nacionais e internacionais. Desde 
2014, o aeroporto 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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Desde o início da pandemia, 
a saúde suplementar tem 
mantido tendência consis-
tente de aumento do número 
de beneficiários. Em 2022, 
alcançamos 50,5 milhões de 
usuários nos planos médico-
-hospitalares, patamar mais 
alto desde 2014 e bem pró-
ximo do recorde histórico. É 
mais uma demonstração da 
importância que os brasilei-
ros dão à cobertura prestada 
por operadoras de planos e 
seguros de saúde privados. 
Esta é a parte boa da história.

Por outro lado, as empresas 
do setor enfrentam sérias di-
ficuldades econômico-finan-
ceiras. As receitas auferidas 
com contraprestações – ou 
seja, mensalidades – não têm 
sido mais suficientes para 
bancar as despesas assisten-
ciais. Já são seis trimestres 
consecutivos de prejuízos 
operacionais, o que equiva-
le a dizer que, desde abril 
de 2021, o negócio plano de 
saúde não consegue se pa-
gar. Apenas em 2022, até se-
tembro, o rombo acumulado 
chega a R$ 11 bilhões. Além 
disso, no terceiro trimestre a 
sinistralidade dos planos as-
sistenciais – que representa 
quanto do que as operadoras 
arrecadam é repassado para 
pagar prestadores – chegou 
a 93,2%. Trata-se de percen-
tual inédito desde que o se-
tor passou a ser regulado no 
país, 24 anos atrás. 

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) avalia 
rotineiramente as condições 
financeiras das operadoras, 
observando de perto aque-
las em que as receitas não 
cobrem as despesas assisten-
ciais, ou seja, estão fechando 
suas contas no vermelho. 
Atualmente 262 empresas 
do setor estão nesta preocu-
pante condição. Elas aten-
dem mais de 20,3 milhões de 
beneficiários. Isto é, 40% da 
saúde suplementar brasileira 
lida hoje com severos proble-
mas. Para se ter ideia, antes 
da pandemia eram apenas 
160 empresas, que assistiam 
5 milhões de usuários, nesta 
situação. 

O que está por trás destas 
dificuldades é um brutal au-
mento de custos assisten-
ciais, algo que a pandemia 
exacerbou. Estudo patroci-
nado pela FenaSaúde e pelo 
Ibross (Instituto Brasileiro 
das Organizações Sociais de 
Saúde) revelou uma quebra 
estrutural na tendência de 
longo prazo dos custos de 
medicamentos e materiais 
médico-hospitalares em de-
corrência do coronavírus. Em 
março de 2022, quando o es-
tudo foi concluído, essa alta, 
que chegou a máximas muito 
mais elevadas, ainda variava 
de 30% a 41% quando com-
parada a fevereiro de 2020, 
mês imediatamente anterior 
à chegada da covid no Brasil. 

As operadoras também têm 
se visto pressionadas pelo 
aumento da demanda por as-
sistência, com a retomada de 
procedimentos eletivos que 
ficaram represados durante 
longo tempo na pandemia. 
Não raro, muitos destes ca-
sos chegam a clínicas e hos-
pitais já agravados e deman-
dam tratamentos mais caros. 
A frequência de uso da rede 
assistência também tem exi-
bido movimento de alta. A 
tendência de encarecimento 
dos custos completa-se com 
o envelhecimento populacio-
nal, fenômeno que desafia 
sistemas de saúde do mundo 
todo. 

A estes fatores conjunturais 
e estruturais, a saúde suple-
mentar brasileira soma outro, 
tipicamente brasileiro: segui-
das e constantes mudanças 
regulatórias, legislativas e 
jurídicas que abalam pilares 
do funcionamento do setor. 
Nos últimos meses, tornou-se 
comum a alteração de regras 
basilares, em particular as 
que definem a incorporação 
de novos procedimentos, me-
dicamentos e tratamentos. As 
operadoras têm tido de arcar 
com novos custos, sem que 
suas receitas, constituídas 
pelas mensalidades pagas 
por famílias e empresas, con-
sigam acompanhar. 

Uma das mudanças veio a 
partir da medida provisória 

VERA VALENTE

Diretora-executiva da 
Federação Nacional 
de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) 

Antes que a crise 
se agrave 
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1067, de setembro de 2021, 
posteriormente convertida 
na lei n° 14.307/2022, que 
acelerou o processo de incor-
poração. O que antes aconte-
cia a cada dois anos, passou 
a ser feito de maneira cons-
tante, bastando a submissão 
do pedido de inclusão à ava-
liação técnica da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar. 
Desde então, ocorreram 16 
atualizações do rol de cober-
tura obrigatória, pelas quais 
foram incluídos 51 itens, en-
tre procedimentos, medica-
mentos, novas indicações e 
ampliações de uso. 

Entretanto, a mudança de 
maior impacto aconteceu 
em setembro último, com 

a promulgação da lei n° 
14.454/2022, que modificou 
o caráter taxativo do rol, crian-
do condicionantes frágeis e 
muito subjetivas para obri-
gar planos a cobrir itens fora 
da lista. Trata-se de alteração 
crítica, pois interfere direta-
mente no funcionamento de 
um setor que opera com base 
no mutualismo e na adequada 
precificação dos riscos. Enten-
demos que este erro precisa 
ser rapidamente corrigido, a 
fim de que o caráter taxativo 
do rol, cuja composição tem 
evoluído continuamente des-
de a lei 14.307, seja restabe-
lecido – em linha, aliás, com o 
que havia decidido o Superior 
Tribunal de Justiça em mani-
festação recente. 

A pandemia do coronavírus 
deixou ainda mais evidente a 
importância da complemen-
tariedade entre os sistemas 
público e privado de saúde, 
em conformidade com o que 
prevê a Constituição Federal. 
Planos e seguros de saúde 
podem, e devem, cuidar de 
mais pessoas, ajudando a 
aliviar o SUS, sobretudo em 
momento de severas restri-
ções fiscais, como enfrentará 
o novo governo. Uma saúde 
suplementar que disponha 
de regras claras e estáveis, 
que garantam previsibilidade 
ao setor e segurança jurídica 
às empresas e aos pacientes 
é uma aliada indispensável 
para promover mais saúde 
para mais brasileiros. 
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Colesterol e Triglicérides:  
o que são e porquê ficar de olho
Sem provocar sintomas, as gorduras do sangue podem trazer repercussões sérias se 
mantidas em desequilíbrio. Entenda como agem no organismo e saiba como controlar

Os triglicérides e o colesterol são gor-
duras existentes naturalmente no sangue 
e que exercem papel importante no meta-
bolismo do nosso organismo. Enquanto o 
colesterol é fundamental na formação de 
alguns hormônios, os triglicérides auxi-
liam no armazenamento da energia obtida 
a partir dos alimentos. 

Para o Dr. Daniel Lerario, clínico geral 
e endocrinologista, mestre e doutor pela 
Escola Paulista de Medicina, quando alte-
radas, em excesso, estas gorduras passam 
a se depositar nas artérias, reduzindo a ca-
pacidade de fluxo de sangue. 

“Esse processo não provoca nenhum 
sintoma inicialmente, porém representa 
um fator de risco importante para doen-
ças cardiovasculares graves, como angi-
na, infarto ou acidente vascular cerebral 
(AVC)”, explica.

 
O COLESTEROL

Este composto químico integra a 
membrana celular do organismo, sendo 
sintetizado especialmente no fígado. Em 
seguida, é transportado no sangue por 
proteínas especiais, as lipoproteínas. 

Segundo o Dr. Daniel, existem diferen-
tes tipos de colesterol: os principais são o 
LDL e o HDL. 

“O LDL-colesterol está associado ao 
risco de desenvolver a doença coronaria-
na, por isso é popularmente conhecido 
como “colesterol ruim”. Já o HDL é conheci-

do como “colesterol bom”, pois atua remo-
vendo o colesterol das paredes das artérias 
e levando de volta ao fígado. Quanto maior 
sua concentração no sangue, maior será a 
proteção contra o excesso de colesterol e, 
consequentemente, contra as doenças que 
poderão decorrer destas alterações”. 

 
O CONTROLE DO COLESTEROL

Os problemas no controle do coleste-
rol acontecem, em geral, após os 45 anos 
nos homens, e 55 anos nas mulheres. O 
risco é ainda maior quando associado ao 
tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, 
obesidade e histórico de doença corona-
riana na família. 

Por este motivo, desde cedo o Dr. Da-
niel orienta que a dosagem dos níveis de 
colesterol no sangue deve fazer parte dos 
exames de check up periódicos. 

“Quanto antes o desequilíbrio for de-
tectado, melhor. Nos casos em que ajustes 
na alimentação e prática de atividade física 
regular não forem suficientes, medicamen-
tos poderão ser indicados pelo médico 
para o controle do colesterol”. 

 
ALIMENTAÇÃO E COLESTEROL

Os principais alimentos relacionados 
ao aumento das taxas de colesterol são 
as gorduras saturadas, encontradas espe-
cialmente em alimentos de origem animal, 
como as carnes, queijos, leite integral e 
derivados e nos produtos industrializados. 

Com efeito contrário, ou seja, benéfico 
para auxiliar o controle do colesterol, estão 
as gorduras insaturadas e poli-insatura-
das, presentes em óleos vegetais, como 
óleos de oliva e canola, azeitonas, em grãos 
como castanha do Pará, amêndoas, maca-
dâmia, nozes e castanha de caju, sementes 
de linhaça e chia, no coco, abacate e em al-
guns peixes, como o salmão. Vale lembrar 
que o efeito protetor é obtido com peque-

nas quantidades destes alimentos, portan-
to nada de exageros.  

 
TRIGLICÉRIDES 

Os triglicerídeos, ou triglicérides, são 
a principal gordura originária da alimen-
tação, mas podem ser sintetizados pelo or-
ganismo. Assim como o colesterol, altos ní-
veis de triglicerídeos podem levar à maior 
ocorrência de doença coronariana. 

Em geral, o especialista explica que 
este desequilíbrio está associado à alta in-
gestão de gorduras, doces, carboidratos e 
bebidas alcoólicas. 

“Aqui também a primeira orientação 
será manter uma alimentação equilibra-
da e praticar atividade física regular. Caso 
estas medidas não sejam suficientes para 
manter os níveis adequados, ou não sejam 
seguidas pelo paciente, medicamentos po-
derão ser indicados para evitar o processo 
de deposição de gorduras na parede das 
artérias e o consequente aumento do risco 
de doenças cardíacas”. 

 
NÍVEIS IDEAIS DE COLESTEROL  
E TRIGLICÉRIDES

Somente um médico especialista, após 
avaliar o paciente, seus exames e com co-
nhecimento de seu histórico familiar, po-
derá determinar os níveis ideais para cada 
paciente. Embora haja valores pré-deter-
minados padrões, é preciso levar em conta 
o risco de cada paciente, alerta o Dr. Daniel: 

“Conforme a idade, e havendo a exis-
tência de doenças como hipertensão ar-
terial, diabetes, obesidade, por exemplo, 
os níveis para o paciente poderão ser 
menores do que a média indicada para 
a população em geral. Por este motivo, é 
importante realizar exames para avaliar 
o colesterol e triglicérides, bem como le-
var os resultados para a avaliação de um 
médico”, alerta.
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Alerta: verão, carnaval e volta às aulas: 
período favorece a propagação de viroses
Surto de norovírus

Verão, Carnaval e o retorno às 
aulas formam um cenário favorável à 
propagação de viroses, especialmen-
te as que afetam o trato gastrointes-
tinal. A explicação é da biomédica, 
vice-presidente do Conselho Regional 
de Biomedicina do Paraná (CRBM6) e 
diretora da 15ª Regional de Saúde do 
Paraná, Daiane Pereira Camacho.

De acordo com a biomédica, que é 
doutora em Microbiologia, os ambien-
tes com grande circulação de pessoas - 
como as praias, piscinas, clubes de lazer 
e salas de aula - são grandes facilitado-
res para o contágio. Justamente por isso, 
a higiene é a medida de prevenção mais 
recomendada. “Lavar bem as mãos e os 
alimentos, evitar locais fechados, man-
ter janelas abertas são condutas essen-
ciais e que não podem ser deixadas de 
lado neste período”, enfatiza.

INDÍCIOS

Daiane observa que os sintomas 
de virose podem aparecer em algumas 
horas ou dias depois de a pessoa entrar 
em contato com o vírus. Os primeiros 
sinais envolvem dores de cabeça, mal-
-estar e náuseas. “Porém, essas mani-
festações podem evoluir para tosse, 
febre, diarreia e vômito dependendo 
do agente infeccioso e do sistema imu-
nológico da pessoa”, complementa.

Segundo a diretora da 15ª Regional 
de Saúde - que tem sede em Maringá e 
responde por outros 30 municípios das 
imediações - crianças e adultos estão 
suscetíveis às doenças, mas é preciso 
redobrar cuidados com os idosos em 
virtude da resposta imunológica.

“Bebês, crianças da primeira infân-
cia [até os seis anos] e os idosos tendem 
a ficar mais debilitados. É fundamental 

dar atenção especial a esse público, ob-
servar os sintomas e manter uma boa 
hidratação que vai ajudar nas ativida-
des celulares, na absorção dos nutrien-
tes, na oxigenação, digestão, no funcio-
namento dos rins, regulação da pressão 
arterial entre outras funções”.

NOROVÍRUS

No fim de janeiro deste ano, auto-
ridades do Reino Unido emitiram um 
alerta sobre um “surto” de casos de 
diarreia na região, causados por infec-
ções de norovírus. No mesmo período, 
a cidade catarinense de Florianópolis 
registrou situação semelhante.

“Se no passado ouvíamos falar 
mais vezes no rotavírus - amplamen-
te combatido com a vacinação - hoje 
vemos um novo tipo de agente de con-
tágio que também afeta o trato gas-
trointestinal. Isso requer novamente 
esforço de todos nós”, enfatiza Daiane. 

O norovírus pertence às classes dos 
microrganismos que causam gastroen-
terite e tem como principais sintomas 
diarreia intensa, vômito e algumas ve-
zes febre alta. A infecção é transmitida 

via fecal-oral (quando se leva a mão 
contaminada à boca), por meio da água 
e dos alimentos contaminados ou pelo 
contato com pessoas contaminadas.

O norovírus tem alta capacidade in-
fecciosa e é capaz de permanecer em su-
perfícies nas quais a pessoa esteve, o que 
facilita a transmissão. O contágio pode 
levar a sintomas graves, especialmente 
em crianças e idosos, e que podem evo-
luir com desidratação, provocando sin-
tomas como pele, lábios e mucosas se-
cos, batimentos cardíacos acelerados ou 
rápida diminuição da pressão arterial.

Além das viroses causadas por 
rotavírus e norovírus, outros agentes 
também podem ser encontrados nas 
chamadas “viroses de verão”. São os 
adenovírus e os sapovírus, todos com 
características muito semelhantes.

“A incidência das diarreias por ro-
tavírus em crianças tem caído bastan-
te desde a introdução da vacina con-
tra esse agente. Cabe ressaltar que 
são duas doses orais de vacina contra 
o rotavírus: uma aos 2 meses e a se-
gunda quando os bebês completam 4 
meses de idade”, explica Daiane.



S A Ú D E 4 3EDIÇÃO 314 MARÇO 2023
MERCADOCOMUM

Hapvida Notredame Intermédica 
amplia atuação na capital mineira
Grupo inaugurou clínica especializada em exames de imagem na Avenida Raja Gabaglia

O Hapvida Notredame Intermé-
dica expandiu seu atendimento em 
Belo Horizonte, com a inauguração 
da clínica de diagnóstico Raja Gaba-
glia. O espaço possui infraestrutura e 
tecnologia de ponta para garantir ex-
celência, agilidade e cuidado na reali-
zação de diversos exames de imagem. 
Recém-inaugurada, a clínica está situ-
ada na avenida Raja Gabaglia, número 
4091, sala 1, no bairro Santa Lúcia. 

 
Na nova unidade, serão realizados 

exames de densitometria óssea, eco-
cardiograma, eletrocardiograma, es-
pirometria, eletroencefalograma, ul-
trassonografia mapa, holter, raios-x e 
mamografia, exclusivos para clientes 
do Grupo Hapvida Notredame Inter-
médica. O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 7h às 
19h e aos sábados de 7h às 13h. 

 
“Com a inauguração da clínica de 

diagnóstico, que traz inovação aliada 

à sua saúde, os pacientes vão contar 
com o melhor da tecnologia e uma 
equipe multidisciplinar preparada 
para atendê-los com eficiência e cui-
dado”, destaca Silmara Teixeira, ge-
rente de operações regional. 

 
A expansão dos trabalhos através 

da unidade faz parte de uma série de 
investimentos que o Grupo Hapvida 
Notredame Intermédica tem realizado 
na Capital Mineira. Nos últimos meses, 
Belo Horizonte ganhou a Clínica Bar-
reiro, situada na avenida Sinfrônio Bro-
chado, 587, destinada à realização de 
exames de raio-x e ultrassonografias, 
além de consultas eletivas. Também 
foi inaugurada a Diagnóstico Timbiras, 
uma clínica especializada em exames 
de imagem situada no Barro Preto, na 
rua dos Timbiras, 3210. A outra novi-
dade foi a ampliação da Clínica Miner-
va, na Rua dos Aimorés, 3000, também 
no Barro Preto. A unidade passou a 
contar com 30 novos consultórios.

 A fusão entre a Hapvida e a No-
treDame Intermédica em fevereiro de 
2022 levou a criação do maior grupo de 
saúde e odontologia do Brasil: A Hapvi-
da NotreDame Intermédica, uma nova 
empresa, com mais de 71 mil colabora-
dores, atendendo cerca de 15,9 milhões 
de beneficiários de saúde e odontologia, 
que têm a sua disposição a maior rede 
própria de atendimento, presente nas 
cinco regiões do País. A sua rede própria 
de atendimento foi construída a partir 
de uma visão abrangente e integrada, 
voltada ao cuidado da saúde através 
de mais de 7 mil leitos de atendimento 
hospitalar em 87 hospitais, 76 Prontos 
Atendimentos, 329 clínicas médicas e 
275 centros de diagnóstico por imagem 
e coleta laboratorial, além de unidades 
especificamente voltadas ao cuidado 
preventivo e crônico. Desta combinação 
de negócios, apoiada em qualidade mé-
dica e inovação, resulta uma empresa 
com os melhores recursos humanos e 
tecnológicos para os seus clientes.
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A  M E D I C I N A  
D I A G N Ó S T I C A  
D O  B R A S I L

G R U P O  P A R D I N I Somos uma das empresas de 
saúde mais inovadoras do País. 

A inovação que nos move é a
que chega na ponta e promove 
saúde onde quer que um 
brasileiro precise de nós.

É para essa missão que estamos 
em mais de 6 mil laboratórios e 
hospitais parceiros, além de 
quase 180 unidades próprias.

O Grupo Pardini está entre as 50 
melhores e maiores empresas de 
Excelência de Minas Gerais 2022 
- Categoria Saúde de acordo 
com o 24º Prêmio Minas - 
Desempenho Empresarial - 
Mercado Comum/2022.

Inovação é ciência. 
É LOGÍSTICA. 
É TECNOLOGIA. 
É ATENDIMENTO.

INOVAÇÃO É CUIDADO
COM AS PESSOAS. 

grupopardini.com.br       � Grupo Pardini       � Grupo Pardini 
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A eternidade de Juscelino Kubitschek

Escritor e jornalista

CESAR VANUCCI

O Presidente do sorriso franco 
e aberto deixou-nos, como he-
rança, obras grandiosas, defi-
nitivas, exemplos vitais, ideias 
que não morrem, inspirações 
para as lutas em favor das 
transformações que a socie-
dade brasileira ardentemente 
almeja.

As constantes homenagens de 
saudade à volta de sua lenda 
pessoal têm o significado de 
um julgamento consagrador. 
Sua figura sai aureolada da ava-
liação. Entre seus adversários, 
alguns poucos, mais modera-
dos, têm os nomes associados, 
de certo modo, a um que outro 
momento na crônica das rea-
lizações brasileiras. Já os mais 
raivosos, quando eventual-
mente citados, ficam vincula-
dos simplesmente a episódios 
marcados pela intolerância e 
insensatez. A história costuma 
não se revelar condescendente 
com a ignomínia.

JK é, no sentimento das ruas, 
símbolo de muita coisa. De 
progresso. De crescimento 
econômico, abundância de em-
pregos, justiça social, diálogo 
e concórdia. De intransigência 
na defesa da soberania nacio-
nal. De projetos arrojados na 
construção humana. De de-
mocracia interpretada como 
instrumento insubstituível na 
atuação política. De altivez cívi-
ca e de nacionalismo autêntico. 
Por isso, suas ideias continuam 
sendo, ao mesmo tempo, a ins-
piração e o fanal de um Brasil 
que abomina a recessão, o de-

semprego; a intolerância; que 
exige fervoroso respeito no 
trato da coisa pública e que re-
pudia as fórmulas discricioná-
rias no exercício do poder.

Por essa razão, admitindo 
como legitimo o registro, do 
saudoso jornalista Carlos Cha-
gas, segundo o qual “Já não se 
faz mais JK como antigamente”, 
a sociedade continua a procura 
de um novo Juscelino. De um 
líder com suas características.

Muitos compatriotas soltam, 
a partir daí, as rédeas da ima-
ginação. Em postos de obser-
vação que lhes permitam des-
cortinar a paisagem político/
administrativa, esticam ao 
máximo os olhares perquiri-
dores. De maneira a ampliar 
a capacidade visual, utilizam 
até binóculos potentes, da-
queles que ajudem enxergar 
objetos em escuridão de breu. 
Com disposição, espírito bem 
aberto, sem prevenções quan-
to a pessoas ou correntes par-
tidárias, entregam-se à tarefa 
de localizar, na amplidão do 
cenário contemplado, perso-
nagens providos de carisma, 
com potencial de liderança que 
exale luminosidade o bastante 
para aclarar caminhos. Abrir 
clareiras. Motivar multidões. 
Olhar (ou ouvir, como propõe 
o poeta) estrelas e dar rumo ao 
navio.

 O distinto patrício que nos 
honra com a leitura desta des-
pretensiosa fala haverá de con-
cordar conosco. Tá difícil pacas 

levar a cabo com sucesso a ta-
refa. Ou seja, encontrar alguém 
que lembre JK.

Fritjof Capra, físico e escritor 
austríaco que se tornou celebri-
dade mundial com seu “Tao da 
Física”, cunhou esplêndido con-
ceito na busca de novos rumos 
para uma humanidade confusa. 
O conceito encaixa-se magistral-
mente nesta hora de incertezas 
políticas. “Aquilo de que neces-
sitamos numa perspectiva de 
grande amplitude, é um novo 
paradigma, uma nova visão da 
realidade; uma mudança funda-
mental dos nossos pensamen-
tos, percepção e valores”.

 Essa dificuldade de identificar 
lideranças de vulto, mostra a 
necessidade de serem refeitas 
equivocadas práticas encam-
padas pelos agrupamentos 
partidários. Todos eles, de al-
gum modo implicados, como 
se percebe, em atos que não 
condizem com os bons precei-
tos republicanos.

 As encrencas criadas clamam 
por mudanças essenciais. A 
saga JK é um fervedouro de 
ideias fecundas para se chegar 
à transmutação de processos 
que nos favoreçam galgar pata-
mares superiores na conquista 
plena do bem-estar social.

 Encurtando razões: no jeito de 
ser e de fazer de JK, um sober-
bo contemporâneo do futuro, 
encontramos o paradigma ide-
al para as transformações tão 
desejadas.

“Não nasci para ter ódio, nem rancores, nasci para construir” 
Juscelino Kubitschek

cantonius1@yahoo.com.br
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AMIG elege nova diretoria para 
biênio 2023-2025

A Associação dos Municípios Mi-
neradores de Minas Gerais e do Bra-
sil (AMIG) realizou na terça-feira, 31 
de janeiro, a 53ª Assembleia Geral da 
AMIG 2023 e a eleição da diretoria 
para o biênio 2023-2025. O prefeito 
de Conceição do Mato Dentro (MG), 
José Fernando Aparecido de Oliveira, 
foi reeleito e continua no comando da 
entidade, ao lado de sua vice-presi-
dente, Josemira Raimunda Diniz Ga-
delha, prefeita de Canaã dos Carajás 
(PA). A eleição contou com a presença 
dos chefes do executivo municipal e 
representantes das cidades minera-
doras do Brasil.

 
Em seu discurso, José Fernando – 

que já foi deputado federal e diretor 
de Meio Ambiente da AMIG –, reafir-
mou o compromisso de lutar por uma 
atividade mineral sustentável e bené-
fica para todos (mineradoras, muni-
cípios e cidadãos). “Tivemos grandes 
conquistas, mas ainda há muito a ser 
feito, principalmente em relação à 
legislação e fiscalização”, pontua. O 
presidente reeleito reforça que a as-
sociação vai seguir firme no acompa-
nhamento e orientações sobre a fisca-
lização da Compensação Financeira 

pela Exploração Mineral (CFEM).
 
Em setembro de 2021, a Agên-

cia Nacional de Mineração (ANM) e 
a AMIG firmaram uma parceria para 
que municípios mineradores atuas-
sem em conjunto com a agência na 
fiscalização da CFEM. Cada cidade 
teria uma equipe de fiscais que seria 
treinada pela ANM, porém, com a fal-
ta de estrutura da agência, o projeto 
está muito aquém do potencial de 
fiscalização dos municípios minera-
dores. “Atualmente, há apenas seis 
fiscais da agência reguladora para 
monitorar empresas de mineração do 
Brasil inteiro, um imenso absurdo. A 
AMIG tem trabalhado para oferecer 
alternativas; entretanto, se o gover-
no federal não apoiar e olhar para a 
ANM, vamos continuar a ver escân-
dalos e desastres acontecerem como 
Brumadinho e Mariana”, enfatiza.

 
Outro ponto destacado por José 

Fernando foi a importância do forta-
lecimento da agência. “No início de 
janeiro, enviamos ao presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, ao Vice-presiden-
te, Geraldo Alckmin, ao ministro de 
Minas e Energia, Alexandre Silveira, 

à Ministra de Meio Ambiente, Mari-
na Silva, e ao Diretor-Geral da ANM, 
Mauro Henrique Moreira Sousa, uma 
carta de apoio e de reivindicações 
prioritárias para o setor da minera-
ção, além de uma solicitação de agen-
da com cada um destes”, explica.

 
Os documentos enviados às auto-

ridades, também explicitam as quatro 
diretrizes prioritárias da mineração 
que a AMIG tem trabalhado e lan-
çou metas a serem concretizadas em 
2023. São elas: o cumprimento da Lei 
13.540/2017 que determina que 7% 
da receita da CFEM seja aplicada na 
Agência Nacional de Mineração, que 
desde sua criação, ainda não conse-
guiu decolar por falta do apoio do go-
verno federal; a revisão da Lei Kandir 
retirando a incidência da Lei sobre os 
recursos minerais não renováveis; a 
inserção de prazo de validade para 
as outorgas minerárias; e a moder-
nização do Código Mineral brasileiro, 
com a preservação da autonomia dos 
municípios.

 
DESAFIOS PELA FRENTE

 Outra ação que será encabeçada 
pela AMIG já nesse início de ano será 
a busca pela formação de uma ban-
cada federal institucional da minera-
ção. O objetivo é conseguir apoio nas 
tramitações de ações nos Tribunais 
Regionais, Federal e Estadual, para 
que deem suporte às ações junto 
ao executivo federal. Outro objetivo 
é envolver os deputados federais e 
estaduais apoiados pelas cidades 
mineradoras e seus respectivos pre-
feitos, em defesa de uma mineração 
nacional mais justa, principalmente 
para os municípios, onde se encon-
tram as riquezas geológicas brasi-
leiras. Esta bancada também será 
fundamental no acompanhamento e 
construção do novo Código Mineral 
que tramita na Câmara.
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 O consultor de Relações Insti-
tucionais e Econômicas da entida-
de, Waldir Salvador, reforçou que os 
municípios precisam ser mais fortes, 
coesos e numerosos. “Lido com a 
atividade mineral há 36 anos. Posso 
afirmar que do jeito que está, não se 
pode continuar. Os municípios preci-
sam, urgentemente, passar a ter um 
papel de protagonismo na adminis-
tração pública, uma vez que é o ente 
mais próximo das realidades, dos an-
seios e da vida das pessoas que são 
diretamente afetadas pela indústria 
da mineração”, alerta. 

 
Há também o propósito da Asso-

ciação de se compor um consórcio 
intermunicipal para fiscalização da 
atividade mineral, no contexto regio-
nal-municipal. Além disso, a AMIG 
irá capitanear a elaboração de uma 
agenda com a Procuradoria Geral de 
Minas Gerais e a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão de Minas 
para discutir a participação dos mu-
nicípios mineradores no novo acordo 
de Mariana.

 
Campanha de Cobrança de Royal-

ties da Vale – Outro ponto apresen-
tado pela AMIG a seus associados, 
foram as ações realizadas pela enti-
dade para cobrar da mineradora Vale 
uma dívida de R$ 2,2 bilhões com 28 
municípios nos quais a Vale atua. Já 
foram realizadas duas fases, sendo a 
segunda realizada nos municípios, as 
populações destas cidades foram in-
formadas sobre a dívida que a compa-
nhia tem com os municípios.

 
A próxima etapa prevista da cam-

panha será levar para o Congresso Na-
cional, a Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais e do Pará, Superior Tribunal 
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, 
além dos Ministérios Públicos. A pró-
xima fase tem o início previsto para 
março. “Não vamos parar a campanha 
enquanto a Vale não se prontificar a 
cumprir o que já determinou a justiça 
que é pagar a dívida que ultrapassa os 
R$ 2,3 bilhões a 28 municípios”, ressal-
tou o presidente da AMIG.

 Lei 14.514/2022 – A consultora 
tributária da AMIG, Rosiane Seabra, 
fez uma breve explanação sobre a 
Lei 14.514 de 2022, promulgada em 
29 de dezembro do ano passado, que 
traz algumas alterações no recolhi-
mento e nos procedimentos adminis-
trativos relacionados à distribuição 
da Cfem. Com a nova resolução, a 
cidade produtora passa a ter direito 
no repasse da Cfem como impactada, 
quando esse valor for superior ao re-
passe como produtora.

 
“A alteração beneficiará as cida-

des que antes recebiam um valor con-
siderado irrisório, ou mesmo simbóli-
co, como produtores. Agora elas terão 
direito a um repasse que auxiliará na 
recuperação dos danos provocados 
pela atividade mineral ao seu territó-
rio”, explicou Rosiane Seabra, consul-
tora tributária da AMIG.

A normativa também garante que 
não havendo município impactado 
nas hipóteses previstas, a distribui-
ção será direcionada aos municípios 
limítrofes, onde ocorrer a extração 
mineral. A medida, que altera a Lei 
13.540/2017, entrou em vigor, mas 
produzirá efeitos práticos após a al-
teração do Decreto 9.407/2018 pelo 
Presidente da República e da atuali-
zação das normativas pela Agência 
Nacional de Mineração, contemplan-
do as mudanças. Antes disso, a ANM 
fará uma ampla consulta pública para 
levar ao conhecimento da sociedade, 
principalmente das cidades minera-
doras, as mudanças na distribuição 
da Cfem, para que sociedade e as ins-
tituições ligadas à atividade possam 
opinar e contribuir com o texto final 
da Resolução que irá reger a nova dis-
tribuição da Cfem.   

Itabira Iron – O presidente ree-
leito da AMIG, José Fernando, finali-
zou a 53ª Assembleia Geral da AMIG, 
convidando a todos presentes, para 
participarem do lançamento do livro 
Itabira Iron, na Academia Mineira de 
Letras, em Belo Horizonte, no mês de 
abril com data a confirmar. O livro do 

engenheiro Clodomiro explicita o an-
tídoto ao absurdo da Lei Kandir que 
é isentar o ICMS dos exportadores do 
minério brasileiro, um bem não reno-
vável.  
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De acordo com o Banco 
Central do Brasil, o setor pú-
blico consolidado brasileiro 
obteve, em 2022, superávit 
primário de R$ 126,0 bi-
lhões - correspondente a 
1,28 % do PIB – Produto In-
terno Bruto, ante superávit 
de R$ 64,7 bilhões (0,73% 
do PIB) em 2021. 

Em 2022, os juros nomi-
nais do setor público con-
solidado, apropriados pelo 
critério de competência, al-
cançaram R$ 586,4 bilhões 
- equivalentes 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, 

comparativamente a R$ 54,4 
bilhões em dezembro de 
2021.

O resultado nominal do 
setor público consolidado, 
que inclui o resultado pri-

mário e os juros nominais 
apropriados, foi deficitário 
em R$ 460,4 bilhões, equi-

Desarmar a armadilha dos juros 
altos e do baixo desenvolvimento

Em 2022, a título de despesas de juros nominais, o setor público brasileiro 
consolidado pagou R$ 586,4 bilhões - ou US$ 113,4 bilhões - o equivalente 
a 5,96% do PIB-Produto Interno Bruto

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

“Pretender solucionar 
a crise nacional com 
remédios prescritos 
para o único fim da 
estabilidade, como se 
fosse o Brasil uma terra 
esgotada e um povo 
exausto, necessitando 
de equilibrar as poucas 
forças que ainda 
lhe restassem, seria 
semelhante ao intento 
de se tratarem as 
crises da puberdade 
com medicamentos 
destinados a mitigar  
a senectude”. 

Texto extraído do livro  
“A Marcha do Amanhecer”,  

de autoria de JK e  
publicado em 1962
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valentes a 4,68% do PIB em 
2022, ante R$ 383,7 bilhões 
(4,31% do PIB) em 2021.

Com o superávit primá-
rio de 2022, de 1,28% do 
PIB, o setor público conso-
lidado manteve a trajetória 
de melhoria do resultado 
primário observada desde 
2017, interrompida somen-
te em 2020, em função dos 
impactos econômicos e so-
ciais da pandemia.

Apesar do fechamento 
com elevado superávit em 
2022, houve clara deterio-
ração da posição fiscal dos 
entes regionais ao longo do 
ano (Fig. 1). Até maio, os su-
perávits 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-
cações e transporte coletivo, 
em meados do ano já começa 
a haver piora nos resultados. 
No último trimestre, os resul-
tados passam a ser registra-
dos abaixo dos mínimos his-
tóricos do período analisado. 

 
Em 2022, a Dívida Líqui-

da do Setor Público -   DLSP 
atingiu 57,5% do PIB e cor-
respondente a R$ 5,658 tri-
lhões, com elevação anual 
de 1,7 p.p. do PIB. Esse au-
mento decorreu, sobretudo, 
dos juros nominais apro-
priados (+6,0 p.p.), da va-
riação da paridade da cesta 
de moedas que integram a 
dívida externa líquida (+1,4 
p.p.) e do efeito da valori-
zação cambial de 6,5% no 
ano (+1,0 p.p.), parcialmen-
te contrabalançados pelo 
crescimento do PIB nominal 
(-5,3 p.p.) e pelo superávit 
primário (-1,3 p.p.).
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A Dívida Bruta do Gover-
no Geral - DBGG – que com-
preende 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 
liquidas de dívida e o forte 
crescimento do PIB nominal 
no período.

De acordo com dados 
do Banco Central, de 1995 
a 2023 o Brasil já gastou, a 
título de despesas de juros 
nominais sobre a sua dívida 
pública a impressionante 
cifra de US$ 2,32 trilhões 
– o equivalente a mais de 
uma vez o PIB – Produto In-
terno Bruto do país (a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos) e que deve ter 
totalizado, no ano de 2022, 
US$ 1,90 trilhão. Somente 
durante os últimos dez anos 
essa despesa atingiu US$ 
1,10 trilhão e só vai piorar: 
as estimativas apontam que 
no primeiro ano do man-
dato de Lula o país deverá 
gastar US$ 173,74 bilhões, 
batendo todos os recordes 
da série histórica inicia-
da em 1995. Imagine se ¼ 
dessa despesa tivesse sido 
usada em infraestrutura bá-
sica, saneamento e estradas 
principalmente.  Com toda a 
certeza o Brasil de hoje se-
ria absolutamente diferente 
e melhor! 

O governo campeão em 
gastos com juros nominais 
sobre a dívida pública bru-
ta foi o da presidente Dilma 
Rousseff que, em seis anos, 
totalizou pagamentos de 
US$ 773,81 bilhões – o que 
corresponde a uma média 
anual de US$ 128,97 bilhões.

Esse exagerado volu-
me de recursos gastos no 
pagamento de juros sobre 
a dívida pública brasileira 
decorre, principalmente, 
da nefasta e equivocada 
política monetária adotada 
pelos governantes do país 
durante parte significativa 

de quase todo esse período, 
o qual também ficou conhe-
cido como um dos períodos 
de menores níveis de inves-
timentos públicos já prati-
cados e de crescimento me-
díocre ou de queda do PIB.

Há de se destacar de ou-
tro lado que, durante boa 
parte desse período, a po-
lítica monetária brasileira 
atuou praticamente na con-
tramão do resto do mundo 
que implementou uma das 
menores taxas de juros e, em 
muitos casos, de forma nega-
tiva – quando comparadas às 
suas respectivas inflações.

BRASIL – DÍVIDA PÚBLICA 
CONSOLIDADA EM RELAÇÃO 
AO PIB - PRODUTO 
INTERNO BRUTO
(União, Estados e Municípios) 
2001/2021 – Em %

Fonte: Banco Central/MinasPart 
Desenvolvimento

Ano Líquida Bruta
22001 50,22 67,33
2002 59,18 76,10
2003 53,15 71,51
2004 48,88 68,03
2005 46,19 66,97
2006 46,49 55,48
2007 44,55 56,72
2008 37,57 56,98
2009 40,88 59,21
2010 37,98 51,77
2011 34,47 51,27
2012 32,19 53,67
2013 30,50 51,54
2014 32,59 56,28
2015 35,64 65,51
2016 46,15 69,84
2017 51,37 73,37
2018 52,77 75,30
2019 54,70 74,44
2020 61,37 88,59
2021 55,82 78,29
2022 57,52 73,45

Nos últimos 29 anos (1995 a 2023) o Brasil já 
pagou despesas de US$ 2,32 trilhões a título de 
juros nominais  sobre a dívida pública – somente 
nos dez últimos anos foi gasto US$ 1,10 trilhão
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Governo US$ bilhões Total Média Anual

Fernando Henrique Cardoso – 1995/2002 362,14 45,27

Luis Inácio Lula da Silva – 2003/2010 600,56 75,07

Dilma Rousseff – 2011/2016 773,81 128.97

Michel Temer – 2017/2018 228,87 114,44

Jair Bolsonaro – 2019/2022 349,90 87,48

Total 2.315,28

QUANTO O BRASIL PAGOU DE JUROS NOMINAIS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA - 
PERÍODO DE 1995 A 2019

Fonte: Banco Central do Brasil – MinasPart Desenvolvimento

*Estimativa
Fonte: Banco Central/LCA Consultores/MinasPart Desenvolvimento

ANO PIB JUROS DESPESA
 US$ BILHÕES % US$ BILHÕES
FHC 1
1995 770,35 6,75 52,00
1996 840,27 5,16 42,36
1997 871,27 4,54 39,56
1998 863,39 8,03 69,35
Total   204,17
Média Anual   51,10
FHC 2
1999 599,04 6,50 38,95
2000 658,42 6,60 43,46
2001 559,37 6,56 36,91
2002 507,96 7,61 38,65
Total   157,97
Média Anual   39,49
FHC 1 + 2
Total   362,14
Média Anual   45,27
LULA 1
2003 559,31 8,42 47,08
2004 669,15 6,57 43,94
2005 891,74 7,28 64,95
2006 1.106,72 6,72 74,37
Total   230,34
Média Anual   57,59
LULA 2
2007 1.396,22 5,98 83,42
2008 1.693,62 5,32 90,13
2009 1.672,79 5,13 85,83
2010 2.204,51 5,03 110,84
Total   370,22
Média Anual   92,56

ANO PIB JUROS DESPESA
 US$ BILHÕES % US$ BILHÕES 
LULA 1 + 2
Total   600,56
Média Anual    75,07
DILMA 1
2011 2.613,37 5,41 141,33
2012 2.465,21 4,44 109,51
2013 2.467,76 4,67 115,20
2014 2.454,20 5,73 140,63
Total   506,67
Média Anual   126,67
DILMA 2
2015 1.795,85 8,37 150,29
2016 1.799,87 6,49 116,85
Total   267,14
Média Anual   133,57 
DILMA 1 + 2
Total   773,81
Média Anual   128,97
TEMER
2017 2.063,24 6,091 125,59
2018 1.915,91 5,41 103,28
Total   228,87
Média Anual   114,44
BOLSONARO
2019 1.872,51 4,97 93,08
2020 1.475,36 4,106 60,58
2021 1.649,98 5,04 83,13
2022 1.897,12 5,96 113,11
Total   349,90
Média Anual   87,48
LULA 3  
2023* 1.960,52 8,86 173,74

BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL
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Em 2023, governo Lula deverá gastar no pagamento de juros 
nominais US$ 173,74 bilhões - recorde da série histórica

Desproporcionalidade
Fonte: https://fred.stlouisfed.org/series/A091RC1Q027SBEA#

Em 2022, os Estados 
Unidos gastou, a título de 
pagamento de juros nomi-
nais sobre a dívida públi-
ca a importância de US$ 
852,599 bilhões - equi-
valentes a 3,26% do PIB-
-Produto Interno Bruto, cal-

culado em US$ 26.144,96 
bilhões. Vale ressaltar que 
o PIB norte-americanos era 
13,3 vezes maior do que o 
brasileiro – de US$ 1.960,52 
bilhões e a dívida bruta 
do país correspondia a 
122,10% do PIB (enquanto 

a brasileira era de 73,45%). 
No mesmo período o Brasil 
gastou, a mesmo título de 
juros nominais, a impor-
tância de US$ 113,11 bi-
lhões e que correspondiam 
a 5,96% do PIB nacional. 
Ademais, em 2022 o setor 

público brasileiro consoli-
dado pagou juros nominais 
totais que correspondiam a 
13,3% do valor pago pelos 
Estados Unidos – enquan-
to o PIB nacional equivalia 
tão-somente a 7,5% ao da-
quele país.

O Copom – Conselho 
de Política Monetária do 
Banco Central do Brasil 
manteve a sua taxa bá-
sica de juros, a Selic, em 
13,75% ao ano. São taxas 
de juros muito altas, sob 
qualquer aspecto que se 
possa observar. Batendo 
nas vizinhanças de 7,5% ao 
ano, é a maior taxa de juros 
real (descontada a inflação 
prevista para os próximos 
12 meses) do mundo, no 
momento. A do México, 2ª 

Selic segue em 13,75% ao ano e deverá ser 
mantida neste patamar por mais tempo 
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maior, está em 5,5%, en-
quanto a do Chile, 3ª mais 
alta, vai a 4,7%. O nível 
nominal dos juros básicos 
brasileiros, no momento, é 
mais do dobro da própria 
inflação projetada para o 
ano, até aqui abaixo de 6%.

De acordo com relatório 
da LCA Consultores Econô-
micos, a decisão, novamen-
te unânime e divulgada no 
dia 1º de fevereiro, veio em 
linha com a expectativa con-
sensual dos participantes 
de mercados. Conforme já 
era esperado, o comunica-
do da decisão mostrou que 
o Copom segue preocupa-
do com os riscos fiscais e 
trouxe alterações relevantes 
para sinalizar apreensão da 
autoridade monetária com o 
aumento recente das expec-
tativas de inflação, sobretu-
do para prazos mais longos. 

Isso ficou explícito com a 
inclusão de um parágrafo em 
que o Copom enfatiza que a 
“conjuntura, particularmen-
te incerta no âmbito fiscal 
e com expectativas de infla-
ção se distanciando da meta 
em horizontes mais longos, 
demanda maior atenção na 
condução da política mone-
tária. O Comitê avalia que tal 
conjuntura eleva o custo da 
desinflação necessária para 
atingir as metas estabeleci-
das pelo Conselho Monetá-
rio Nacional. Nesse cenário, 
o Copom reafirma que con-
duzirá a política monetária 
necessária para o cumpri-
mento das metas”. 

Não foram apenas as 
expectativas de mercado 
que pioraram nas últimas 
semanas. As estimativas 
oficiais de inflação também 
se elevaram para todo o 

horizonte relevante. A pro-
jeção para a alta do IPCA 
em 2023, no cenário de re-
ferência, avançou de 5,0% 
para 5,6%, enquanto a pro-
jeção para 2024 avançou de 
3,0% para 3,4%. 

O Copom reiterou que 
continua a dar “ênfase” em 
suas decisões ao horizonte 
inflacionário de 18 meses à 
frente. Assim, informou que 
sua projeção para a inflação 
acumulada em 12 meses 
até o terceiro trimestre de 
2024 está em 3,6% - algo 
acima, portanto, do centro 
da meta para 2024 (3%), 
que já passa a ter peso pre-
ponderante nas decisões de 
política monetária. 

O Copom também apre-
sentou suas projeções num 
cenário de Selic estável em 

todo o horizonte relevante 
para a política monetária 
(ou seja, até o final de 2024). 
Nesse cenário alternativo, a 
inflação cederia para 3,1% 
no terceiro trimestre do ano 
que vem e encerraria 2024 
em 2,8% (ou seja, apenas 
um pouco abaixo do centro 
da meta). 

A fim de reforçar sua 
apreensão com a deterio-
ração das expectativas de 
inflação, o Copom indicou, 
no trecho prospectivo do 
comunicado, que poderá 
manter a Selic estável por 
um “período mais prolon-
gado” em relação ao que 
vinha considerando em seu 
cenário de referência. 

Esse trecho prospecti-
vo, que substituiu a redação 
anterior em que o Copom 

afirmava que manteria a Se-
lic estável por “período su-
ficientemente prolongado” 
para assegurar a conver-
gência da inflação, de que 
a persistência de incertezas 
fiscais e a piora nas expec-
tativas inflacionárias, caso 
não venham a refluir tem-
pestivamente, poderão le-
var o Banco Central a adiar 
para o ano que vem o ciclo 
de flexibilização monetária 
que ora projetamos para ter 
início em setembro. 

O Copom reiterou, ain-
da, como vinha fazendo em 
seus últimos comunicados, 
“que os passos futuros da 
política monetária poderão 
ser ajustados e não hesitará 
em retomar o ciclo de ajus-
te caso o processo de desin-
flação não transcorra como 
esperado”. 
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Em reunião do comi-
tê de política monetária 
(FOMC) realizadano  dia 
1º de fevereiro, o  Federal 
Reserve Bank dos Estados 
Unidos - FED decidiu ele-
var a sua taxa básica de 
juros para o intervalo de 
4,5% a 4,75% ao ano. Com 
isso, o FED reduziu o ritmo 
de elevação de juros para 
25 pontos-base. A decisão, 
unânime, veio em linha 
com a expectativa  de larga 
maioria dos participantes 
do mercado.

De acordo com a LCA 
Consultores Econômicos, 
o comunicado da decisão 
trouxe poucas novidades. O 
FED reafirmou que continu-
ará a elevar sua taxa básica 
de juros, indicando que, ao 
avaliar a “extensão” (e não 
mais o “ritmo”) de “aumen-
tos futuros do intervalo de 

juros, o Comitê levará em 
consideração o aperto acu-
mulado da política monetá-
ria, as defasagens com que 
a política monetária afeta a 
atividade econômica e a in-
flação, e a evolução do am-
biente econômico-financei-
ro”. O comunicado também 
refirmou que o FED buscará 
“uma postura de política 
monetária suficientemente 
restritiva para fazer a infla-
ção voltar a 2% ao longo do 
tempo”. 

Ou seja, o FED indicou 
que descarta uma inter-
rupção no ciclo de aperto 
monetário e que manterá 
o ritmo de elevação de ju-
ros em 25 pontos-base na 
próxima reunião do FOMC 
(agendada para 22 de 
março). Ademais, a autori-
dade sugere que manterá 
esse ritmo de ajuste de 25 

pontos-base por reunião 
do FOMC até que esteja 
confiante na convergência 
da inflação à meta. Nossa 
curva projetada para a taxa 
básica do FED contempla 
apenas mais uma elevação 
de 25 pontos-base, em 22 
de março. Mas reconhece-
mos que há chances rele-
vantes de que o ciclo possa 
ser estendido. 

Em sua coletiva de im-
prensa, o presidente do 
FED, Jerome Powell, sugeriu 
que a autoridade monetá-
ria segue preocupada com 
as apertadas condições de 
oferta no mercado de tra-
balho e com a resiliência da 
inflação de serviços - dois 
dos fatores que poderiam 
levar o FED a estender o 
ciclo de ajuste monetário 
e/ou a prolongar o período 
em que a política monetária 

permanecerá em terreno 
claramente restritivo. 

Assim, conclui a LCA, 
« nos parece claro que a 
evolução das condições no 
mercado de trabalho e o 
comportamento da inflação 
de serviços serão os princi-
pais condicionantes da in-
tensidade do ajuste adicio-
nal de juros e do timing em 
que, futuramente, a política 
monetária começará a ser 
flexibilizada. Continuamos 
a contemplar em nosso 
cenário base que a grada-
tiva distensão do mercado 
de trabalho e a moderação 
tempestiva da inflação per-
mitirão que alguma flexibi-
lização monetária comece 
a ser implementada já na 
segunda metade de 2023. 
Mas essa hipótese continua 
a guardar relevante grau de 
incerteza ».

FED reafirma a continuidade
da alta de juros
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Segundo levantamento 
compilado pelo MoneYou e 
pela Infinity Asset Manage-
ment o Brasil fica no topo 
do pódio de maior taxa de 
juros reais do mundo pela 
quarta vez consecutiva. Em 
decisão do dia 1º de feverei-
ro, o Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco 
Central manteve a taxa bá-
sica de juros brasileira inal-
terada, em 13,75% ao ano.

Na frente de países como 
México, Hong Kong, Colôm-
bia e Chile, os juros reais fica-
ram em 7,38%, descontando 
a inflação projetada dos pró-
ximos 12 meses, de 5,75%. A 
taxa de juros real é calculada 

com o abatimento da infla-
ção, sendo considerada mais 
fidedigna aos resultados fi-
nais no bolso do consumidor.

No ranking geral, o Bra-
sil aparece atrás apenas da 
Argentina, onde a taxa é de 
75%, mas, por conta da hipe-
rinflação no país, que derru-
ba a taxa real, é possível afir-
mar que o Brasil está com a 
pior taxa de juros reais.

Com a manutenção da 
taxa básica de juros (Selic) a 
13,75% na reunião do Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom), o Brasil se mantém na 
primeira posição do ranking 
dos juros reais. A taxa real 

está em 7,38%, descontando 
a projeção de inflação para 
os próximos 12 meses, que 
é 5,7%, segundo o relatório 
Focus, elaborado pelo Banco 
Central junto a economistas 
de bancos e de gestoras.

A taxa básica de juros bra-
sileira (Selic) não sobe desde 
junho do ano passado, mas 
o país continua no topo do 
ranking global de juros reais, 
segundo levantamento com-
pilado pelo MoneYou e pela 
Infinity Asset Management.

Descontada a inflação 
esperada para os próximos 
12 meses, de 5,75%, os ju-
ros reais ficaram em 7,38% 
– suficientes para manter o 
país no topo da lista, acima 
de México, Chile, Colômbia e 
Hong Kong.

A taxa de juros real é 
calculada com o abatimento 
da inflação prevista para os 
próximos 12 meses, sendo 
considerada uma medida 
melhor para comparação 
com outros países.

Brasil continua campeão 
absoluto no ranking  
dos juros mais altos 
do mundo

Brasil fica em segundo lugar  
no ranking de juros nominais

01 -  Argentina:  75%
02 -  Brasil:  13,75%
03 -  Hungria:  13%
04 -  Colômbia:  12,75%
05 -  Chile:  11,25%
06 -  México:  10,5%
07 -  Turquia:  9%
08 -  Rússia:  7,5%
09 -  África do Sul:  7,25%
10 -  República Checa:  7%

11 -  Polônia:  6,75%
12 -  Indonésia:  5,75%
13 -  Filipinas:  5,5%
14 -  Índia:  5,4%
15 -  Hong Kong:  4,75%
16 -  Estados Unidos:  4,75%
17 -  Canadá:  4,5%
18 -  China:  4,35%
19 -  Reino Unido:  3,5%
20 -  Nova Zelândia:  4,25%

21 -  Israel:  3,75%
22 -  Cingapura:  3,56%
23 -  Coreia do Sul:  3,5%
24 -  Austrália:  3,1%
25 -  Suécia:  3%
26 -  Malásia:  2,75%
27 -  Alemanha:  2,5%
28 -  Áustria:  2,5%
29 -  Bélgica:  2,5%
30 -  Espanha:  2,5%

31 -  França:  2,5%
32 -  Grécia:  2,5%
33 -  Holanda:  2,5%
34 -  Itália:  2,5%
35 -  Portugal:  2,5%
36 -  Taiwan:  1,75%
37 -  Dinamarca:  1,75%
38 -  Tailândia:  1,74%
39 -  Japão:  -0,10%
40 -  Suíça:  -0,75%

Juros nominais
Considerando os juros nominais (sem 
descontar a inflação), a taxa brasileira se 
manteve na segunda posição – atrás apenas 
da Argentina, onde a taxa é de 75%, mas 
onde a hiperinflação derruba a taxa real.
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O levantamento tam-
bém revelou as taxas de 
juros nominais entre os 40 
países. Isso quer dizer que 
o ranking se refere ao valor 
nominal dos juros em cada 
um dos países analisados, 
sem descontar a inflação 
projetada para os meses 
seguintes.

Em suma, o Brasil se 
manteve no segundo lu-
gar, com a taxa de 13,75%. 
Nesse ranking, a Argentina 
liderou a lista com bastan-
te folga, com a taxa básica 
de juro da economia atin-
gindo expressivos 75% ao 
ano. Aliás, essa taxa tam-

bém se mantém estável no 
vizinho sul-americano nos 
últimos meses.

A saber, a Argentina 
vem tentando sair de uma 
recessão econômica desde 
2018. Em 2021, a inflação 
disparou 50,9% no país, 
uma das maiores taxas do 
mundo. E isso explica o mo-
tivo de os juros estarem tão 
elevados e, mesmo assim, 
o país ter a menor taxa de 
juro real entre os 40 países 
do levantamento.

Em síntese, como os 
juros reais descontam a 
inflação projetada, a taxa 

na Argentina passa a ser 
negativa, pois a inflação é 
muito alta. No entanto, ao 
considerar apenas a taxa 
nominal de juros, sem fa-
zer ponderações relacio-
nadas à inflação, o país 
lidera o ranking mundial 
com muita folga para o 
Brasil, que ocupa a segun-
da posição.

De acordo com o levan-
tamento, o top cinco nos 
juros nominais é formado 
por Hungria (13,00%), Co-
lômbia (+12,75%) e Chile 
(11,25%). Vale destacar 
que, no top três, apenas a 
Colômbia subiu uma posi-

ção, visto que o país estava 
no quinto lugar em dezem-
bro do ano passado, com os 
juros no nível de 11,00% 
ao ano.

As taxas em algumas 
das maiores economias 
do mundo foram as se-
guintes: Rússia (7,5%, em 
8º lugar), Estados Unidos 
(4,75%, em 16º), China 
(4,35%, em 18º), Reino 
Unido (3,5%, em 19º), Ale-
manha (2,50%, em 27º), 
França (2,5%, em 31º) e 
Japão (-0,10%, em 39º). A 
Suíça tem os menores ju-
ros entre todos os países, 
de -0,75%.

Todos os demais pa-
íses do levantamento 
apresentaram taxas ne-
gativas de juros reais. Em 
suma, a Argentina ficou 
na última posição, com 
um juro real negativo de 
19,61%. Também tiveram 
taxas negativas intensas: 
Turquia (-8,00%), Holan-

da (-7,39%), República 
Checa (-6,99%), Polônia 
(-6,49%), Bélgica (-6,38%) 
e Grécia (-5,57%).

Entre as maiores eco-

nomias do planeta, os 
Estados Unidos ficaram 
em 15º (-0,03%), enquan-
to o Japão ficou em 18º 
(-1,50%). Já a Alemanha 
caiu uma posição, para o 

33º lugar, com uma taxa 
de -4,92%. Também vale 
destacar as taxas da Itália 
(-4,92%), França (-2,40%), 
Rússia (-1,61%) e Reino 
Unido (-0,95%).

Taxa de juros reais 
Lista dos 10 países com os maiores juros reais do mundo, em que o Brasil 
fica no topo pela quarta vez consecutiva.

01 -  Brasil:  7,38%;

02 -  México:  5,53%;

03 -  Chile:  4,71%;

04 -  Colômbia:  3,04%;

05 -  Hong Kong:  2,35%;

06 -  Indonésia:  2,34%;

07 -  Filipinas:  2,24%;

08 -  Israel:  1,44%;

09 -  África do Sul:  1,37%;

10 -  Índia:  1,28%;

11 -  China:  0,29%;

12 -  Nova Zelândia:  0,21%;

13 -  Hungria:  0,08%;

14 -  Malásia:  0,07%
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Em resumo, a taxa Selic é 
o principal instrumento do BC 
para conter a alta dos preços 
de bens e serviços, a famosa 
inflação. Quanto mais alta a 
taxa Selic estiver, mais altos fi-
carão os juros no país, pois ela 
puxa consigo os juros, no geral.

Dessa forma, o crédito 
fica mais caro no Brasil, redu-
zindo o poder de compra do 
consumidor. Como as pesso-
as se veem obrigadas a pagar 
mais caro para contratar cré-
dito, muitas delas reduzem 
seus gastos e modificam seus 
hábitos de consumo. E a prin-
cipal consequência de tudo 
isso é o desaquecimento da 
economia brasileira.

Como a inflação perdeu 
força em 2022, o Copom de-
cidiu interromper a sequência 
de altas e manteve a taxa Selic 
estável. Contudo, vale destacar 
que a inflação ainda está bas-
tante elevada no país, mais alta 
que o desejado pelo mercado. 
Por isso que os juros deverão 

continuar altos no país por 
mais alguns meses.

Não há registro na histó-
ria da política monetária dos 
Estados Unidos da América 
de taxa de juros reais prati-
cadas pelo Federal Reserve 
Bank acima de 5,5% ao ano. 
No Brasil, desde 1999 quan-
do foi instituído o Regime 
de Metas de Inflação, com 
o estabelecimento da taxa 
básica de juros – Selic – pelo 
Conselho de Política Mone-
tária do Banco Central – esse 
patamar de juros reais de 
5,5% ao ano já foi superado 
11 vezes, chegando a atin-
gir 12,73% em 2005.  Em 
termos nominais, chegou a 
atingir 25% ao ano no final 
de 2002 e, por dezessete ve-
zes desde que foi instituída, 
foi superior a 10% ao ano.

Desde 2010, após a Cri-
se Financeira ocorrida no 
ano anterior, os Estados 

Porque os juros estão 
elevados no país?

Fonte: MoneYou - Infinity Asset 
Management - Boa Informação –  

Poder 360 - Valor

JUROS REAIS NO BRASIL – 2001/2021
Ano SELIC IPCA Taxa Real de Juros 
 % Média Anual % Média Anual  % Anual 2001 
2001 17,63 7,67  +9,24
2002 19,48 12,53 +6,18
2003 23,08 9,30 +12,61
2004 16,44 7,60 +8,21
2005 19,15 5,69 +12,73
2006 15,10 3,14 +11,60
2007 11,98 4,46 +7,20
2008 12,54 5,90 +6,27
2009   9,92 4,31 +5,37
2010 10,00 5,91 +3,86
2011 11,79 6,50 +4,97
2012   8,46 5,84 +2,48
2013   8,44 5,91 +2,39
2014 11,02 6,41 +4,34
2015 13,58 10,67 +2,63
2016 14,17 6,29 +7,41
2017   9,92 2,95 +6,77
2018   6,56 3,75 +2,72
2019   5,96 4,31 +1,58
2020   2,81 4,52 -1,63
2021 4,81 10,06 -4,77
2022 12,63 6,16 +6,47

OBS: SELIC: Taxa básica de juros definida pelo Bacen; IPCA - Índice de Preços ao 
Consumidor-Amplo calculado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Fonte: Banco Central do Brasil/IBGE. Elaboração: MinasPart Desenvolvimento

JUROS REAIS NOS ESTADOS UNIDOS - 2001/2021

Ano Fed Funds Inflação-CPI Taxa Real
 % Média ao ano % Média ao ano % ao ano
2001 3,40 1,60 +1,77
2002 1,67 2,48  -0,79
2003 1,12 2,04  -0,90
2004 1,35 3,34  -1,93
2005 3,20 3,34  -0,14
2006 4,96 2,52 +2,38
2007 5,05 4,11 +0,90
2008 2,08 -0,02 +2,10
2009 0,25 2,81  -2,49
2010 0,25 1,44  -1,17
2011 0,25 3,06  -2,73
2012 0,25 1,76  -1,48
2013 0,25 1,51  -1,24
2014 0,25 0,65  -0,40
2015 0,26 0,64  -0,38
2016 0,51 2,05  -1,51
2017 1,10 2,10  -0,98 
2018 1,91 1,92 -
2019 2,28 2,26 +0,02
2020 0,54 1,28  -0,74
2021 0,25 7,10  -6,85
2022 2,02 6,42  -4,40

Fonte: FMI/LCA . 
Elaboração: MinasPart Desenvolvimento



D E B A T E  E C O N Ô M I C O 5 9EDIÇÃO 314 MARÇO 2023
MERCADOCOMUM

De acordo com Fernando 
Valente Pimentel, presiden-
te da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit) – “os juros ele-
vados apenam duplamente a 
sociedade: de um lado, one-
rando demasiadamente o 
“preço” do dinheiro. Esse fa-
tor reflete-se, por exemplo, 
na perda de competitividade 
das empresas perante a con-
corrência internacional; e, 
de outro, consumindo recur-
sos orçamentários do setor 
público, em detrimento de 
áreas prioritárias. 

A verdade é que a ques-
tão dos juros elevados não 
vem de hoje e tem sido um 
problema histórico a limitar 

a capacidade de crescimen-
to da economia nacional. 

São necessárias, ainda, 
reformas no sistema, com 
menores níveis de compulsó-
rios, por exemplo, liberando, 
assim, mais capital para a 
produção. O fato é que o custo 
do capital no Brasil, sem solu-
ções malfadadas de heterodo-
xia, exige uma força-tarefa es-
pecial de nossas autoridades 
e economistas para desatar 
esse nó que drena recursos e 
energia da sociedade e inibe, 
dentre outros fatores, o au-
mento do potencial de cresci-
mento de nosso país”.

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 afirmar 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 con-
siderados civilizados é uma 

imposição de ordem, de segu-
rança nacional. 

Não se pode esperar 
mais, até mesmo porque taxa 
de juros não é o único compo-
nente para o exercício de uma 
política monetária eficaz e 
saudável. O Brasil, ao longo de 
todo esse tempo, lembra mui-
to o período do presidente 
Antonio Salazar (1932-1968) 
à frente da nação portuguesa, 
quando, não obstante des-
frutar de uma excepcional 
estabilidade e equilíbrio eco-
nômico, Portugal simples-
mente não conseguia crescer, 
transformando-se numa das 
economias mais raquíticas, 
pobres e frágeis de todo o 
continente europeu.

O Brasil vem implemen-
tando, permanentemente e 
já há quase três décadas, uma 
política monetária de taxas 
elevadas de juros reais, que 
nos posicionou, durante esse 
período, como os campeões 
mundiais nessa prática. Essa 
política de taxas de juros reais 

elevadas encontrou respaldo 
na implantação do Sistema 
de Metas para a Inflação por 
intermédio do COPOM - Con-
selho de Política Monetária, 
criado em 20-06-1996.

Taxas descontadas da Inflação/
EUA: Fed Funds; Brasil: Selic. Fonte: 

FMI/LCA Consultores. Elaboração: 
MinasPart Desenvolvimento

TAXA DE JUROS REAIS 
PRATICADA NOS 
ESTADOS UNIDOS  E NO 
BRASIL – 2001/2021 - 
Taxa Real - % ao ano

Ano Estados Unidos Brasil

2001 +1,77 +9,24

2002 -0,79 +6,18

2003 -0,90 +12,61

2004 -1,93 +8,21

2005 -0,14 +12,73

2006    +2,38 +11,60

2007 +0,90 +7,20

2008 +2,10 +6,27

2009 -2,49 +5,37

2010 -1,17 +3,86

2011 -2,73 +4,97

2012 -1,48 +2,48

2013 -1,24 +2,39

2014 -0,40 +4,34

2015 -0,38 +2,63

2016 -1,51 +7,41

2017 -0,98 +6,77

2018 - +2,72

2019 +0,02 +1,58

2020 -0,74  -1,63

2021 -6,85  -4,77

2022 -4,40 +6,47

Unidos e parcela significati-
va dos países considerados 
desenvolvidos abandona-
ram a prática de juros bási-
cos reais positivos e passa-
ram a adotar uma política 
de remuneração negativa.

O Brasil continuou 
mantendo a mesma siste-
mática anterior de juros 
reais, isto é, acima das ta-
xas de inflação corrente– 
exceção verificada apenas 
nos anos de 2020 e 2021, 
sendo retomada novamen-
te em 2022, o que possibi-
litou ao país recuperar a 
posição de líder mundial 
da taxa real de juros mun-

dial mais elevada.

Segundo dados do FMI 
– Fundo Monetário Inter-
nacional, no período de 
2009 a 2022, enquanto o 
PIB norte-americano regis-
trou expansão acumulada 
de 26,2%, no Brasil esse 
crescimento ficou em mo-
destos 18,8% - muito pou-
co para um país considera-
do emergente.  

No mesmo período, en-
quanto a remuneração real 
dos títulos Fed Funds do go-
verno norte-americano con-
tabilizou rendimentos reais 
negativos de 18,1%, no Brasil 

a Selic ofereceu ganhos reais 
acumulados a seus investido-
res – isto é, já descontada a 
inflação, de 54,0%.

Juros na contramão
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Há de se destacar que 
a prática de taxas de juros 
elevadas no Brasil não se 
restringe apenas ao perí-
odo que surge a partir do 
advento do COPOM – Con-
selho de Política Monetária, 
instituído em 20 de junho 
1996 nem com a adoção 
do Sistema de Metas de In-
flação, criado em 1999. Ao 
contrário, ela remonta ao 
período entre o fim do Go-
verno Sarney e, de forma 
mais consistente, a partir da 
investidura como ministro 
da Fazenda do embaixador 
Marcílio Marques Moreira, 
durante o Governo Collor. 
Portanto, já são mais de 30 
anos, o que coloca o Brasil, 
em toda a história econômi-
ca mundial, como um dos 
poucos países que por mais 
tempo conseguiu sobre-
viver ao exercício de uma 

política monetária absolu-
tamente restritiva e incom-
patível, fundamentalmente, 
com as chances de um cres-
cimento econômico mais 
vigoroso. Tanto é assim que, 
à exceção do período do 
mandato de Itamar Franco, 
em basicamente quase to-
dos os anos posteriores a 
taxa de crescimento do PIB 

brasileiro foi medíocre e, na 
maioria das vezes, abaixo 
da média mundial. 

Ao invés de ser uma 
mera decisão de política 
monetária, em muitas vezes 
transformou-se em única 
peça da política econômica 
existente no país que, ade-
mais, ainda a conjugou com 

o arrocho fiscal, impondo o 
contracionismo da atividade 
econômica como mecanis-
mo imprescindível de con-
trole dos rumos da inflação.

“Com taxas de juros que 
chegaram a mais de 25% ao 
ano e um crescimento medío-
cre da economia, o resultado 
é inexorável: a relação dívida 
e PIB cresce. O Estado bra-
sileiro custa muito e gasta 
mal? Com certeza, mas não é 
essa a razão do crescimento 
da dívida. A política de taxa 
de juros do Banco Central, do 
real até muito recentemente, 
foi um gravíssimo equívoco. 
A história irá deixar claro o 
preço de uma política de juros 
extraordinariamente altos, 
associada a uma pesada e ka-
fkiana carga fiscal.” –( André 
Lara Resende - O Estado de S. 
Paulo – 25.11.2020)

Juros reais elevados no Brasil – 
um câncer que destrói a economia

José Alencar: um vigoroso combatente dos juros altos
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Não há dúvida sobre a 
importância de algumas das 
decisões anteriores de re-
duzir a taxa básica de juros 
e que já à época apresen-
tavam tendência de queda, 
apesar de ainda permane-
cerem altas para os padrões 
internacionais, o que des-
tacava o país na liderança 
do ranking mundial. Nesse 
contexto cabe ainda uma 
consideração, que é a cons-
tatação de que as reduções 
ocorridas foram muito mais 
nominais do que reais. E 
há, ainda, outro agravante, 
elas partiram de patamares 
anteriores extremamente 
elevados e, verificadas sob 
essa dimensão, as reduções 
poderiam até ser considera-
das como tímidas e acanha-
das. É um exagero querer 
imaginar no Brasil um ní-
vel de inflação equivalente 
às de economias maduras, 
como da Suíça, dos Estados 
Unidos, do Reino Unido e 
outros. Aqui residem outros 
fatores endógenos que, em 
grande medida, justificam 
uma inflação diferenciada 
em relação a esses países 
e isso é natural que ocor-
ra, desde que haja absolu-
to controle sobre os seus 
mais diretos componentes. 
Não é também, o caso, de 
se pregar o abandono dos 
mecanismos de controle 
da inflação e, muito menos, 
de defender a sua volta. Ao 
contrário, o que se deve 
permear nessa discussão, é 
o desenvolvimento e o nível 
acelerado de crescimento 
econômico que preten-
demos realizar, com uma 
inflação baixa e perfeita-
mente administrável. Nessa 
perspectiva, entendo que 
os juros altos não podem 
ser considerados o único e 
principal objetivo da políti-

ca econômica e, sim, como 
um instrumento de contro-
le da inflação. A condução 
da política econômica deve 
se voltar para o incentivo e 
contribuição de mecanis-
mos capazes de elevar o 
país a uma condição de país 
desenvolvido com cresci-
mento econômico vigoro-

so, consistente, contínuo e 
sustentado, como já foi dito 
anteriormente.

De acordo com matéria 
publicada em Valor Eco-
nômico de 26 de março de 
2019 o economista André 
Lara Resende “criticou de 
modo contundente a política 

monetária brasileira das úl-
timas décadas, em evento no 
qual defendeu enfaticamen-
te as ideias de que a taxa de 
juros deve ser fixada pelo 
Banco Central abaixo da taxa 
de crescimento e que um go-
verno que emite sua moeda 
não enfrenta restrições fi-
nanceiras, apresentadas por 
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ele recentemente em artigo 
no Valor. Ao comentar por-
que o Brasil não cresce, Lara 
Resende disse que faria uma 
simplificação e afirmou que 
desde o Real o BC fixou o 
juro básico entre seis e duas 
vezes a taxa de crescimento”.

‘Quando você coloca os 
juros seis vezes a taxa de 
crescimento, o investimen-
to colapsa, o crescimento 
cai, a dívida/PIB sobe’ – 
afirmou Lara Resende. Com 
‘um dogma financista’, au-
mentam-se os impostos, o 
que levou a carga tributária 
brasileira para 36% do PIB, 
uma das mais altas do mun-
do. ’Isso asfixia a economia, 
que não consegue funcio-
nar’, disse ele, em evento 
organizado pelo Centro 
Brasileiro de Relações In-
ternacionais (CEBRI), que 
teve a participação do ex-
-presidente do BNDES Ed-
mar Bacha e do ex-ministro 
da Fazenda Pedro Malan”.

Acrescenta a matéria: 
“Ele destacou que, desde 
que o país superou a infla-
ção crônica, há 25 anos, a 

produtividade ficou estag-
nada, enquanto a chilena foi 
multiplicada por 5 e a chine-
sa, 20 a 25 vezes.  Antes de 
falar do nível de juros, disse 
que o Brasil é um país com 
todos os recursos possíveis, 
com ‘gente de altíssimo ní-
vel, capacidade empresarial, 
que tem capital.

Em artigo publicado no 
Estado de São Paulo de 7 
de fevereiro de 2017, o pro-
fessor da USP Roberto Luis 
Troster afirma: 

“... a economia está se 
tornando cada vez mais fi-
nanceira. Hoje (no Brasil, 
os juros pagos por dívidas 
correspondem a 16,9% do 
produto interno bruto (PIB) 
– 6,5% da dívida pública 
mais 10,4% da privada”. E 
acrescenta: “Esses recursos 
são destinados a investido-
res, alguns deles estrangei-
ros, que, dependendo do tipo 
de ativo, têm alíquotas de 
impostos que variam de zero 
a 22,5%, enquanto os traba-
lhadores chegam a 27,5% e 
as da produção passam de 
50% em alguns casos. É ine-

gável, a tributação favorece 
mais quem vive de juros do 
que trabalhadores e empre-
sários. Quem paga o pato é 
o País”. Em outras palavras 
isso significa o mesmo que 
dizer que o Brasil se tornou 
o paraíso mais que perfeito 
dos rentistas.

 Em outro artigo publica-
do no Valor de 13 de janeiro 
de 2017, André Lara Resen-
de destacou:

1 - “Desde a estabiliza-
ção da inflação crônica, com 
o Real – e já se vão mais de 
20 anos – a taxa básica de 
juros no Brasil causa per-
plexidade entre os analistas. 
Por que tão alta? Inúmeras 
explicações foram ensaia-
das, como distorções, psi-
cológicas e institucionais, 
associadas ao longo período 
de inflação crônica com in-
dexação, baixa poupança e 
alta propensão ao consumo, 
tanto pública como privada; 
ineficácia da política mone-
tária entre outras. Embora 
todas façam sentido e pos-
sam, no seu conjunto, ajudar 
a entender por que os juros 
são tão altos, nenhuma delas 
foi capaz de dar uma respos-
ta convincente e definitiva 
para a questão.

As altíssimas taxas bra-
sileiras ficaram ainda mais 
difíceis de serem explicadas 
diante da profunda reces-
são dos últimos dois anos. 
Como é possível que depois 
de dois anos seguidos de 
queda do PIB, de aumen-
to do desemprego, que já 
passa de 12% da força de 
trabalho, a taxa de juro no 
Brasil continue tão alta, 
enquanto no mundo desen-
volvido os juros estão ex-
cepcionalmente baixos? Há 

quase uma década, nos Es-
tados Unidos e na Europa, e 
há três décadas no Japão, os 
juros estão muito próximos 
de zero, ou até mesmo ne-
gativos, mas no Brasil a taxa 
nominal é de dois dígitos e 
taxa real continua acima de 
7% ao ano”.

2 – Em artigo subse-
quente, Lara Resende acres-
centa: “No Brasil, a inflação 
é muito pouco sensível à 
taxa de juros. As razões da 
ineficácia da política mo-
netária são muitas e con-
trovertidas, mas a baixa 
sensibilidade da inflação à 
taxa de juros é indiscutível, 
uma unanimidade. Por ou-
tro lado, a dívida pública 
em torno de 70% do PIB, 
uma taxa nominal de juros 
de 14% ao ano exige um 
superávit fiscal de quase 
10% do PIB para que a dí-
vida nominal fique estável. 
Com a economia estagnada 
e a inflação perto dos 6% 
ao ano, isso significa que é 
preciso um superávit fis-
cal primário de quase 5% 
da renda nacional para es-
tabilizar a relação entre a 
dívida e o PIB. A carga tri-
butária está perto dos 40% 
do PIB, alta até mesmo para 
países avançados, ameaça 
estrangular a economia e 
inviabilizar a retomada do 
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crescimento. A dificuldade 
política para reduzir des-
pesas é enorme. Fica assim 
claro que o custo fiscal da 
política monetária não é ir-
relevante”.

O raciocínio de André 
Lara Resende é absoluta-
mente límpido, claro, arit-
mético e verdadeiro. Ele 
arremata: “O Banco Central 
do Brasil tem quadros com-
petentes, suas diretorias 
foram sempre ocupadas pe-
los melhores profissionais, 
mesmo durante os governos 
mais economicamente irres-
ponsáveis, e tem cumprido o 
seu papel de defensor da es-
tabilidade monetária. Tenho 
plena consciência da impor-
tância da autonomia do Ban-
co Central. Por isso mesmo, 
sempre evitei me manifestar 
diretamente sobre questões 
monetárias conjunturais. 
Abro uma exceção. Suponha 
o caso de um paciente com 
doença crônica para a qual 
se administra um remédio 
há décadas. Há unanimidade 
médica de que, no caso des-
se paciente, a doença é re-
sistente. Doses maciças vêm 
sendo receitadas sem resul-
tado. Os efeitos secundários 
negativos são graves, debili-
tam e impedem a recupera-
ção do paciente, que agora 
se encontra na UTI. Novos 
estudos, ainda que prelimi-
nares, questionam a eficácia 
do remédio. Pergunta: deve-
-se continuar a ministrar as 
doses maciças de remédio 
ou reduzir rapidamente a 
dosagem? Parece-me ques-
tão de bom-senso”.

Pode-se perceber, clara-
mente, os equívocos trazi-
dos em relação ao conceito 
de que juros baixos estimu-
lam a inflação, enquanto que 

juros altos funcionam para 
reduzi-la, predominante na 
política monetária adotada 
pelo Brasil ao longo das últi-
mas décadas.

Em entrevista concedi-
da ao O Estado de S. Paulo, 
em 31 de março de 2019, 
Lara Resende afirmou que 
“A dívida pública denomi-
nada na moeda nacional, 
de um país que controle a 
emissão de sua moeda, não 
tem risco. A não ser por 
uma decisão política de in-
terromper o seu serviço, o 
governo sempre terá como 
financiá-la. Se a política 
fiscal e monetária forem 
coordenadas e bem execu-
tadas, a inflação continuará 
ancorada e bem comporta-
da. Com o desemprego e a 
capacidade ociosa atual, a 
taxa de juros deveria estar 
bem abaixo da taxa de cres-
cimento. O risco está em 
prosseguir com a política 
de juros muito mais altos 
do que o crescimento. Isto 
agrava o desequilíbrio fis-
cal e induz ao aumento da 
carga tributária. O resulta-
do é o colapso dos investi-
mentos e a asfixia da eco-
nomia, que não consegue 
voltar a crescer de forma 
sustentada”. 

Em entrevista posterior, 
concedida ao Estado de São 
Paulo – em 25.11.2020, An-
dré Lara Resende afirmou:

“Em várias ocasiões na 
história, sobretudo depois 
de guerras ou catástrofes, 
inúmeros países tiveram 
dívidas superiores ao PIB. 
Hoje, Japão, EUA, Itália, en-
tre outros, têm dívida supe-
rior ao PIB. A dívida pública 
não pode ter uma trajetória 
explosiva, mas, desde que o 
seu crescimento acelerado 
seja transitório, que pas-
sada a crise, com as contas 
reequilibradas e restaurado 
o crescimento da economia, 
a relação entre dívida e PIB 
volte a cair, não há qualquer 
problema em ultrapassar os 
100% do PIB.

Não existe um limite 
intransponível para a dí-
vida interna e o PIB. O en-
dividamento externo, que 
depende de financiamento 
do exterior em moeda es-
trangeira, é sim perigoso. 
Como aprendemos com as 
sucessivas crises da dívida 
externa no século passado, 
quando os credores interna-
cionais passam a ter dúvida 
sobre a capacidade do País 

de honrar seus compromis-
sos em moeda estrangeira, 
a súbita interrupção do flu-
xo de financiamento pode 
provocar crises gravíssimas. 
No século passado, o Brasil 
era importador líquido de 
petróleo e derivados, assim 
como de trigo e outras com-
modities (produtos classifi-
cados como básicos por não 
ter tecnologia envolvida ou 
acabamento). Precisava de 
financiamento externo para 
cobrir o déficit com o resto 
do mundo. Hoje, somos au-
tossuficientes em petróleo, 
exportadores líquidos de 
commodities e temos um 
setor agropecuário altamen-
te superavitário. O Brasil de 
hoje não tem dívida pública 
externa, ao contrário, tem 
quase 30% do PIB em reser-
vas internacionais. A nossa 
dívida é interna, do Estado 
com os brasileiros.”

O PRESIDENTE JK 
AFIRMAVA:

 “Pretender solucionar 
a crise brasileira com re-
médios prescritos para o 
único fim de estabilidade, 
como se fôssemos uma terra 
exausta e um povo cansado, 
necessitados de equilibrar 
as poucas forças que ainda 
nos restassem é semelhante, 
malgrado as deformações 
que acarretam todas as ana-
logias, ao intento de se trata-
rem as crises da puberdade 
com medicamentos destina-
dos a mitigar a senectude.

Isso não nos deve, en-
tretanto, levar ao extremo 
oposto de confundir inflação 
com desenvolvimento e pre-
sumir que somente através 
de uma expansão inflacio-
nária é que nos podemos 
desenvolver. Muito pelo 
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contrário, ainda que possa 
dar sensação temporária de 
euforia, a inflação estrangu-
la inexoravelmente o desen-
volvimento econômico, pela 
distorção de investimentos 
que provoca e pelas tensões 
que traz em seu bojo”.

E, MAIS ADIANTE, 
ACRESCENTAVA:

“Transportaram-se para 
o nosso País, mecânica e 
acriticamente, técnicas e ins-
tituições que, ou não corres-
pondiam mais às condições 
de nossa época – como é o 
caso das correspondentes ao 
liberalismo europeu do sécu-
lo XXI, ou não se ajustaram 
à nossa realidade – como é 
o caso das que insistem em 
dar tratamento monetário a 
fenômenos que são basica-
mente econômicos.”

EM OUTROS DISCURSOS, 
JK DESTACOU:

“Por um lado, as flutua-
ções de preços dos produtos 
primários no mercado inter-
nacional são de tal ordem 
que se torna impossível ba-
sear, na receita oriunda da 
sua venda, um programa 
de desenvolvimento a longo 
prazo. Por outro, as condi-
ções do intercâmbio entre 
as potências industriais e 
os países não desenvolvidos 
tornam-se progressivamen-
te desfavoráveis aos segun-
dos, exigindo a exportação 
de uma quantidade sempre 
crescente de produtos pri-
mários para a aquisição da 
mesma quantidade de pro-
dutos manufaturados.

De tudo isso, ressalto 
a necessidade urgente e 
imperiosa de romper este 
círculo vicioso em que a po-

breza gera o subdesenvol-
vimento e o subdesenvolvi-
mento perpetua a pobreza”.

“Impõe-se, portanto, a 
conclusão de que, num país 
como o nosso, não somente 
as peculiaridades geográfi-
cas e humanas, mas também 
os dados acerca da evolução 
econômica indicam o desen-
volvimento acelerado como 
o único caminho de salvação. 
Nenhuma política será legí-
tima, se não objetivar, com 
caráter prioritário, o desen-
volvimento. É esta uma dire-
triz que já nenhum governo 
poderá abandonar”

JK já afirmava que as 
maiores ameaças à de-
mocracia são a miséria, o 
desemprego e o subdesen-
volvimento. Ao longo des-
tas últimas quase quatro 

décadas, a busca obsessiva 
pela estabilidade econômi-
ca tem nos ofuscado todas 
as possibilidades de colocar 
o desenvolvimento como a 
nossa grande, prioritária e 
fundamental meta nacio-
nal, e corremos ainda o ris-
co de ficarmos durante os 
próximos anos relegando o 
crescimento vigoroso pela 
discussão centrada apenas 
no ajuste e no equilíbrio das 
contas públicas. 

JK também já alertava 
que é preciso que nos ca-
pacitemos, de uma vez para 
sempre, de que o desenvol-
vimento do Brasil é uma 
condição ligada à nossa 
sobrevivência num mundo 
que se impõe, mais e mais, 
pela força de sua vertigi-
nosa marcha técnica. Não 
temos de nos desenvolver 

apenas por ambição mesmo 
justa, mas desenvolver para 
sobreviver. E destacava, em 
diferentes discursos:

“Passou a fase em que 
se podiam fazer as coisas 
de qualquer maneira, e en-
tramos na época em que in-
dústria, tecnologia e ciência 
econômica se correspon-
dem e caminham juntas. 
Não só temos de atender ao 
mercado interno e produzir 
de maneira econômica para 
que o custo de vida não 
oprima de forma injusta e 
desumana o nosso povo, 
como também temos de in-
dustrializar para exportar, o 
que significa entrar na con-
corrência do mercado inter-
nacional.

Por isso mesmo, “desen-
volvimento” sempre foi, em 
meu conceito de governo 
e de política, um objetivo 
tanto quantitativo quanto 
qualitativo. “Produzir mais” 
é um aspecto dessa evolu-
ção. Ampliar a variedade 
de bens produzidos é ou-
tro aspecto. E ainda outro 
é a elevação da hierarquia 
técnica da produção, pelo 
incremento da industriali-
zação fina e da industriali-
zação de base no quadro da 
produção geral. Por fim, é a 
melhoria qualitativa em si, 
coadjuvando o aperfeiçoa-
mento do que chamaria de 
“comercialidade” dos pro-
dutos, entendido por isso 
os atributos que favoreçam 
sua colocação no país e no 
exterior. E sempre que, no 
que acabo de dizer, falei 
em produtos, entendam-
-se também serviços, que 
considero, aí, no sentido de 
ação particular e ação pú-
blica, executados com fins 
econômicos ou não”
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Juro Alto: remédio ou veneno?
Numa síntese corajosa, 

o Banco Central tem, sim, 
mandato para defender a 
estabilidade da moeda, mas 
certamente não tem alçada 
para destruir, mesmo aci-
dentalmente, a produção 
brasileira. Há um sutil limi-
te, uma marca divisória, en-
tre usar o fármaco do juro 
como remédio ou de aplicá-
-lo como veneno. Mas é ní-
tida a desconsideração do 
Copom - o Comitê de Políti-
ca Monetária que fixa a taxa 
básica de juros - sobre o es-
tado de saúde da economia. 
Há décadas, a SELIC é fixada 
sem aparente preocupação 
pelos efeitos do juro no ni-
vel do emprego nem sobre 
os bilhões de reais diaria-
mente pagos como juros, 
tanto pelo governo como 
por empresas e pessoas. Só 
ano passado, o dispêndio fe-
deral com juros foi a R$586 
bilhões. Este ano pode che-
gar perto de R$ 800 bi. Ne-
nhum outro gasto federal 
compete com essa soma as-
tronômica. Apesar disso, o 
Legislativo não debate juros 
na aprovação orçamentária 
anual. Esse gasto é conside-
rado “automático”. 

Com sua independência 
legal, o Banco Central ficou 
ainda mais longe de qual-
quer escrutínio pela socie-
dade. Ao inibir o consumo 
com juros mais altos, na ex-
pectativa de moderar a de-
manda e, assim, deter uma 
alta inflacionária, o BC de-
veria mostrar sensibilidade 
pelo fato de estar também 
refreando a produção, com 
efeito recessivo mais forte 
no Brasil do que em outros 
países, por causa do oligo-

pólio nos juros bancários 
- taxas de cartões, créditos 
diretos e saques especiais. 
Enquanto o BC deixa passar 
isso, a inflação permanece 
acima do limite da meta por 
três longos anos. 

A presunção do BC de 
que os juros detêm o con-
sumo é afirmação fraca na 
medida em que não se apli-
ca ao consumo do governo 
- que é comandado pelo sal-
do financeiro entre o que o 
governo gasta e arrecada- aí 
incluídos os enormes gas-
tos previdenciários, assis-
tenciais e pagamentos aos 
rentistas que, por definição, 
farão decisões de consumo 
bastante insensíveis ao ní-
vel de juros. Nesse caso, boa 
parte do esforço de aplacar 
a inflação com o remédio de 
juros altos é jogado fora por 
uma mistura incorreta en-
tre a política monetária (de-
masiadamente apertada) e 
a fiscal (frouxa demais). Se 
isso é fato, então o mandato 
dado ao Banco Central para 
manter a inflação nos limi-
tes da meta é um comando 
legal torto ou incompleto. 
Em bom português, é um 
mandato estúpido, porque 
não “conversa” com o lado 
fiscal. O governo gastador 

não se sente responsável 
pela inflação de demanda 
(sem oferta corresponden-
te) que ele mesmo provoca. 
Destrói-se a produção na-
cional, mas o consumo exce-
dente permanece, sustenta-
do por largas transferências 
fiscais e gordos encargos 
sobre a dívida pública.

Não poderiam ter inven-
tado uma “independência” 
mais disfuncional. Em últi-
ma instância, a responsa-
bilidade sobre inflação não 
é só do BC e, sim, do hoje 
camuflado Conselho Mone-
tário Nacional, que a mídia 
e a academia desconhecem. 
Ali, sentados no CMN, deve-
riam estar os ministros da 
Fazenda e do Planejamento, 
o presidente do BC, como 
também membros indepen-
dentes da sociedade, com 
mandato para defender a 
moeda e sustentar a saúde 
da produção. Para auxiliar 
o CMN nesta tarefa, há pre-
visão legal de outro órgão 
relevante - o Conselho de 
Gestão Fiscal - criado no art. 
67 da LRF desde 2000, mas 
jamais instituído. Por quê?

O mercado não tem ra-
zão científica alguma para 
defender o atual nível de 

juros. Esse nível tem sido 
praticado acima da “norma-
lidade” (ou seja, muito aci-
ma do que seria a relação 
do risco-país com a inflação 
projetada) enquanto os go-
vernos tampouco se empe-
nham com clareza para dar 
a cada real arrecadado de 
imposto o tratamento de 
seriedade e dignidade que o 
gasto público merece. 

Se o presidente fala sé-
rio sobre juros, e se o “mer-
cado” decidir parar de repe-
tir narrativas convenientes 
à manutenção de suas van-
tagens, deveríamos sentar 
para fazer cumprir os man-
datos dos dois conselhos, o 
monetário e o fiscal, sendo 
o primeiro por precisar ser 
reformado e empoderado e 
o segundo, para ser instituí-
do e prestigiado. 

Quanto aos colegas eco-
nomistas, que possamos 
perceber a ilusão de tentar 
alcançar uma estabilidade 
de preços jogada exclusiva-
mente nas costas do BC e 
dos juros na lua. Essa é uma 
péssima opção para o País. 
Não à toa temos tido, desde 
o Plano Real, um desempe-
nho médio do PIB Brasil de 
apenas 2% ao ano enquan-
to, na média mundial, o PIB 
planetário tem crescido a 
3,5%. E assim continuare-
mos, nesse auto-engano, até 
que o País consiga atribuir 
os deveres da condução 
monetária e fiscal aos ato-
res corretos e na medida 
certa das responsabilida-
des de cada um. Só então, o 
juro deixará de atuar como 
veneno que nos paralisa e 
impede de crescer.
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Por que os juros são 
tão altos no Brasil?  
E como reduzi-los?

Editor-chefe da casa 
de investimentos Apex 
Partners, analista 
político e colunista 
da Folha Vitória. 
Integra diversas 
organizações ligadas 
ao desenvolvimento 
de instituições com 
melhor ambiente 
de negócios, como 
o Ideias Radicais, o 
Instituto Mercado 
Popular e o Instituto 
Liberal, onde escreve 
desde 2014. É 
associado do Instituto 
Líderes do Amanhã.

LUAN SUPERANDO

A inadimplência no Brasil 
bateu novo recorde e atingiu 
67,6 milhões de brasileiros 
em julho de 2022, segundo a 
Serasa. A maioria das dívidas 
vem do segmento de bancos 
e cartões. Diante da informa-
ção, muitas pessoas culpam 
as taxas de juros cobradas 
pelas instituições financeiras. 
Afinal, por que os juros são 
tão altos no Brasil?

Inicialmente, é verdade que 
os juros cobrados no país 
são muito maiores do que 
na maior parte do mundo. 
Quando um banco empres-
ta dinheiro a alguém, cobra 
uma taxa pelo empréstimo. 
Essa taxa, naturalmente, será 
superior à taxa de captação. 
Essa diferença é denominada 
de spread bancário. Quanto 
maior, maiores os juros no 
país. O Brasil tem o segundo 
maior spread bancário do 
mundo, perdendo somen-
te para Madagascar. É o que 
mostrou uma comparação in-
ternacional feita por pesqui-
sadores do Ibre/FGV.

Contudo, os juros finais co-
brados representam outros 
custos que compõem o spre-
ad bancário. O principal com-
ponente é a inadimplência 
(55%), seguido dos lucros 
dos bancos (23%), impostos 

(16%) e custos administra-
tivos (4%). É o que mostrou 
relatório de 2017 do Banco 
Central.
Nesse sentido, uma possível 
explicação para não haver 
uma queda expressiva dos 
spreads no Brasil, mesmo 
quando a taxa Selic atingiu a 
mínima histórica de 2%, é o 
fato de que há entraves ins-
titucionais para a redução do 
spread, como a dificuldade de 
retomada das garantias.

Para efeito de comparação, 
o Brasil está entre os piores 
países em termos de recupe-
ração judicial de crédito. Se-
gundo dados do Banco Mun-
dial, por aqui, apenas US$ 
0,13 são recuperados de cada 
US$ 1 emprestado. A média 
mundial está em US$ 0,34 por 
US$ 1.

Como é muito difícil cobrar no 

Judiciário brasileiro créditos 
tomados e não pagos, quem 
toma empréstimos e os quita 
paga não somente para si, mas 
para todo o contingente de 
brasileiros inadimplentes.

Trazer maior celeridade ao 
hoje moroso Judiciário bra-
sileiro e desburocratizar o 
processo de execução civil, in-
cluindo a penhora e execução 
de bens, é fundamental para a 
redução do spread.

Resolver esses problemas 
ajudaria no desenvolvimento 
econômico do país ao ajudar 
na tomada de crédito para 
financiar investimentos em 
grandes projetos. Contudo, 
vale ressaltar que essa ques-
tão também é moral. Afinal, 
um país em que quem dá 
calote é premiado, não pode 
ser considerado moral, ético 
e sério.
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DIGA NÃO AOS JUROS MAIS ALTOS DO MUNDO
CHEGA DE ENGOLIR SAPO

Se uma pessoa tivesse ido a um banco para depositar R$ 
100,00 na caderneta de poupança há dez anos, teria hoje na 
conta R$ 198,03.

Se essa mesma pessoa tivesse usado o mesmo valor de 
R$ 100,00 no cheque especial, na mesma data, teria hoje, no 
mesmo banco, uma dívida de R$ 4.394.136,97.

*Campanha publicitária da FIESP/CIESP veiculada nos principais jornais brasileiros em 13 de março de 2018
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Uma das principais re-
ferências intelectuais do 
atual governo, o econo-
mista André Lara Resende 
disparou contra a política 
monetária atual em artigo 
publicado em 26.12.22. De 
acordo com ele, a estraté-
gia comumente adotada 
no mundo para o combate 
à inflação estaria errada e 
seria utilizada para preju-
dicar as classes mais baixas 
e favorecer os mais ricos.

Resende argumenta que isso 
teria ficado claro com a re-
sistência do mercado finan-
ceiro à PEC da Gastança. “O 
gasto primário, para atender 
necessidades básicas da po-
pulação carente, seria infla-
cionário, mas o gasto com o 
serviço da dívida, com o bol-
sa rentistas, não“, diz o texto 
assinado pelo economista e 
publicado na edição de hoje 
do Valor Econômico.

O alto patamar dos juros 
reais brasileiros (o mais 
alto do mundo, de acordo 
com ele) não tem auxiliado 
o combate à inflação e “ao 
contrário do que se poderia 
prever, a diferença entre a 
inflação do grupo dos al-
tistas (países que subiram 
mais significativamente as 
taxas nos últimos meses) e 
a dos demais países parece 
ter aumentado, não dimi-
nuído“, defende.

Certo ou errado, o impor-
tante aqui é que o econo-
mista inaugura a briga por 

uma mudança na postura, 
do agora autônomo, Banco 
Central. Vale lembrar que 
em fevereiro do ano que 
vem, os diretores de Fisca-
lização, Paulo Sérgio Neves 
de Souza, e de Política Mo-
netária, Bruno Serra Fer-
nandes, encerram os man-
datos, abrindo duas vagas 
para indicações do presi-
dente eleito Lula.

As diretorias do Banco 
Central são extremamente 
relevantes na condução da 
política monetária porque 
todos os diretores votam 
nas reuniões do Copom 
(Comitê de Política Mone-

tária), que decidem a tra-
jetória da taxa básica de 
juros no país. Ao todo são 
oito votos, mais a posição 
do presidente da autarquia.

Neste ano, além dos dois 
mandatos que terminam 
em fevereiro, outros dois 
diretores encerram as fun-
ções no último dia de 2023. 
Isso significa que, a partir 
de 2024, o presidente Lula 
terá indicado metade da 
diretoria do Banco Central 
do Brasil. Ainda não será o 
bastante para impor o pen-
samento econômico defen-
dido por André Lara Resen-
de, mas, com certeza, será 

o suficiente para dividir as 
decisões e começar a mudar 
significativamente a comu-
nicação do Comitê. (Fonte: 
O Antagonista)

É preciso urgentemente 
desarmar a perversa com-
binação de fatores que vem 
penalizando e tornando ab-
solutamente incompatível 
o crescimento econômico 
brasileiro de forma vigoro-
sa e contínua. Na verdade, a 
equação que se vem jogando 
no País tem se constituído 
em uma armadilha formada 
pela conjugação de juros es-
tratosféricos, carga tributá-
ria excessiva e câmbio valo-

O alto patamar dos juros reais brasileiros 
não tem auxiliado no combate à inflação
Rodrigo Oliveira
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rizado. O resultado só pode 
ser um: o empobrecimento 
do país!

Não é utopia imaginarmos 
que o PIB do Brasil possa 
crescer cinco, oito ou dez 
por cento ao ano. A China, 
a Índia e outros países da 
Ásia vêm demonstrando 
isso há mais de vinte anos. 
É o que se chama de ciclo 
virtuoso de crescimento 
econômico e éo que mais 
nos falta nos dias atuais.

Não precisamos imitar os 
modelos asiáticos, pois um 
dia já vivemos essa realidade.

Há meio século, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira anun-
ciava que o Brasil cresceria 
cinquenta anos em cinco, o 
que veio a se confirmar. No 
ritmo de crescimento atual, 
o Brasil pode demorar muito 
tempo para se transformar 
em Nação desenvolvida e 
obter o desempenho alcan-
çado pelo Governo de JK!

De 1956 a 1961, o País 
efetivamente, em apenas 
cinco anos, registrou um 
crescimento acumulado 
próximo de 48%, o que re-
presenta uma média anual 

superior a 8%.

Essa experiência histórica, 
conduzida por um mineiro 
de Diamantina, não pode 
se constituir numa simples 
lembrança de um passa-
do já quase longínquo. Ela 
deve ser a nossa inspiração 
e o nosso exemplo, para 
que o Brasil venha nova-
mente abraçar a causa do 
desenvolvimento.

“Minha formação de médico 
me leva a uma noção inte-
grativa de desenvolvimento, 
a partir da célula nacional, 
que é o município, com a sua 
rede interna de distritos, a 
coalisão de municípios in-
dividuando o Estado, como 
a coalisão de tecidos forma 
um órgão e a de órgãos for-
ma aparelhos e sistemas, 
que constituem, em sua har-
monização funcional supe-
rior, o corpo nacional.

Daí minha política munici-
pal já ter sido consciente-
mente integradora, desen-
volvimentista, organicista. 
E assim também foi condu-
zida coerente com ela, em 
doutrina e prática, minha 
política estadual e nacio-
nal, com a extensão que esse 

modo de ver acabou assu-
mindo no âmbito continen-
tal sob o título de Operação 
Pan-Americana.

Nesse conceito de Desen-
volvimento, o núcleo é o 
Homem, que se pretende 
ver elevado como ser hu-
mano e como ser social por 
meio da evolução econô-
mica, entendida essa nos 
termos em que a apresentei 
acima. Portanto, quando 

disse “produzir mais” com-
preendi Máquina e também 
Homem, organismos indus-
triais e também sociais, 
instituições administrati-
vas e também políticas – 
entidades e entes atuantes 
em qualquer setor e região 
nacionais”.

Falta-nos planejamento es-
tratégico de médio e longo 
prazo. Estamos carentes de 
uma intelligentsia nacio-
nal.  A administração dos 
governos brasileiros pa-
rece muito mais com uma 
corrida de obstáculos, onde 
se busca superá-los para a 
conquista da vitória ape-
nas conjunturalmente. E, 
lamentavelmente, a gestão 
das principais questões na-
cionais não vem sendo tra-
tada como deveria e acaba, 
simplesmente, postergada 
a solução dos principais 
entraves nacionais. No meu 
entendimento, “nunca na 
história deste país”, a dis-
cussão e o debate dos prin-
cipais problemas econômi-
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cos nacionais estiveram tão 
pobres e desprovidos de 
propostas eficazes, como 
nos últimos anos. Tem sido 
péssimo conteúdo e deplo-
rável a qualidade do debate 
econômico. 

O Brasil precisa se reconci-
liar com o crescimento eco-
nômico vigoroso, consis-
tente, contínuo, sustentável 
e eleger o desenvolvimento 
como a nossa meta priori-
tária número 1! 

O crescimento econômico 
vigoroso deve deixar de 
ser apenas uma casualida-
de, uma questão ou uma 
efemeridade, um aconte-
cimento meramente for-
tuito para se transformar, 
efetivamente, na grande 
meta econômica nacional, 
permeando a convolação 
do País em uma economia 
madura e desenvolvida.  
Nesta direção, já tivermos 
antes, vários exemplos de 
sucesso e que poderiam 
nos servir de inspiração, 
como o caso do Plano de 
Metas, implementado du-
rante o governo JK.

Transformar o Brasil em 
nação desenvolvida - essa 
deve ser a nossa bandeira 
e visão de futuro. E, nes-
se sentido, impõe-se uma 

mudança radical de menta-
lidade. Não há mais tempo 
a perder e essa deve ser a 
decisão imediata a ser to-
mada e inadiável por mais 
tempo. Se não a iniciarmos 
nos restará, tão-somente, o 
consolo do atraso e com ele 
também chegará, inevita-
velmente, a desordem ins-
titucional atrelada a amea-
ças à nossa democracia.

Não se pode continuar acei-
tando nem mais tolerar que o 
Brasil seja condenado ao atra-
so e ao subdesenvolvimento. 
Essa não é a nossa sina nem 
poderá ser o nosso destino!

O Brasil não pode prescindir 
do crescimento: o estoque 
de problemas econômicos e 
sociais, acumulados, eleva-se 
exponencialmente, apesar 
da desaceleração da taxa de 
crescimento da população. 
Só a expansão da economia 
preencherá as condições ne-
cessária para o enfretamento 

e atenuação dos mesmos.

Requer ao Brasil buscar a 
sua transformação em país 
desenvolvido, como foi o 
Chile, assim declarado al-
guns anos atrás. Assim como 
vem funcionando o “Siste-
ma de Metas de Inflação”, o 
Brasil deveria estabelecer 
outro modelo similar, com a 
implantação de um “Sistema 
de Metas de Crescimento 
Econômico Vigoroso e Con-

tínuo”, estabelecido através 
de planejamento estratégico 
de médio e longo prazo.

País que não cresce é país 
condenado à pobreza e ao 
subdesenvolvimento, e, por 
isso, torna-se imprescindível 
o estabelecimento de uma 
“Agenda Estratégica para o 
Desenvolvimento Nacional” 
– em que a transformação do 
Brasil em nação desenvolvi-
da seja o grande objetivo.

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período 2001/2022
Mundo 3,93 2,87 9,60 3,57
Brasil 3,73 0,30 3,70 1,99

 2001/2010 2011/2020 2021/2022* Período 2001/2022
Mundo 46,84 32,48 7,54 113,21
Brasil 43,91 2,68 5,47 58,51

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

RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO – Em %

*Projeções

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

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Textos dos discursos de JK foram extraídos da Coletânea “Juscelino Kubitschek: 
Profeta do Desenvolvimento – 2018/MercadoComum – de minha autoria.
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Pibículo: projeções nada otimistas para 
o crescimento da economia brasileira

R A D A R  E C O N Ô M I C O
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Relatório Focus do Banco Central do Brasil – 27.02.2023

O último Boletim Focus de feve-
reiro divulgado pelo Banco Central 
do Brasil (27.02) voltou a apresen-
tar alta nas projeções de IPCA para 
2023. Desta vez, o reajuste foi ape-
nas ligeiro, ao passar de 5,89% para 
5,90%, a 11ª semana seguida de ele-
vação. Para 2024, as projeções não 
se alteraram (4,02%), ao passo que 
para 2025 a mediana cresceu pela 
3ª semana seguida, de 3,78% para 
3,80%. 

Relativamente às projeções de 
crescimento do PIB-Produto Interno 
Bruto para 2023, a mediana voltou 
a crescer nesta semana, de 0,80% 
para 0,84%, enquanto que para 2024 
as expectativas permaneceram em 
1,50% - pela nona semana seguida. 

As projeções de taxa Selic (ao 
ano) ao fim de 2023 permaneceram 
em 12,75% após crescer há duas se-
manas, partindo de 12,50%. O mes-
mo ocorreu para ano que vem, está-

vel em 10,00% nesta semana ante 
9,50% de três semanas atrás. As pro-
jeções de câmbio (reais em dólar) ao 
fim de período ficaram em 5,25 para 
2023 (3ª semana seguida) e subiram 
de 5,29 para 5,30 para 2024.

Se o Brasil não se reconciliar ur-
gentemente com o crescimento eco-
nômico vigoroso a situação de uma 
maneira em geral no País só tende a 
piorar, agravando e exponenciando os 
graves problemas já existentes.
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Trem-bala entre Rio e São Paulo: 
construção é aprovada. Por que não incluir 
também Belo Horizonte e Brasília?

A ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) aprovou o 
pedido de construção e exploração de 
uma linha de trem de alta velocidade 
ligando as cidades de Rio de Janeiro e 
São Paulo. A decisão já foi publicada 
no Diário Oficial da União. A empre-
sa responsável pela construção da 
ferrovia, que será feita por meio do 
modelo de autorização, é a TAV Brasil 
Empresa Brasileira de Trens de Alta 
Velocidade. A exploração da estrada 
de ferro, por sua vez, terá o prazo de 
99 anos. A pergunta que se deve fazer 
é porque não incluir, também, as ci-
dades de Belo Horizonte e Brasília, o 
que poderia desafogar o tráfego aéreo 
e permitir uma maior integração dos 
principais centros de decisão econô-
mica e política do país.

 
A previsão da TAV Brasil é que o 

projeto tenha 4 estações. Além das 
duas capitais, o trem também pegará 
passageiros em São José dos Campos 
(SP) e Volta Redonda (RJ).

A ideia, pelo governo, de um trem 

de alta velocidade ligando as duas 
maiores capitais do país surgiu em 
2007 para atender à demanda da Copa 
o Mundo de 2014. A empresa que teria 
a função de projetar essa ferrovia era a 
estatal EPL (Empresa de Planejamen-
to e Logística), que hoje se fundiu com 

a Valec e se chama Infra S.A.

Naquela época, a expectativa era 
que, quando estivesse operando, o 
trem pudesse atingir velocidade má-
xima de 350 km/h e fizesse o percur-
so em 90 minutos.
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FGV: confiança do consumidor recua 
novamente em fevereiro

De acordo com a FGV-Fundação Ge-
tulio Vargas a confiança do consumidor, 
com ajuste sazonal, caiu 1,5% m/m em 
fevereiro, para chegar aos 84,5 pontos. 
Foi a segunda retração consecutiva e a 

quarta nos últimos cinco meses, além 
de acumular uma baixa de 5,1% em re-
lação ao resultado de setembro, o qual 
correspondeu ao mais elevado desde 
o início da pandemia no Brasil. O Índi-

ce de Confiança do Consumidor (ICC) 
ainda está 6,5% abaixo do resultado de 
jan/20. Na análise por médias móveis 
trimestrais esta foi a terceira queda se-
guida, agora de 0,3%.
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Balanço de Pagamentos brasileiro: 
perspectivas continuam favoráveis ao país

O saldo em conta corrente regis-
trou déficit de US$ 8,8 bilhões em ja-
neiro e, no acumulado de doze meses, 
o resultado ficou em US$ 55,4 bilhões 
(2,87% do PIB), frente a US$ 47,1 bi-
lhões (2,85% do PIB) no mesmo mês 
de 2022. O elevado déficit em conta 
corrente decorreu dos fortes remessas 
de dividendos, que cresceram US$ 2 bi-
lhões em relação a 2022, atingindo US$ 
4,5 bilhões. O crescimento econômico 
mais forte e a valorização das commo-
dities têm contribuído para o aumento 
da rentabilidade das empresas e para a 
alta dos lucros distribuídos. 

Os investimentos externos no país 
continuaram positivo. O investimento 
direto somou US$ 6,9 bilhões em janei-
ro e US$ 92 bilhões nos últimos doze 
meses, o que corresponde a 4,8% do 
PIB. Os investimentos estrangeiros em 
ativos financeiros brasileiros somaram 
US$ 2,1 bilhões em janeiro, quarto mês 
seguido positivo de entradas de recur-
sos. Os investimentos em ações atraí-
ram US$ 2,4 bilhões, enquanto o merca-
do de títulos registrou US$ 217 milhões. 
Os fundos de investimentos tiveram 
resultado negativo de US$ 490 milhões. 
Na direção contraria, as empresas bra-
sileiras investiram US$ 3 bilhões no 
exterior, enquanto voltou a se observar 

repatriação de recursos de brasileiros 
aplicados nos mercados internacionais 
(US$ 0,9 bilhão). Em fevereiro, o fluxo 
de investimentos externos soma US$ 
6,9 bilhões (IDP) e US$ 0,5 bilhões em 

ativos financeiros brasileiros.

 Em suma, o quadro das contas ex-
ternas continua bem favorável neste 
início de ano. 
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Juros americanos continuarão sendo 
elevados, mas negativos na remuneração 
dos investidores

A última ata do Fed (Federal Re-
serve, o Banco Central dos Estados 
Unidos) indicou que, apesar de in-
dícios de desaceleração da pressão 
inflacionária no mercado norte-ame-
ricano, integrantes do Fomc (Federal 
Open Market Committee, o Comitê 
de Política Monetária dos EUA) ain-
da esperam uma recessão no país em 
2023. 

O documento se refere à última 
reunião do Fomc, ocorrida em 1º de 
fevereiro, que anunciou o 8º aumen-
to consecutivo dos juros. O patamar 
está no intervalo de 4,5% a 4,75%. 
“Os participantes concordaram que 
os riscos para a perspectiva de ati-
vidade econômica estão apontados 
para baixo”, diz.

Contas telefônicas falsas – cuidado 
para você não cair nesses golpes

É impressionante o número de 
contas telefônicas falsas que continu-
am sendo enviadas, principalmente 
através de mensagens de e-mail, aos 
usuários dos serviços prestados por 
operadoras do sistema.  E essas contas, 
em sua maioria, são bastante seme-
lhantes e similares às originais, o que 
dificulta o seu reconhecimento.  É pre-
ciso um amplo programa de combate 
a esses mecanismos, com campanhas 
publicitárias de esclarecimento e bus-
ca, com responsabilização criminal, 
desses mercadores da fraude digital.  
Pouco ou quase nada se observa, nes-
se sentido, por parte das operadoras.  
Afinal de contas, o prejuízo não é delas 
e sim dos usuários desses serviços.
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Renda média brasileira: minas 
fica bem abaixo da nacional

Taxa de Câmbio: já não é hora de mudar?

A renda média dos mineiros é a 
pior do Sudeste do Brasil e não ficou 
nem entre as 10 maiores do país, se-
gundo a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad), elaborada 
pelo IBGE. A renda per capita de Mi-
nas ficou em R$ 1.529, abaixo da mé-
dia nacional, que foi de R$ 1.625, se-
gundo o Pnad. O estado com melhor 

rendimento médio é o Distrito Fede-
ral, com renda per capta de R$ 2.913. 
Já o menor ganho foi registrado no 
Maranhão, com R$ 814 mensais. Na 
região Sudeste do país, São Paulo é 
o melhor colocado, com R$ 2.148 de 
renda média por morador, seguido do 
Rio de Janeiro, com R$ 1.971, e Espí-
rito Santo, com R$ 1.723 per capita.

Com o nível nacional de reser-
vas cambiais atual, a modernização 
da legislação pertinente às ques-
tões cambiais e o amadurecimento 
do mercado -, não se justifica mais 
manter diferentes taxas cambiais 
para o real.  Afinal de contas, moeda 
é uma só e não há mais razão privi-
legiar uma modalidade em relação a 
outra.  Cabe salientar que as taxas 
de compra são negociadas basica-
mente quase que nos mesmos níveis 
(vide tabela acima), mas a diferença 
fica do outro lado, quando se tratar 
de venda.  Nesse caso, a diferença 
entre ambas chega a alcançar qua-
se 4% - o que pode ser considerada 
uma diferença muito elevada.



R A D A R  E C O N Ô M I C O7 8 EDIÇÃO 314MARÇO 2023
MERCADOCOMUM

Conta internacional em dólar para clientes
C6 Conta Global Empresas oferece câmbio 24h, envios e recebimentos 
simplificados em moeda estrangeira

Um dos produtos mais inovadores 
do C6 Bank, a conta internacional, passa 
a ser oferecida também para pessoas ju-
rídicas. Com a C6 Conta Global Empre-
sas, clientes PJ podem pagar despesas 
e fazer transferências em dólar para 
instituições financeiras e titularidades 
no exterior, além de fazer operações de 
câmbio 24h por dia.  

“Fomos pioneiros no modelo de 
conta internacional integrada à conta 
brasileira no app. Agora, ampliamos 
essa vantagem para nossos clientes PJ 
para apoiá-los na internacionalização 
de sua operação com condições com-
petitivas de câmbio e um sistema de 
transferências que facilita negociações 
com clientes, parceiros e fornecedores 
no exterior”, diz Monisi Costa, head de 
produtos e pessoa jurídica do C6 Bank.  

A C6 Conta Global Empresas permi-
te que o correntista envie e receba dó-
lares de qualquer conta bancária no ex-
terior em poucos cliques e diretamente 
do app do C6 Bank. O cliente pode es-
colher entre manter o dinheiro na conta 
internacional ou fazer o câmbio para 
real quando for mais conveniente, con-
siderando necessidades do negócio e as 
oscilações das moedas.

Na C6 Conta Global Empresas, o câm-
bio está disponível 24 horas. As operações 
adotam câmbio comercial com spread de 
2% para dólar sobre as transferências em 
horário comercial. O IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) é de 1,1% nos en-
vios de remessa e de 0,38% nos retornos 
de remessa ao Brasil.

A remessa de valores para a conta 
internacional é imediata e o montante é 
convertido automaticamente em dólar. 
O aplicativo do C6 Bank concentra todas 
as interações, oferecendo mais pratici-
dade e segurança para o cliente.

Todos os clientes PJ podem solicitar 

a abertura da C6 Conta Global Empresas, 
com taxa de abertura de US$ 15. Depois 
de fazer a solicitação pelo app e aceitar 
as condições, é necessário encaminhar 
a documentação via chat em até 30 dias.

INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
NOS ESTADOS UNIDOS

De outro lado, vale destacar que os 
juros americanos estão no maior pata-
mar desde 2007 e não devem cair tão 
cedo. Para quem planeja diversificar a 
carteira de investimentos, o juro eleva-
do nos EUA pode ser uma oportunidade 
para investir na renda fixa americana. 

"Além da diversificação geográfica, 
é também uma forma de proteger o pa-
trimônio das oscilações do câmbio", diz 
Igor Rongel, head de investimentos do 
C6 Bank. "A procura por esses produtos 
vem aumentando nos últimos meses 
porque a rentabilidade nunca esteve tão 
atrativa para o investidor brasileiro."

No C6 Bank, é possível investir em 
CDs (Certificados de Depósito), um pro-
duto de renda fixa com funcionamento 
muito semelhante ao de um CDB brasi-
leiro. Com aporte mínimo de US$ 500, 
os CDs prefixados de um ano estão com 
uma rentabilidade de 6,45% ao ano e 
podem ser acessados por meio do C6 
Global Invest, conta para investimentos 
no exterior. As taxas podem variar con-
forme as condições do mercado. 

Outros ativos de renda fixa america-
na disponíveis para o investidor do C6 
Global Invest são os Bonds e Treasuries, 
cuja aplicação mínima é de US$ 1 mil e 
deve ser solicitada para o assessor de 
investimentos.  

Clientes que investem no Global 
Invest contam com o diferencial tribu-
tário de só recolher Imposto de Renda 
quando os recursos aplicados forem 
retirados da conta de investimento in-
ternacional. Além disso, podem com-
pensar eventuais perdas e ganhos de 
suas aplicações no exterior. Ou seja, se 
houver um ganho de US$ 10 mil e uma 
perda de US$ 1 mil, pagarão imposto 
apenas sobre a diferença de US$ 9 mil. 

BONDS E TREASURES

Bonds são títulos de renda fixa emi-
tidos nos Estados Unidos por empresas 
ou governos para financiar projetos e 
operações. Ao comprar um título, o in-
vestidor recebe um certificado de que 
emprestou dinheiro para um devedor 
que se compromete a pagar a remune-
ração acordada na data prevista. Esse 
pagamento é feito por meio de cupons 
trimestrais ou semestrais. 

Já os treasuries são títulos da dívida 
do Governo dos Estados Unidos. Esses 
títulos são considerados investimentos 
seguros e de baixo risco, pois, além de 
serem emitidos pelo próprio governo, 
são assegurados pelo Departamento do 
Tesouro americano.
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Desenvolvimento Já!
Há 67 anos, Juscelino Kubitschek 

de Oliveira anunciava que o Brasil 
cresceria cinquenta anos em cinco, 
o que veio a se confirmar. No ritmo 
de crescimento atual, o Brasil pode 
demorar muito tempo para se trans-
formar em Nação desenvolvida e 
obter o desempenho alcançado pelo 
Governo de JK!

De 1956 a 1961, o País efetiva-
mente, em apenas cinco anos, regis-
trou um crescimento acumulado pró-
ximo de 48%, o que representa uma 
média anual superior a 8%. 

JK também já alertava que era 
preciso que nos capacitemos, de uma 
vez para sempre, de que o desenvolvi-
mento do Brasil é uma condição liga-
da à nossa sobrevivência num mundo 
que se impõe, mais e mais, pela força 
de sua vertiginosa marcha técnica. 
Ele afirmava que não temos de nos 
desenvolver apenas por ambição 

mesmo justa, “mas desenvolver para 
sobreviver”. E ainda acrescentava:

“Não se faz, não se opera a mo-
dificação de um país, sem que haja 

também uma nova mentalidade, a 
mentalidade para o desenvolvimen-
to, a mentalidade de grande país. É 
isso o que me parece indispensável 
ao nosso Brasil”.

Essa experiência histórica, condu-
zida por um mineiro de Diamantina, 
não pode se constituir numa simples 
lembrança de um passado já quase 
longínquo. Ela deve ser a nossa ins-
piração e o nosso exemplo, para que 
o Brasil venha novamente abraçar a 
causa do desenvolvimento.

Vamos transformar as nuvens de 
hoje na copiosa chuva de amanhã, 
para fecundar a economia e tornar 
mais humana e justa a sociedade bra-
sileira. Para isso é preciso recuperar 
o crescimento econômico vigoroso, 
consistente, contínuo e sustentável 
fazendo como prioritária a meta nú-
mero de transformar o País numa Na-
ção Desenvolvida e Prospera!

Frases-destaque da edição:
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Reindustrialização: um tema 
urgente e fundamental para  
o desenvolvimento do BrasilPresidente do 

Conselho de 
Administração da 
Usiminas, presidente 
do Conselho de 
Administração da 
Associação Brasileira 
de Metalurgia, 
Materiais e  
Mineração (ABM)  
e vice-presidente do 
Conselho Diretor do 
Instituto Aço Brasil.

SERGIO LEITE DE ANDRADE

Um tema que já há muito 
tempo está na pauta do em-
presariado nacional começa 
a ganhar relevância, tam-
bém, para as nossas autori-
dades: a reindustrialização 
do país. Assunto urgente e 
fundamental para o cresci-
mento sustentável do Brasil, 
a reinserção da indústria 
precisa, de fato, ser tratada 
com mais seriedade e cele-
ridade. Não há dúvida que 
indústria e desenvolvimento 
caminham juntos.
 
Estimativas da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) indicam que a cada 
R$ 1 produzido na indústria 
de transformação, são gera-
dos R$ 2,43 na economia. Já 
de acordo com o Portal das 
Indústrias, quase 70% das 
exportações brasileiras de 
bens e serviços e 66,4% do 
investimento empresarial 
em pesquisa e desenvolvi-
mento vêm da atividade in-
dustrial.
 
Se por um lado as evidên-
cias da importância do setor 
são indiscutíveis, por outro 

também é indiscutível que a 
indústria nacional vem per-
dendo espaço ao longo das 
últimas décadas na formação 
do nosso PIB. E as consequ-
ências, claro, impactam o 
desenvolvimento da nossa 
nação. 
 
O tema demanda um pla-
no de ação que passa pela 
aguardada Reforma Tributá-
ria e pelo olhar atento para 
limitadores do desenvolvi-
mento, como a elevada bu-
rocracia e os já conhecidos 
problemas de infraestrutura 
e outros que formam e am-
pliam o nosso indesejável 
Custo Brasil.

Temos um histórico recente 
de perda crescente de parti-
cipação na formação do PIB 
e o desafio avança exponen-
cialmente na medida em 
que novas demandas sociais 
são colocadas para o setor, 
principalmente aquelas re-
lacionadas à Agenda ESG. 
Soma-se à capacidade ociosa 
do parque industrial, desa-
fios como o de termos uma 
economia de baixo carbono, 

empresas mais diversas e 
inclusivas e tantos outros 
aspectos que irão contribuir 
para a Sustentabilidade das 
empresas. 
 
Nesse sentido, a indústria 
do aço pode se orgulhar de 
estar mobilizada e contabi-
lizar avanços importantes. 
Iniciativas em áreas como 
Inovação, Energias Reno-
váveis e Economia Circular, 
entre outras, estão de forma 
permanente na nossa pau-
ta. A indústria do aço vem 
investindo e ampliando a 
atuação na diversificação da 
matriz energética das plan-
tas industriais, fortalecen-
do os programas internos 
de inovação com resultados 
promissores e adotando po-
líticas cada vez mais firmes 
de diversidade e inclusão. 
 
Os desafios são muitos, mas 
seguimos confiantes na nos-
sa capacidade de superá-los 
e continuar gerando valor 
para toda sociedade como, 
historicamente, a indústria 
brasileira foi capaz de fazer.
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A primeira rodada da pesquisa 
Genial/Quaest em 2023 indica que 
40% dos brasileiros avaliam o gover-
no do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva como bom. 

Outros 24% consideram regular, 
enquanto 20% classificariam como 
negativo. O número de entrevistados 
que não souberam ou não responde-
ram chegou a 16%.

Além disso, 65% dos brasileiros 
aprovam a maneira como Lula se 
comporta na Presidência da Repú-
blica. A sondagem foi feita entre os 
dias 10 e 13 de fevereiro, com 2.016 
entrevistas em todo o país. A margem 
de erro é de 2,2 pontos.

A pesquisa compara o sentimento 
dos brasileiros em relação aos pri-
meiros dias de mandato dos últimos 
presidentes. Fernando Henrique Car-
doso teve 41% de positivo (no pri-
meiro mandato) e 42% (no segundo). 

A pesquisa compara o sentimento 
dos brasileiros em relação aos pri-
meiros dias de mandato dos últimos 
presidentes. Fernando Henrique Car-
doso teve 41% de positivo (no pri-
meiro mandato) e 42% (no segundo). 

Lula ficou com 43%, no primeiro 
mandato; e 48%, no segundo. Dilma 
Rousseff assumiu, pela primeira vez, com 
47% de aprovação. Já no começo do se-
gundo mandato, apenas 12% dos brasi-
leiros classificaram como bom. Jair Bolso-
naro teve 39% de avaliação positiva.

Lula tem 65% de aprovação e seu governo 
alcança 40% de avaliação ótima ou boa
Pesquisa aponta que 33% dos brasileiros consideram que a atual administração é 
melhor do que esperavam Índice é um ponto acima dos primeiros dias de Bolsonaro 
e menor dos que os dois governos anteriores do petista. Nordestinos (62%), mulheres 
(44%) e eleitores com renda até dois salários-mínimos (47%) são os que mais 
aprovam Lula. Nove em cada dez brasileiros desaprovam as manifestações de 8 de 
janeiro e 51% acreditam que o ex-presidente teve influência nos atos



E S P E C I A L8 2 EDIÇÃO 314MARÇO 2023
MERCADOCOMUM

 A avaliação positiva do governo 
Lula é maior no Nordeste (62%), 
entre as mulheres (44%) e os elei-
tores com renda até dois salários-
-mínimos (47%) e junto aos brasi-
leiros que só fizeram até o ensino 
fundamental (49%). 

Os menores índices de aprovação 
estão no Centro-Oeste (29%), na po-
pulação masculina (37%), entre os 
brasileiros com ensino médio com-
pleto ou incompleto (34%) ou que 
têm renda familiar acima de cinco mí-
nimos (35%).

A avaliação positiva do governo 
Lula é maior no Nordeste (62%), 
entre as mulheres (44%) e os elei-
tores com renda até dois salários-
-mínimos (47%) e junto aos brasi-
leiros que só fizeram até o ensino 
fundamental (49%). 

Os menores índices de aprovação 
estão no Centro-Oeste (29%), na po-
pulação masculina (37%), entre os 
brasileiros com ensino médio com-
pleto ou incompleto (34%) ou que 
têm renda familiar acima de cinco mí-
nimos (35%).

Além disso, 33% dos brasileiros 
consideram que o atual governo está 
melhor do que esperavam; 38% dizem 
que não é melhor nem pior e 18% ava-
liam como pior do que esperavam. 

Ao serem questionados sobre a 
comparação entre Lula e Bolsonaro, 
60% dos entrevistados dizem que o 
atual governo será melhor do que o 
anterior; 8% acham que será igual; e 
17% afirmam que será pior.

Em relação às manifestações de 
8 de janeiro, 94% dos brasileiros 
desaprovam e apenas 4% aprovam. 
Para 51% dos entrevistados, Bolso-
naro teve alguma influência nos atos 
e 38% dizem que o ex-presidente não 
influenciou. 

Para 42%, os manifestantes re-
presentam os eleitores do Bolsona-

ro. Em contrapartida, 49% dizem 
que são radicais e não representam o 
eleitorado bolsonarista. De qualquer 
forma, 54% afirmam que o objetivo 
das manifestações era tirar Lula do 
poder à força.

A sondagem Genial/Quaest tam-
bém quis saber o que os eleitores 
pensam do partido de Lula: 36% se 
dizem pró-PT; 37% se identificam 
como antipartidários e 28% se decla-
ram anti-PT.
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Sobre os problemas do país, a eco-
nomia é apontada como o mais grave 
por 30% dos entrevistados, seguida 
pelas questões sociais, com 29%. Ao 
detalhar os números das questões so-
ciais, a maior preocupação dos brasi-
leiros é com a fome e a miséria, apon-
tada por 20%. Mesmo considerando 
a economia um grave problema, 62% 
dos brasileiros acreditam que ela vai 
melhorar nos próximos 12 meses. 

Os entrevistados também foram 
convidados a opinar sobre as diver-
gências entre Lula e o Banco Central 
em relação à inflação. Na avaliação 
de 46%, o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, age por motivação 
política. Já 29% consideram que ele 
usa critérios técnicos. Para 76%, Lula 
está certo em forçar a queda da taxa 
de juros.

A Genial é uma plataforma de 
investimentos que tem como obje-
tivo facilitar o acesso ao mercado 
financeiro, oferecendo os melhores 
produtos do mercado. Sempre em 
busca de excelência e inovação, pos-
sui hoje mais de R$ 150 bilhões de 
ativos sob custódia, 700 mil clientes 
e mais de 20 anos de história. É uma 
plataforma que acredita em simpli-
cidade e facilidade na hora de in-
vestir, por isso, é 100% digital, mas 
sempre humana.

 
A Quaest é uma empresa de in-

teligência de dados que alia rigor 
científico e tecnologia para gerar in-
sights que levem os clientes a tomar 
decisões estratégicas informadas. 
Com seis anos de experiência em 
campanhas políticas presidenciais, 
estaduais e municipais, reúne um 
time de doutores e mestres das mais 
diversas áreas do conhecimento. O 
fundador e presidente da Quaest é 
Felipe Nunes, Ph.D. em ciência polí-
tica e mestre em estatística pela Uni-
versidade da Califórnia, Los Angeles 
(UCLA), professor da UFMG e presi-
dente do Centro de Estudos Legis-
lativos. Ele é o criador do Índice de 
Popularidade Digital (IPD).
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Lula 3: um personagem 
enigmático e imprevisível

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

ROBERTO BRANT

Apesar de ser o político mais lon-
gevo do país, de ser o líder isola-
do e incontrastável de um partido 
que já venceu 5 eleições desde a 
redemocratização e de ainda ter 
ocupado por duas vezes a Presi-
dência da República, o atual Pre-
sidente Lula tem-se se mostrado 
um personagem enigmático e 
imprevisível. Ele próprio jocosa-
mente uma vez se autointitulou 
uma metamorfose ambulante. A 
disposição de rever ideias e de 
se reinventar é sem dúvida uma 
boa qualidade humana, mas ser 
um personagem errático e impre-
visível não é algo que sirva a um 
governante ou a um estadista. 

 Já fomos governados algumas 
vezes com certa leviandade e 
pagamos um peço alto por isto. 
Do Presidente Lula, com sua 
experiência e sua idade, só po-
deríamos esperar um governo 
sóbrio, construtivo e capaz de 
superar as tentações do popu-
lismo e do oportunismo políti-
co. Até este momento não pode-
mos estar seguros disto.

Os governos não podem tudo, as 
divisões sociais que se multipli-
cam hoje em todas as socieda-
des causam grandes restrições à 
ação do Estado, mas há momen-
tos históricos em que governos 
realizaram grandes feitos. Entre 
nós há o caso recente do Plano 
Real que terminou com uma 
inflação de décadas e que havia 
resistido a todas as tentativas de 
controle. Voltar a crescer e criar 
prosperidade para uma popula-
ção que na sua maior parte vive 
em relativa pobreza é a princi-
pal tarefa que temos hoje. É algo 

muito difícil, mas não impossí-
vel. Para isto, no entanto, é pre-
ciso um grande governo. 

Grandes governos são os que 
mudam o futuro, não os que que 
tentam mudar o passado, rees-
crevendo a história a seu gosto 
para apagar erros ou reabilitar 
personagens cujo julgamento 
haverá de ser feito apenas com 
a passagem do tempo. O go-
verno do PT em 2014 e 2015 
mergulhou, por conta de erros 
exclusivamente seus, nosso país 
na mais profunda recessão de 
nossa história, trouxe de volta 
a inflação, os juros altos e o en-
dividamento público excessivo. 
Estes são fatos passados, esta-
tísticas já estabelecidas. Como 
dizia o poeta Ferreira Goulart 
“o que passou, passou. Nada é 
capaz de mudar isto.” O Presi-
dente Lula parece julgar que 
sua tarefa prioritária é mudar 
esta história em vez de reunir 
os brasileiros de todos os lados 
para mudar o presente e assim 
mudar também o futuro.

Se alguma coisa um homem com 
a vivência do Presidente Lula já 
deveria ter compreendido é que 
o crescimento econômico de um 
país não é apenas uma questão 
de vontade. Se ele ainda se per-
mite esta lembrança, em 2003 
quando assumiu pela primeira 
vez e realizou um governo em 
que houve crescimento e equi-
líbrio, apesar do discurso con-
veniente da herança maldita 
tratou de seguir sem alteração 
as políticas e o comportamen-
to do governo anterior. Chegou 
a escolher, e manter no cargo 

por oito anos, um deputado do 
PSDB e ex-Presidente de um 
banco americano para a Presi-
dência do Banco Central. Se dele 
divergiu em algum momento, 
ele o fez de modo reservado, 
nunca em ruidosas entrevistas.

Durante o primeiro mandato de 
Lula eu exerci meu último man-
dato de deputado federal, na 
oposição ao governo. Malgrado 
esta posição, quando o governo 
decidiu fazer uma forte reforma 
da Previdência com foco no ser-
viço público, decidi que era meu 
dever ajudar e cheguei a presidir 
a Comissão Especial na Câmara e 
depois encaminhar votações no 
plenário para atrair para a refor-
ma do governo alguns votos da 
oposição. A reforma foi aprovada 
por poucos votos além do míni-
mo necessário. Naquele momen-
to o governo pregava a paz entre 
os brasileiros, praticava uma polí-
tica econômica realista e blindada 
contra a demagogia e o país con-
seguiu crescer por alguns anos.

Hoje vejo tudo acontecendo de 
modo muito diferente.  O novo 
Presidente Lula, apesar de to-
das as lições da vida, vive mobi-
lizando suas legiões para a luta 
e o conflito, tem olhos fixos no 
passado e fechados para o futu-
ro e tenta, tal como um militante 
irresponsável, quebrar a blinda-
gem institucional da nossa pre-
cária estabilidade econômica. 

Tudo isto passa longe da minha 
compreensão. Ao contrário do 
que disse Polônio a respeito do 
príncipe Hamlet: não há lógica 
nesta loucura.
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Vem aí o 28º Prêmio Top of Mind 
MercadoComum – Marcas de Sucesso  

de Minas Gerais – 2023
Pesquisa já encerrou a fase de coleta de dados

A premiação, que neste ano 
completa 28 anos, reconhece as 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais, 
escolhidas por critérios eminente-
mente técnicos através de pesquisa 
de opinião, encomendada com ex-
clusividade, por MercadoComum, à 
Jumppi - Instituto OLHAR – Pesquisa 
e Informação Estratégica. 

A pesquisa, realizada durante 
o mês de fevereiro de 2023, conta 
com 1.518 entrevistas – 1.133 no 
interior do estado (75% do total) 
e 385 na capital (25% do total) 
compreendendo os 50 maiores 
municípios de Minas Gerais re-

presentativos de mais de 50% 
da população total estadual e do 
consumo ocorrido, de acordo com 
levantamento efetuado pelo IPC-
-Maps. São consideradas apenas 
as respostas espontâneas dos en-
trevistados. 

As empresas vencedoras que 
veicularem publicidades na edição 
especial de MercadoComum que 
circulará em junho e que partici-
parão da solenidade de premiação 
receberão uma certificação com a 
sua classificação, um troféu espe-
cialmente preparado em aço inox 
estilizado, a íntegra da pesquisa 

realizada, além de um descritivo 
institucional da empresa na referi-
da edição, bem como, convites in-
dividualizados para a solenidade e 
Coquetel de Confraternização. Tam-
bém poderão ter acesso às fotos do 
evento e dar divulgação às logomar-
cas e outros detalhes apurados na 
pesquisa efetuada.

Em sua próxima edição de 
abril MercadoComum já divulga-
rá a relação completa das marcas 
campeãs de Minas Gerais, tanto 
por setor econômico quanto em 
relação às categorias Excelência, 
Liderança e Expressão.
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Os debates e embates sobre 
os principais fatores que in-
terferem no desempenho da 
economia e, na política mo-
netária, não alteram neste 
final de primeiro semestre 
a atratividade dos ativos de 
renda fixa.

Enquanto os juros básicos 
da economia continuarem 
percentual muito acima da 
inflação no Brasil, continu-
ará grande a procura pelos 
Certificados de Depósitos 
Bancários-CDBs, fundos de 
renda fixa DI (os que acom-
panham os CDIs e a Selic), as 
aplicações no Tesouro Direto 
lastreadas na Selic ou IPCA e 
outros fundos que utilizam a 
renda fixa em suas carteiras 
para assegurar rentabilidade 
básica expressiva e sem risco 
a seus investidores.

Apesar das críticas contun-

dentes do presidente Lula à 
autoridade monetária, o Ban-
co Central (BC) e o Copom 
(Comitê de Política Monetá-
ria) mantiveram o posiciona-
mento inalterado neste início 
de ano. A taxa Selic foi man-
tida em 13,75% ao ano para 
tentar levar a inflação para 
próxima da meta de 3,25% e 
que não foi alterada na pri-
meira reunião do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
no atual governo.

O presidente do BC, Roberto 
Campos Neto resistiu às pres-
sões do presidente Lula, que 
traduzem a preocupação de 
parte dos economistas sobre 
a prática de juros excessiva 
altos no Brasil – juros reais 
de 8% ao ano. Essa taxa é es-
timada após a dedução sobre 
o percentual da Selic da infla-
ção projetada para os doze 
meses seguintes.

Diante de rentabilidade bruta 
e líquida tão elevadas, as apli-
cações em dólar, ouro e ações 
ficam em segundo plano. Os 
investidores nesses ativos 
tem o desafio difícil sem ris-
co de conseguir pelos menos 
os 13,75% ao ano oferecidos 
pela Selic-CDIs nos ativos de 
renda fixa.

RENDA VARIÁVEL

Ações, dólar e ouro são re-
gidos por diversos fatores 
internos e externos. A crise 
financeira da Lojas Ameri-
canas que se espraiou por 
outras companhias varejis-
tas e bancos afetou muito o 
desempeno do Ibovespa que 
se esforça para superar os 
110 mil pontos, sem muito 
sucesso.

O golpe nas Americanas, 
como se referiu um impor-
tante executivo de banco de 
investimento, ainda expôs a 
fragilidade dos balanços au-
ditados no Brasil, das firmas 
de auditoria, dos órgãos de 
regulação como a Comissão 
de Valores Mobiliários-CVM 
e os analistas e executivos de 
crédito de grandes bancos.

Ninguém foi capaz de consta-
tar a contabilidade falsificada 
de R$ 20 bilhões da America-
nas e nem o rombo superior 
a R$ 40 bilhões no caixa da 

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista 
especializado em 
economia e finanças

Renda fixa continua 
atraente e segura



E S P E C I A L 8 7EDIÇÃO 314 MARÇO 2023
MERCADOCOMUM

tradicional empresa, que até 
pouco tempo, tinha como 
seus principais donos, três 
grandes executivos brasilei-
ros de porte e sucesso inter-
nacional.

Grandes bancos se viram na 
obrigação de provisionarem 
na conta de créditos de liqui-
dação duvidosa, os emprésti-
mos à empresa em fase de ten-
tativa de recuperação judicial.

Com lucros menores e pro-
visões de crédito em alta, os 
bancos ficam cada vez mais 
cuidadosos, o que se traduz 
em aperto de crédito no mer-
cado. Esse quadro torna invi-
ável a redução dos juros nos 
bancos.

INIMIGO ERRADO

O presidente Lula ao pressio-
nar o BC e o presidente Cam-
pos Neto nesta conjuntura, 
compra uma briga com o ini-
migo errado. Os bancos é que 
cobram juros exorbitantes, 
até superiores a 15% ao mês 
nos financiamentos de débi-
tos dos cartões de crédito.

Fica difícil ao Copom/BC re-
duzirem a Selic enquanto a 
inflação continuar elevada 
e com tendência de alta. Em 
janeiro passado, o IPCA regis-

trou alta de 0,55% e elevou 
para 5,77% s inflação acumu-
lada nos 12 meses anteriores,

O boletim Focus do BC divul-
gado no último 13 de feverei-
ro não deu esperanças aos 
economistas que defendem a 
queda da taxa referencial nos 
negócios entre bancos. Aque-
la projeção das principais ins-
tituições do mercado fixava 
em 12,75% ao ano a Selic de 
dezembro de 2023 e e infla-
ção anualizada em 5,79%. No 
final de 2024, a Selic cairia 
para 10% ao ano em dezem-
bro daquele ano, e a inflação 
anualizada recuaria para 4%,

O presidente Lula defende 
a queda dos juros para que 
a economia cresça e o País 
possa financiar os programas 
sociais de que tanto precisa. 
O crescimento do Produto In-
terno Bruto-PIB previsto para 
este ano pelo boletim Focus 

continua no modesto no pata-
mar de 0,76%, podendo subir 
no próximo ano, só um pouco 
mais para 1,5% ano.

CÂMBIO TRANQUILO

A situação cambial do País 
continua tranquila, o que não 
favorece a rentabilidade das 
aplicações do dólar em es-
pécie ou através dos fundos 
cambiais. Além disso, até ago-
ra, pelo menos, os assessores 
do presidente Lula não cogi-
taram em mexer nas reservas 
cambiais do País da ordem de 
US$ 350 bilhões.

O dólar comercial pode en-
cerrar 2023 no patamar de 
R$ 5,25 e alcançar R$ 5,30 
ao final do próximo ano, de 
acordo com as projeções do 
Focus. Uma baixa artificial 
dos juros básicos e fatores 
externos podem alterar essas 
previsões.

As contas externas estão 
também com previsões boas. 
A balança comercial deve al-
cançar neste ano, superávit 
de US$ 57,20 bilhões, e os 
investimentos externos dire-
tos o total de US$ 80 bilhões. 
Valores mais do que sufi-
cientes para cobrir o déficit 
nas contas correntes (todo o 
movimento com o exterior do 
País) da ordem de US$ 50 bi-
lhões, conforme as previsões 
do boletim Focus.
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Bilionários no mundo: Brasil é o 8º maior 
país em número
País possui 62 bilionários, número acima do Japão, Noruega e Chile, juntos

Com 62 bilionários, o Brasil ocupa 
a 8ª posição do ranking que lista os pa-
íses com mais bilionários no mundo.

É o que revela um estudo di-
vulgado pela plataforma de cupons 
CupomValido.com.br com dados da 
Forbes e Statista sobre o número de 
bilionários pelo planeta.

No total existem 2.668 bilionários 
no mundo. E os Estados Unidos é país 
de principal destaque, com 735 bilio-
nários, o que representa mais de 27% 
do total de bilionários.

Ao considerar as top 10 pessoas 
mais ricas do mundo, os Estados Uni-
dos também segue na liderança, sen-
do 8 norte-americanos.

 
OS GANHADORES E OS 
PERDEDORES

Em comparação com o ano ante-
rior, o Brasil perdeu 3 bilionários.

A Índia foi o país que mais ganhou, 
com um aumento de 26 bilionários.

Já a China foi o país que mais per-
deu do ranking, com uma diminuição 
de 87 bilionários. 

Um dos principais motivos, foi a 
política restritiva de covid zero, que 
afetou sinoticamente a cadeia de su-
primentos e manufatura.

 
OS MAIS RICOS DO BRASIL

O Jorge Paulo Lemann é o homem 
mais rico do Brasil, com uma fortuna 
estimada de $15,4 bilhões de dólares. 
A principal origem de sua fortuna é 
proveniente da empresa de bebidas, 
Ambev (atual AB InBev, após fusão).

Marcel Herrmann Telles e Carlos 
Alberto Sicupira, também sócios da 
AB InBev, ocupam a 3ª e a 5ª posição 
do ranking, respectivamente.

Em 2ª posição, está o Eduardo Save-
rin, um dos cofundadores do Facebook 
junto ao Mark Zuckerberg em 2004.

Jorge Neval Moll Filho, o fundador da 
Rede D'Or, está em 4ª posição do ranking.

Joseph Safra foi o fundador do 
Banco Safra, e após seu falecimento, 
deixou a herança com sua família, que 
ocupa a 6ª posição.

Ainda estão no ranking dos top 
10: Lucia Maggi (cofundadora da 
Amaggi), Andre Esteves (sócio do 
BTG), Alexandre Behring (cofunda-
dor da 3G Capital) e Luciano Hang 
(fundador da Havan).

Fonte: Forbes, CupomValido.com.br, Statista
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O levantamento do “Mapa da Ri-
queza do Brasil, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) Social, apresenta dados 
das 27 unidades da Federação. O Dis-
trito Federal lidera e está no topo do 
ranking apresentando uma renda mé-
dia de R$ 3.148 por habitante, seguido 
por São Paulo (R$ 2.093) e Rio de Janei-
ro (R$ 1.754). Minas Gerais ocupa a 9ª 
posição, com renda média de R$ 1.153.

Considerando a renda média dos 
declarantes do Imposto de Renda, o 
Estado fica em 8º lugar, com R$8.194. 
O valor da renda média contabiliza-
do em Minas foi menor que a média 
do País, que alcançou R$1.310. No 
outro extremo do ranking estão es-
tados da região Nordeste e Norte, 
como Maranhão e Pará.

Segundo cálculo da FGV Social 
sobre os dados de rendimentos de-
clarados no Imposto de Renda dividi-
dos pelo total da população por habi-
tante entre as capitais, Florianópolis, 
possui R$ 4.215 mensais e mantém 
a liderança desde 2019. São Paulo 
que ocupava a segunda posição em 

2019, caiu para a quarta em 2020 (R$ 
3.542), sendo ultrapassada por Porto 
Alegre (R$ 3.775), que é considerada 
a segunda mais rica, seguida de Vitó-
ria (R$ 3.736), a terceira. A hegemo-
nia Sul-Sudeste é nítida com as capi-
tais ocupando as primeiras posições. 
Com renda média de R$ 2.952, Belo 
Horizonte ficou em sétimo lugar en-
tre as capitais.

Conforme dados apresentados 
pelo estudo, mais de 80% da popula-
ção não fez a declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 
24 das 27 unidades no País e em 16 
das 27 capitais brasileiras em 2020, 
o que indica que a maioria das pes-
soas nessas localidades tinha renda 
inferior a R$ 2.000.

Por outro lado, alguns bolsões do 
país têm ganho médio próximo de R$ 
40.000. É o caso do Lago Sul, no Dis-
trito Federal, onde a renda mensal é 
de R$ 39.535 entre os declarantes do 
IRPF. O levantamento também mos-
tra que São Caetano do Sul, na Grande 
São Paulo, é a cidade com maior pro-

porção de declarantes do IRPF, com 
43,87% da população. 

NOVA LIMA, EM MINAS GERAIS, 
LIDERA A RENDA MÉDIA NO PAÍS

A cidade de Nova Lima, localiza-
da na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, foi novamente o município 
com maior renda média em Minas 
Gerais e no País, segundo o levanta-
mento “Mapa da Riqueza no Brasil”, 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) So-
cial. O estudo mapeia fluxos de renda 
e estoques de ativos dos mais ricos 
brasileiros a partir do último Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) dispo-
nível, que é o relativo ao ano de  2020.

A renda média na cidade famosa 
por abrigar condomínios de alto pa-
drão é de R$ 8.897. “Isso não é uma 
novidade e vem acontecendo, pelo 
menos, desde 2018”, frisa o econo-
mista Marcelo Neri, responsável pelo 
estudo. Em 2019, o valor da renda 
média no município foi de R$ 7.270.

Nesta edição da pesquisa, entre 
os 5.570 municípios brasileiros, a 
segunda posição no ranking da ren-
da média foi de Aporé, em Goiás (R$ 
8.109), seguido por Nova Alvorada, 
no Rio Grande do Sul (R$ 6.150). A 
quarta posição foi ocupada por San-
tana de Parnaíba, em São Paulo (R$ 
5.791), em seguida está São Caeta-
no do Sul, na Grande São Paulo (R$ 
4.698), que se destaca pelo maior 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) brasileiro há algumas décadas.

Em Nova Lima, 32,93% da popula-
ção declaram Imposto de Renda, per-
centual superior ao de Belo Horizonte 
(26,03%), cuja renda média foi de R$ 
2.952, ocupando o segundo lugar no Es-
tado, seguido pelo município de Itaúna, 
na região Central do Estado (R$ 2.581).

Renda média brasileira: Distrito 
Federal é o grande destaque entre 
unidades da Federação
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Considerando dados somente 
declarantes do imposto, a renda mé-
dia em Nova Lima é de R$ 27.017, 
com patrimônio líquido médio de R$ 
1.442.584. Na análise que leva em con-
ta somente os municípios com mais de 
50 mil habitantes, Nova Lima, com po-
pulação estimada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
de 97.378, mantém a primeira posição 
no País, o que muda é a colocação dos 
municípios seguintes, com o segundo 
lugar ocupado por Santana do Parnaí-
ba, seguido por São Caetano do Sul.

O estudo da FGV Social também 
analisou os impactos da pandemia 
com base na variação de real renda ob-
servada entre 2019 e 2020. “O que foi 
constatado é que mesmo com o auxílio 
emergencial que preservou a renda 
dos mais pobres, a desigualdade não 
caiu em 2020, como se acreditava. Isso 
porque o ganho da classe média brasi-
leira teve desempenho muito pior que 
o dos mais ricos”, analisa Neri.

O economista destaca que a maior 
variação de renda entre 2019 e 2020, 
dentre os 19 municípios mais ricos 
e maiores, foi encontrada em Nova 
Lima (22,38%), o que aprofunda a 
posição de liderança de renda. A me-
nor variação foi observada no municí-
pio de São Paulo (-12,83%).

O ganho de renda foi verificado 
em locais influenciados pela alta do 
preço das commodities bem como de 
atividades de agropecuária e minera-
ção. “Em Nova Lima, o que se verifi-
ca é a concentração de pessoas com 
alta renda que procuram o município 
para morar em um dos diversos con-
domínios, ainda tem como o atrativo 
ser a sede da Fundação Dom Cabral e 
contar uma atividade econômica rele-
vante, como é a mineração”, 

diz. O ranking completo, com in-
formações de todos os 853 municí-
pios mineiros, está disponível no site 
do Mapa da Riqueza, do FGV Social

Fonte: FGV - Juliana Gontijo/Diário do 
Comércio – Jornal O Tempo 15.01.2023

CIDADES COM AS MAIORES 
RENDAS MÉDIAS  
EM MINAS GERAIS

CIDADES COM AS PIORES 
RENDAS MÉDIAS  
EM MINAS GERAIS

1. Nova Lima:  R$ 8.897

2. Belo Horizonte:  R$ 2.925

3. Itaúna:  R$ 2.581

4. Brumadinho:  R$ 2.087

5. Lagoa Santa:  R$ 2.022

6. Uberlândia:  R$ 1.820

7. Juiz de Fora:  R$ 1.779

8. Araxá:  R$ 1.689

9. Poços de Caldas:  R$ 1.633

10. Uberaba:  R$ 1.630

1. Verdelândia:  R$ 62

2. São João do Pacuí:  R$ 78

3. Monte Formoso:  R$ 81

4. Cônego Marinho:  R$ 87

5. Matias Cardoso:  R$ 87

6. Fruta de Leite:  R$ 88

7. Pedras de Maria da Cruz:  R$ 89

8. Pintópolis:  R$ 89

9. Mamonas:  R$ 89

10. Santo Antônio do Retiro:  R$ 90
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Saúde: número de médicos especialistas no 
Brasil cresceu 84% em 10 anos e mulheres 
serão maioria na profissão, já em 2024
Projeções indicam que país chegará em 2035 com mais de 1 milhão de médicos; 
médicas declaram renda 36% anual inferior que os colegas homens

O número de registros de médi-
cos com título em alguma especia-
lidade cresceu 84% nos últimos 10 
anos no Brasil. As mulheres passa-
rão a ser maioria na profissão já a 
partir do próximo ano. Com a ex-
pansão da abertura de cursos e va-
gas de medicina, em 2035 haverá no 
país mais de um milhão de médicos 
no país.

As informações constam da mais 
nova edição da Demografia Médica 
no Brasil (DMB) a primeira produzida 
em parceria entre a Associação Médi-
ca Brasileira (AMB) e a Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP), no mais 
completo estudo já realizado sobre a 
realidade dos médicos em todo o país. 
O levantamento foi divulgado na ma-
nhã desta quarta-feira (8/2) na sede 

da AMB, na capital paulista.

A DMB 2023, coordenada pelo 
pesquisador Mário Scheffer, profes-
sor livre-docente do Departamento 
de Medicina Preventiva da FMUSP, 
foi formulada a partir de três eixos 
principais: estudos demográficos da 
população médica, estudos sobre for-
mação e profissão médica e inquéri-
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tos sobre Residência Médica e traba-
lho médico no Brasil.

César Eduardo Fernandes, pre-
sidente da Associação Médica Brasi-
leira, destaca o suporte institucional 
oferecido para a nova edição da DMB, 
por meio da disponibilização dos 
dados anonimizados dos associados 
da entidade, dentre outras informa-
ções. “Temos orgulho de participar 
ativamente desta edição da Demo-
grafia Médica, que oferece dados de 
relevância nacional e importantes 
subsídios a todos os gestores públi-
cos e privados comprometidos com a 
valorização da medicina e a saúde da 
população”, enfatiza.

Para a professora Eloisa Bonfá, 
diretora da Faculdade de Medicina 
da USP, a Demografia Médica tem se 
revelado importante fonte de infor-
mações dirigida a pesquisadores, 
veículos de comunicação, entidades 
e órgãos governamentais. “É funda-
mental para o planejamento do sis-
tema de saúde tomar conhecimento 
do número, do perfil e da distribuição 
dos médicos e médicas no Brasil, das 
mudanças na graduação de Medicina, 
na Residência Médica e na oferta de 
especialistas, assim como acompa-
nhar as transformações no mercado 
de trabalho médico”, afirma.

Além da AMB, a produção da 
Demografia Médica no Brasil 2023 
também contou com apoio da Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico), FFM (Fundação 
Faculdade de Medicina), Opas (Orga-
nização Pan-Americana da Saúde) e 
Ministério da Saúde.

PRINCIPAIS PONTOS DA 
DEMOGRAFIA MÉDICA  
NO BRASIL 2023

 
Médicos especialistas e 
especialidades médicas

Em 2022 o Brasil possuía 321.581 
médicos com ou mais títulos de espe-

cialistas, o que representa 62,5% dos 
profissionais em atividade no país. 
Os demais 37,5% eram médicos ge-
neralistas, ou seja, sem titulação em 
nenhuma especialidade.

O número total de registros de 
médicos titulados no país chega a 
495.716, o que representa 84% a 
mais em relação aos 268,2 mil regis-
tros existentes em 2012. Trata-se de 
um dado inédito e relevante da De-
mografia Médica, resultado da expan-
são da Residência Médica no Brasil e 
da atuação da AMB e de suas filiadas - 
sociedades de especialidade que con-
cedem títulos de especialistas.

Um mesmo médico pode ter título 
ou ter concluído Residência Médica 
em mais de uma especialidade e, por 
isso, o número de títulos em especia-
lidades é maior que o número de indi-
víduos especialistas.

O estudo considerou as 55 espe-
cialidades médicas reconhecidas pela 

Comissão Mista de Especialidades, 
composta por representantes da Co-
missão Nacional de Residência Mé-
dica, Conselho Federal de Medicina e 
Associação Médica Brasileira.

A defasagem entre os egressos 
de cursos de medicina e vagas de 
Residência Médica de acesso direto 
aumentou no período analisado pela 
Demografia Médica. Essa diferen-
ça, que era de 3.866 vagas em 2018, 
passou para 11.770 vagas em 2021. 
Considerando que a oferta de vagas 
de graduação em medicina vem au-
mentando no país, em curto prazo o 
número de médicos sem formação 
especializada deverá aumentar ainda 
mais, caso não haja ampliação de va-
gas de Residência Médica.

As especialidades com maior nú-
mero de registros de especialistas são 
Clínica Médica, com 56.979 médicos, 
Pediatria (48.654), Cirurgia Geral 
(41.547), Ginecologia e Obstetrícia 
(37.327), Anestesiologia (29.358), 
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Ortopedia e Traumatologia (20.972), 
Medicina do Trabalho (20.804) e Car-
diologia (20.324). Juntas, essas oito 
especialidades representam mais da 
metade (55,6%) do total de registro 
de especialistas.

 

Um segundo grupo, de cinco espe-
cialidades – Oftalmologia, Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, Psiquia-
tria, Dermatologia e Medicina de Fa-
mília e Comunidade, soma 14,4% do 
total de especialistas. Assim, 13 das 
55 especialidades médicas existentes 
no Brasil reúnem 70% dos registros 
de especialistas.

No período entre 2012 e 2022, 
algumas especialidades como Clínica 
Médica, Medicina de Família e Co-

munidade, Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem, Medicina Legal e Perícia 
Médica, Cirurgia de Mão, Medicina de 
Tráfego, Angiologia, Geriatria, Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço, Neurologia, 
Genética Médica e Mastologia pelo 
menos dobraram o número de espe-
cialistas.

Outras 15 especialidades se des-
tacaram, com crescimento entre 80% 
e 100%. São elas, Ortopedia e Trau-
matologia, Cirurgia Vascular, Endo-
crinologia e Metabologia, Cirurgia do 
Aparelho Digestivo, Dermatologia, 
Reumatologia, Patologia, Nefrologia, 
Medicina Intensiva, Medicina Espor-
tiva, Cirurgia Geral, Endoscopia, Psi-
quiatria, Infectologia e Oftalmologia.

Os homens são maioria em 36 

das 55 especialidades médicas e as 
mulheres predominam em 19 delas. 
As especialidades mais “femininas” 
são Dermatologia, Pediatria, Alergia 
e Imunologia, Endocrinologia e Me-
tabologia e Genética Médica. As es-
pecialidades mais “masculinas” são 
Urologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Neurocirurgia, Cirurgia Cardiovascu-
lar e Cirurgia do Aparelho Digestivo.

A especialidade com maior nú-
mero de mulheres é a Dermatologia: 
são 8.236 médicas, o que representa 
77,9% dos dermatologistas do país. 
Outras especialidades com grande 
proporção de mulheres são Pediatria 
(75,6%), Alergia e Imunologia e En-
docrinologia e Metabologia, ambas 
com 72,1%.

Em nove das 55 especialidades, 
os homens são mais de 80%. As mu-
lheres são minoria em todas as espe-
cialidades cirúrgicas, caso da Cirurgia 
Geral, em que representam menos de 
25% do total de especialistas.

Em 34 das 55 especialidades mé-
dicas existentes no Brasil, a média de 
idade dos médicos especialistas é in-
ferior a 50 anos.

No Sul do país, 68% dos médicos 
possuem alguma especialidade. Já no 
Centro-Oeste 63,4% dos profissionais 
são médicos especializados, enquan-
to no Sudeste são 63,3%, no Norte, 
57,2% e no Nordeste, 52,3%.

O Distrito Federal possui a maior 
proporção de médicos especialistas 
em relação ao total de profissionais 
(72,7%), enquanto o Amapá registra 
a menor (40,4%).

Em relação à Força de Trabalho 
Cirúrgica – que inclui cirurgiões, 
anestesiologistas e obstetras, a De-
mografia Médica aponta que, no Bra-
sil, há uma densidade de 66 especia-
listas por 100.000 habitantes, mais 
do que o triplo do recomendado pela 
Lancet Commission On Global Sur-
gery, que é de 20 por 100 mil.
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Contudo, também nesse quesito 
há disparidade na distribuição terri-
torial. Enquanto no Distrito Federal 
e no Estado de São Paulo, a FTC tem 
razões, respectivamente, de 151,5 e 
85,4 por 100.000 habitantes, no Ma-
ranhão e no Acre os índices são de 
26,7 e 28,6.

 
AUMENTO DE MÉDICOS  
NO BRASIL

Nos últimos 13 anos, de 2010 a 
2023, mais de 250 mil novos médicos 
(251.362) entraram no mercado de 
trabalho no Brasil, resultado direto 
da abertura de cursos e de vagas de 
graduação em medicina.

Em janeiro de 2023 o país conta-
va com 562.229 médicos inscritos nos 
27 Conselhos Regionais de Medicina 
(CRMs), o que corresponde a uma taxa 
nacional de 2,6 médicos por 1.000 
habitantes. Na mesma data, o total de 
registros médicos chegava a 618.593.

Essa diferença entre o quanti-
tativo de indivíduos médicos e o de 
registros se refere aos profissionais 
que possuem inscrições em mais de 
um CRM, seja porque trabalham em 
cidades de diferentes estados ou por-
que se deslocam temporariamente a 
outro estado.

No ano 2000 o Brasil contava com 
239.110 médicos. Enquanto o núme-
ro de profissionais mais do que do-
brou até 2023, a população geral do 
país cresceu em torno de 27%.

Duas regiões do país possuem 
número de médicos em relação à po-
pulação inferior à média nacional. No 
Norte há 1,45 médico por 1.000 habi-
tantes e, no Nordeste, 1,93.

Já as regiões Sudeste, Centro-Oes-
te e Sul do Brasil possuem razões de 
3,39, 3,10 e 2,95 médicos por 1.000 
habitantes, respectivamente.

Os estados brasileiros que pos-
suem maior densidade de médicos 

por 1.000 habitantes são o Distrito 
Federal (5,53), Rio de Janeiro (3,77), 
São Paulo (3,50) e Santa Catarina 
(3,05). As menores densidades são 
encontradas no Pará (1,18 médico 
por 1.000 habitantes), Maranhão 
(1,22) e Amazonas (1,36).

Os dados da Demografia Médica 
ainda mostram que os médicos se 
concentram nas capitais brasileiras 
que, somadas, reúnem 312.246 médi-
cos de todo o país, o que representa 
uma razão de 6,13 profissionais por 
1.000 habitantes.

Já o grupo de regiões metropoli-
tanas do Brasil (excluindo capitais) 
possui 44.824 médicos, o que signi-
fica 1,14 médico por 1.000 habitan-
tes. Na somatória das cidades que 
compõem o interior do Brasil, são 
225.996 médicos ou 1,84 profissional 
por 1.000 habitantes.

“Ainda é pouco significativa a 
dispersão territorial ou ‘interioriza-
ção’ de médicos, o que vinha sendo 
aguardado depois que inúmeros cur-
sos de medicina foram abertos no 
interior. Pela projeção feita, o Brasil 
como um todo terá 4,4 mil médicos 
por mil habitantes em 2035, mas a 
desigualdade pode até mesmo se in-
tensificar, com mais profissionais se 
dirigindo para locais onde a concen-
tração já é alta”, destaca o documen-
to da Demografia Médica em suas 
considerações finais.

 
Projeção da oferta de médicos no 

Brasil nos próximos anos
Uma das projeções inéditas feitas 

pela nova edição da Demografia Mé-
dica no Brasil 2023 é referente à ofer-
ta de médicos em atividade no país 
nos próximos anos.

Em dois cenários analisados – de 
eventual “congelamento” na abertura 
de cursos de graduação e vagas de 
medicina entre 2023 e 2029 ou de 
manutenção dos efeitos da legislação 
vigente em 2022 em que a abertura 
de cursos e vagas é regulada e não se-

ria interrompida nos anos seguintes -, 
a projeção é de que em 2035 haverá 
entre 1.016.121 e 1.032.753 médicos 
no Brasil.

Em ambos os cenários o Brasil 
chegará a 2035 com densidade su-
perior a 4,4 médicos por 1.000 habi-
tantes. E, em qualquer circunstância, 
a população de médicos no país será, 
além de mais numerosa, mais femi-
nina, mais jovem e, provavelmente, 
mais desigualmente distribuída.

“Haverá acirramento das dispari-
dades de concentração de médicos. 
Das 27 unidades da Federação, 18 de-
las irão apresentar densidade de pro-
fissionais por mil habitantes abaixo 
da média nacional, estimada em 4,4 
em 2035. Ou seja, se medidas excep-
cionais não forem adotadas, estará 
mantida ou será agravada a desigual-
dade da distribuição geográfica, o que 
fará persistir a escassez localizada de 
profissionais, mesmo em cenário de 
maior e crescente oferta de médicos”, 
alerta o documento da pesquisa.

 
MAIS MULHERES  
NA PROFISSÃO

O fenômeno da “feminização” da 
profissão médica já vinha sendo ob-
servado desde 2009 entre os recém-
-graduados, mas ainda havia, no to-
tal da profissão, 59,5% de homens 
e 40,5% de mulheres. Em 2022 a 
proporção foi de 51,4% de médicos e 
48,6% de médicas. Para 2024 a proje-
ção é de que 50,2% do total de médi-
cos no país sejam mulheres.

Entre 2010 e 2022 o número de 
mulheres médicas quase dobrou, pas-
sando de 133 mil para 260 mil. Entre 
os homens o crescimento foi mais 
lento, com acréscimo de 43%.

O estudo também demonstrou de-
sigualdade de renda entre os gêneros. 
Conforme dados obtidos por meio de 
declarações junto à Receita Federal 
referente ao ano-base de 2020, as mé-
dicas brasileiras declaram rendimen-
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to médio anual 36,3% inferior que os 
profissionais do sexo masculino.

Ainda de acordo com a projeção do 
estudo da Demografia Médica, a idade 
média do médico brasileiro vai cair e, 
em 2035, mais de 85% dos profissio-
nais terão entre 22 e 45 anos. Também 
em 2035 haverá 56% de profissionais 
de medicina do sexo feminino contra 
44% do sexo masculino.

  
CONSULTAS MÉDICAS  
NO BRASIL

Segundo dados inéditos da Demo-
grafia Médica, mais de 600 milhões 
de consultas médicas são realizadas 
por ano no Brasil, o que correspon-
de a pouco mais de 3,13 consultas 
por habitante/ano (dados relativos a 
2019, ano pré-pandemia). O número 
é menor do que a média dos países 
que integram a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico) – 6,8 consultas por ha-
bitante/ano.

Considerando o número de médi-
cos no país, cada profissional realiza, 
em média, 1.260 consultas anualmen-
te ou 4,5 consultas por dia, em um ca-
lendário de 280 dias úteis (excluindo 
finais de semana e feriados). O núme-
ro também é menor do que a média 
dos países que integram a OCDE – 

2.122 consultas por médico/ano.

As disparidades relativas a con-
sultas nas diferentes regiões do país 
e nos setores público e privado de 
saúde, contudo, são significativas. 
Em 2019 foram 2,3 consultas por ha-
bitante entre usuários do SUS e 3,3 
entre clientes da saúde suplementar.

As regiões Sudeste e Sul apresen-
taram maior proporção de consultas 
por habitante, chegando a 3,93 e 3,19, 
respectivamente. As regiões Centro-
-Oeste (2,86 consultas por habitante), 
Nordeste (2,38) e Norte (1,86) estão 
abaixo da média nacional.

Com relação aos estados, São 
Paulo (4,64 consultas por habitante) 
e Rio de Janeiro (3,80) se destacam 
como os estados com maior número 
de consultas por habitante, seguidos 
pelo Mato Grosso do Sul (3,62). To-
cantins (1,60), Amapá (1,60), Pará 
(1,76) e Amazonas (1,77) possuem os 
indicadores mais baixos.

O número de consultas médicas 
realizadas no SUS em 2019, segundo 
dados do Datasus , foi de 482,6 mi-
lhões, correspondente a 2,12 consul-
tas por habitante.

O indicador varia bastante no ter-
ritório brasileiro. As regiões Norte e 

Nordeste apresentam razão de con-
sultas SUS por habitante inferior a 2: 
1,49 e 1,76, respectivamente.

Em relação aos estados, Amapá 
(1,20), Piauí (1,25) e Distrito Federal 
(1,27) apresentaram menor número 
de consultas médicas por habitante 
na rede pública. No outro extremo, 
São Paulo registrou 2,96 consultas 
SUS por habitante, o que contribui 
para manter a região Sudeste à fren-
te, com 2,48 consultas por habitante.

Já as regiões Sul e Centro-Oeste 
apresentaram indicadores de consul-
tas SUS por habitante de 2,22 e 2,01, 
respectivamente.

A proporção de consultas médi-
cas por habitante entre os clientes de 
planos e seguros de saúde, em com-
paração com as consultas de usuários 
do SUS, se mostra superior em todas 
as grandes regiões do país.

A região Sudeste apresenta o 
maior número de consultas por usuá-
rios de plano privado, com 3,62 aten-
dimentos por habitante, chegando 
a 4,59 no Espírito Santo e a 3,91 em 
São Paulo. O Nordeste foi a segunda 
região com maior número de consul-
tas por usuários de planos de saúde 
(3,25 por habitante), seguida das re-
giões centro-oeste (2,67) e Sul (2,61).

Já a região Norte, assim como 
ocorreu nas consultas SUS, foi a que 
apresentou a menor razão de consul-
tas por habitante entre usuários de 
planos privados de saúde (2,02).

A EXPANSÃO DOS CURSOS DE 
MEDICINA NO BRASIL E O PERFIL 
DOS ESTUDANTES

Segundo a Demografia Médica, de 
2013 a 2022 foi registrada a maior 
expansão do ensino médico da histó-
ria do Brasil.

Em 2022 o Brasil contava com 
389 escolas médicas que, juntas, 
ofereciam 41.805 vagas de gradua-
ção. Desse total, 23.287 novas vagas 
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foram abertas de 2013 em diante. 
O aumento foi quase quatro vezes 
maior do que o registrado entre 
2003 e 2012, quando foram autori-
zadas 5.990 vagas.

Uma das principais características 
da expansão da oferta de graduação 
médica nos últimos 20 anos no Brasil 
foi a abertura de vagas predominante-
mente no setor privado de educação.

Nesse período, enquanto as novas 
vagas de medicina em universidades 
públicas passaram de 5.917 em 2003 
para 9.725 em 2022 (aumento de 
64%), as vagas em escolas médicas 
do setor privado subiram de 7.001 
para 32.080 (crescimento de 358%).

Proporcionalmente, a participação 
das instituições públicas no ensino 
médico atingiu seu menor patamar 
histórico em 2022, quando menos de 
um quarto das vagas foram ofertadas 
em 121 escolas públicas, enquanto as 
vagas nos 268 cursos privados repre-
sentaram 77% do total. No Sudeste 
brasileiro, que concentra quase meta-
de de todos os postos de graduação em 
medicina no Brasil, apenas 16,6% das 
vagas estão em instituições públicas.

Entre 2010 e 2020 o número de 
alunos cursando o primeiro ano de 
escolas médicas passou de 16.818 
para 40.881, o que representa cresci-
mento de 143% no período, resulta-
do da ampla abertura de novos cursos 
de graduação no país.

As mulheres foram maioria entre os 
alunos do primeiro ano de medicina no 
período analisado pela Demografia Mé-
dica, representando 54,9% do total de 
estudantes em 2010 e 61,4% em 2019.

A Demografia identificou um au-
mento da população negra – soma 
de alunos que se declararam pretos e 
pardos -, de 1.483 estudantes de me-
dicina em 2010 para 9.326 em 2019.

Além disso, cresceu a participa-
ção de estudantes de medicina entre 

aqueles que cursaram o ensino médio 
em escolas públicas, de 25,9% do to-
tal em 2010 para 29,8% em 2019.

 
OFERTA E DISTRIBUIÇÃO  
DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Em 2021, 4.950 programas de 
RM estavam credenciados no Brasil. 
Naquele ano, os 41.853 médicos que 
cursavam Residência Médica repre-
sentavam cerca de 8% do total de mé-
dicos em atividade no país.

O estado de São Paulo concentra 
33,3% de todos os residentes, segui-
do por Minas Gerais (11,1%), Rio de 
Janeiro (10%) e Rio Grande do Sul 
(7,1%). Das 27 unidades da Fede-
ração, 11 possuem menos de 1% do 
total de residentes do país. Desses, à 
exceção do Mato Grosso, todos se lo-
calizam nas regiões Norte e Nordeste.

Cerca de 46% das instituições 
que oferecem RM se concentram na 
região Sudeste, onde está metade dos 
programas credenciados.

O Distrito Federal é a unidade 
federativa com maior densidade de 
médicos residentes por 100.000 habi-
tantes (44,92), seguido por São Paulo 
(29,86), Rio Grande do Sul (25,84) e 
Rio de Janeiro (24,06). No outro extre-
mo, o estado do Maranhão apresenta 
a densidade mais baixa (4,57), seguido 
por Amapá (5,13) e Pará (7,10).

Em 2021, cerca de 43% dos médi-
cos residentes cursavam programas 
em quatro especialidades: Clínica 
Médica (14,2%), Pediatria (10,87%), 
Ginecologia e Obstetrícia (9,15%) e 
Cirurgia Geral (9,08%).

Entre 2018 e 2021 o número de mé-

dicos que cursavam Residência Médica 
no Brasil passou de 38.681 para 41.853.

Ao comparar a oferta nacional de 
vagas de primeiro ano de Residência 
Médica com o número de profissio-
nais que concluíram medicina no ano 
anterior percebe-se um descompasso 
entre a formação especializada e o 
ensino de graduação. Em razão da in-
tensa abertura de cursos de medicina, 
as vagas de R1 disponíveis no Brasil 
não têm sido suficientes para formar 
especialistas em quantidade equiva-
lente aos novos registros de médicos 
formados no ano anterior.

Ainda conforme a nova Demogra-
fia Médica no Brasil, apenas 24,6% 
dos médicos residentes entrevistados 
afirmaram ter intenção de trabalhar 
majoritariamente ou exclusivamente 
no SUS (Sistema Único de Saúde) no 
prazo de um ano após a conclusão da 
residência. No cenário de após cinco 
anos da conclusão da RM, a intenção 
de trabalhar majoritariamente ou ex-
clusivamente no SUS cai para cai para 
12,1% dos entrevistados.

A maioria dos residentes (55,7%) 
pretende, um ano após a formação, 
manter exercício profissional de dupla 
prática, dividindo a atuação profissio-
nal entre os serviços público e privado. 
Porcentagem semelhante (49%) pre-
tende manter essa inserção público-
-privada após cinco anos de formado.

Cerca de 20% dos residentes entre-
vistados revelaram a intenção de tra-
balhar majoritariamente ou integral-
mente no sistema privado após um ano 
da conclusão do curso. Essa proporção 
sobe para 40% quando questionados 
sobre a intenção de local de trabalho 
cinco anos após a conclusão da RM.
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M&A’s no Brasil movimentaram  
US$ 28 bilhões em 2022 e voltam  
ao patamar pré-pandemia
Levantamento aponta que, apesar da queda de 43% no volume de fusões e 
aquisições em comparação com o ano recorde de 2021, 2022 esteve em linha 
com a média do período pré-pandemia

O cenário macroeconômico global 
tem se mostrado cheio de incertezas 
e no Brasil os sinais de alerta não são 
diferentes. Com a entrada de um novo 
governo no Palácio do Planalto, os 
executivos sabem que mudanças po-
líticas substanciais podem ser imple-
mentadas no país. Dado o momento 
de volatilidade, a melhor opção é sis-
tematicamente traçar planos para os 
diversos cenários que podem ocorrer. 
Seja o crescimento de investimentos 

externos ou a alta na inflação causada 
por um aumento na dívida do gover-
no, há uma extensa gama de perspec-
tivas para a economia brasileira, pre-
vê a Bain & Company.

Como muitos outros países, o Bra-
sil vivenciou o amplo crescimento de 
fusões e aquisições em 2021, quan-
do o país alcançou um valor recorde 
de US$ 49 bilhões negociados. Já em 
2022, o setor vivenciou uma queda 

de quase 43%, com um total de US$ 
28 bilhões, segundo levantamento da 
Bain. Mesmo com a desaceleração e 
uma redução no número de grandes 
aquisições (negócios avaliados acima 
de US$ 5 bilhões), os valores gerais de 
M&A permaneceram em linha com os 
níveis pré-pandemia.

Em relação ao perfil das transa-
ções, 79% dos negócios foram acor-
dos de escala, enquanto 21% repre-
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sentaram os acordos de escopo. Um 
crescimento significativo, uma vez 
que, em 2019, os acordos de escopo 
representaram apenas 5% do total. 
Ainda é menos que a média global, 
onde transações de escopo são cerca 
de 50% das fusões e aquisições, mas é 
um sinal de que as empresas brasilei-
ras estão descobrindo os benefícios 
desses negócios. 

Dois tipos de negócios foram 
particularmente populares em 2022: 
aqueles em que uma empresa com-
prou um fornecedor, cliente ou par-
ceiro para controlar melhor a cadeia 
de valor; e acordos para recursos 
digitais. Um exemplo foi a maior 
aquisição de 2022, um acordo de es-
copo no qual a Rede D'or comprou a 
seguradora SulAmérica por cerca de 
US$ 3 bilhões, unindo a maior rede 
hospitalar brasileira a uma das prin-
cipais seguradoras independentes 
do país. 

Em 2022, dois setores repre-
sentaram 66% do valor das fusões e 
aquisições no Brasil: energia e recur-
sos naturais e manufatura e serviços. 
Em 2021, o destaque foram os negó-
cios de saúde e varejo, numa mudan-
ça que reflete as preocupações do 
mercado sobre a ambiguidade eco-
nômica do país. Agora, enquanto em-
presas se preparam para um futuro 
incerto, é provável que a maior parte 
dos negócios ocorra em setores mais 
dependentes de exportações (como 
energia e recursos naturais) do que 
do consumo doméstico.

O investimento estrangeiro é ou-
tro grande fator nas perspectivas de 
M&A no Brasil. Em 2019, na pré-pan-
demia, 67% dos negócios do país fo-
ram alimentados por capital externo. 
Essa parcela agora é de 25%, indican-
do falta de confiança internacional no 
futuro econômico do Brasil – apesar 
de ter subido, pois alcançava apenas 
17% em 2021. 

Por outro lado, alguns negocia-
dores estão otimistas com o retorno 

do investimento estrangeiro. Um dos 
fatores é o Brasil ter controlado a in-
flação mais rapidamente do que mui-
tas outras grandes economias, em 
grande parte porque possui ampla 
experiência no combate às pressões 
inflacionárias com um banco central 
relativamente ágil. Além disso, alguns 
investidores americanos e europeus 
podem ver o Brasil como uma alter-
nativa geopoliticamente mais estável 
para investir do que muitos países 
da Ásia em desenvolvimento. Por 
fim, uma potencial agenda ecologica-
mente correta do novo governo pode 
tornar o país mais atrativo, com um 
aumento adicional nos investimentos 
externos.

Diante das diversas incertezas so-
bre as perspectivas do mercado brasi-
leiro, os profissionais de M&A devem 
fazer negócios com mais cuidado do 
que nunca e as avaliações baseadas 
em sinergias de receita estarão sob 
maior escrutínio. Isso torna ainda 
mais importante realizar uma exten-
sa diligência do mercado e do negócio 
que será adquirido, considerando vá-
rios cenários.

As empresas mais preparadas 
vão usar o planejamento para, pri-
meiro, ajudá-las a entender as situa-
ções em que devem comprar, manter 
ou vender. Em segundo lugar, se a 
resposta for comprar, deve ser rea-
lizada uma diligência que considere 

diferentes cenários, permitindo aos 
potenciais compradores ajustar suas 
avaliações de acordo com sua visão 
de futuro – o que também vai ajudá-
-los a se posicionar melhor nas nego-
ciações.

A Bain & Company é uma consul-
toria global que auxilia empresas e 
organizações a promover mudanças 
que definam o futuro dos negócios. 
Com 64 escritórios em 39 países, tra-
balhamos em conjunto com nossos 
clientes como um único time, com o 
propósito compartilhado de obter 
resultados extraordinários, superar a 
concorrência e redefinir indústrias. A 
Bain atua há 25 anos na América do 
Sul, trabalhando fortemente em con-
junto com as maiores companhias, 
líderes de seus segmentos. Comple-
mentamos nosso conhecimento es-
pecializado integrado e personaliza-
do com um ecossistema de inovação 
digital, a fim de entregar os melhores 
resultados, com maior rapidez e du-
rabilidade.

Com o compromisso de investir 
mais de US$ 1 bilhão em serviços pro 
bono em dez anos, a empresa usa o 
seu talento, conhecimento especiali-
zado e percepção em prol de organi-
zações que enfrentam atualmente os 
desafios urgentes relacionados ao de-
senvolvimento socioeconômico, meio 
ambiente, equidade racial e justiça 
social. 
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BDMG realiza mudanças na diretoria 
Marcelo Bomfim, presidente do 

BDMG – Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. desde janeiro do 
ano passado, entregou, ao Conselho de 
Administração da instituição, em 3 de 
fevereiro último, renúncia ao cargo.  

Trata-se de mais uma importante 
baixa no governo de Romeu Zema. 
Marcelo Bomfim pretende partici-
par de um processo seletivo para 
a vaga de vice-presidente da Caixa 
Econômica Federal e é tido como 
um quadro experiente e de altíssima 
qualidade técnica. Pesa a seu favor o 
fato de conhecer bem a situação dos 
municípios mineiros e a sua atuação 
junto a pequenos e microempresá-
rios. O secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade, Fernando Marcatto, 
também anunciou a sua saída do go-
verno Zema.

Advogado, ex-professor da PUC-
-Minas e doutorando em Ciência do 
Direito, Bomfim possui vasta experi-
ência na área.  Servidor de carreira, 
trabalhou por 33 anos na Caixa Eco-
nômica Federal, 22 anos dos quais 
como superintendente regional em 
Minas Gerais.  O advogado possui 
diversos prêmios pela atuação di-
reta em cerca de 580 municípios 
mineiros tendo recebido, inclusive, 
premiação especial da Associação 
Mineira dos Municípios.

Exerceu um valoroso trabalho 
junto ao BDMG, apesar do pouco tem-
po à frente da instituição.  Destaque 
especial merece citação a obtenção de 
uma linha de crédito do Novo Banco 
de Desenvolvimento do BRICS, pelo 
prazo de 20 anos.

Em entrevista concedida a Mercado-
Comum, Marcelo Bomfim afirmou que 
“O BDMG goza de invejável saúde finan-
ceira. As avaliações elogiosas do Banco 
por agências de risco, como a Moody’s e 
Standard & Poor’s, nos permitem captar 
com condições muito mais vantajosas”. 

Ele afirmou, ainda, que “a inten-
ção é que os recursos serão direcio-
nados à infraestrutura, como projetos 
de transporte e mobilidade urbana, 
saneamento, fontes renováveis e efi-
ciência energética, mas também a ini-
ciativas de alto impacto em desenvol-
vimento humano e socioambiental, 
como agricultura sustentável, saúde e 
bem-estar e inclusão produtiva. 

E acrescentou “estamos em nego-
ciação com várias outras instituições, 
estrangeiras e nacionais, para ampliar 
ainda mais o volume disponível para 
investimentos em Minas Gerais. Atu-
almente, o banco tem uma carteira de 
crédito de R$6 bilhões e em breve pas-
sará por uma mudança de escala. As ba-

ses para o crescimento do BDMG foram 
muito bem alicerçadas. Agora é hora de 
colocar tudo isso em movimento”.

Marcelo está disputando, agora, o 
cargo de vice-presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, cargo que ele está abso-
lutamente apto a desempenhar. Se esco-
lhido, ele será o segundo mineiro em um 
cargo de alto escalão no governo federal.

Depois que Marcelo Bomfim deixou 
a presidência do BDMG o nome falado 
para ocupar aquele importante cargo é 
o de Antônio Claret de Oliveira Jr., filia-
do ao Partido Novo e que já faz parte do 
conselho fiscal daquela instituição. 

Advogado com especialização em 
Gestão de Negócios pela Fundação 
Dom Cabral e em Direito Tributá-
rio pela PUC/MG, Antônio Claret Jr. 
é mineiro, Diretor-Geral da Agência 
Reguladora de Serviços Sanitários e 
Abastecimento de Água de Minas Ge-
rais (ARSAE), e debatedor na rádio, tv 
e internet da Rede 98.

Marcelo Bomfim Antônio Claret de Oliveira Jr.
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Passou a vigorar no país o Sistema 
Online de Cartórios (SERP), que obri-
ga os órgãos públicos a oferecer, de 
forma remota e eletrônica, os servi-
ços de registro público. Para o co-CEO 
da CBRdoc, Rafael Galante, a medida 
padroniza os serviços prestados e 
melhora a vida de todo mundo.

A partir de agora, documentos e 
títulos poderão ser enviados de forma 
eletrônica. Além disso, as certidões 
passam a ser liberadas via assinatura 
eletrónica avançada ou qualificada. E 
os processos para a oficialização dos 
casamentos não vão precisar mais da 
presença física de um oficial de regis-
tro civil. 

“A digitalização acelera os proces-
sos internos das empresas, além de 
reduzir o “Custo Brasil”, favorecendo 
o ambiente de negócios. Esta medida 
está totalmente alinhada com uma 
das missões da CBRdoc: reduzir o ex-
cesso de burocracia do Brasil”, explica 
Galante. 

“O Brasil é um país de dimensões 
continentais, com muitas diferen-
ças entre suas regiões. Padronizar e 
centralizar os serviços em uma única 
plataforma é um grande desafio para 
os Cartórios, que devem ser reconhe-
cidos por todo o esforço e empenho 
empregado na criação deste sistema. 
Isto facilitará a vida de milhões de 

pessoas que precisam dos serviços no 
país todo", garante.

SISTEMA DE REGISTRO 
ELETRÔNICO DE IMÓVEIS

Além do Sistema Online de Car-
tórios, também passa a vigorar o 
Sistema de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI). Com ele, será possí-
vel levantar os imóveis ligados a um 
determinado CPF ou CNPJ. O siste-
ma vai acelerar a consulta a entra-
ves e restrições a qualquer imóvel 
do país.

“O SREI pode ser considerado 
uma das peças importantes para 
agilizar a aquisição de empresas, 

M&As ou Due Dilligence. É um sis-
tema complementar à CBRdoc, à 
medida em que essas informações, 
somadas aos dados oriundos de 
outros órgãos como: Fóruns, Tribu-
nais, Receita ou SEFAZ, organizadas, 
formam uma sólida base para uma 
tomada de decisão mais assertiva”, 
finaliza Galante.

A CBRdoc é uma empresa de ges-
tão e pesquisa de documentos, que 
tem como lema desburocratizar o 
sistema brasileiro do setor. A partir 
de um software que possui inteligên-
cia artificial embutida, oferece acesso 
a documentos de todo o Brasil em 
poucos cliques, com custo acessível e 
transparência.

Cartórios: sistema Online ajuda 
na desburocratização do setor
Também passa a vigorar o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).  
Com ele, será possível levantar os imóveis ligados a um determinado CPF ou CNPJ.  
A partir de agora, documentos e títulos poderão ser enviados de forma eletrônica
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Compras online é preferência dos 
brasileiros, mas problemas com 
procedimentos de pagamentos 
ainda são um desafio
75% dos brasileiros relatam que não voltariam comprar em uma 
loja online após desistir por problemas no checkout

A pandemia impulsionou o cres-
cimento das vendas online em todo 
o mundo e o Brasil lidera o ranking. 
O anuário E-commerce Trends 2023, 
realizado pela Octadesk, aponta que 
61% dos brasileiros preferem reali-
zar compras online ao invés de irem a 
lojas físicas. Ou seja, em média, a cada 
cinco pessoas, três adquirem algo 
pelo e-commerce.

Embora o crescimento das com-

pras on-line seja uma oportunidade 
para os varejistas, ainda existem de-
safios. De acordo com uma pesquisa 
recente, conduzida pela fintech de 
pagamentos Zimpler, 75% dos brasi-
leiros relataram que, após desistir de 
uma compra online, não seriam clien-
tes daquele varejista no futuro – seja 
online ou na loja física. 

Esse comportamento provocado 
pela falha no processo de checkout 

pode causar um grande prejuízo aos 
varejistas brasileiros. Ainda de acor-
do com a pesquisa da Zimpler, proble-
mas na hora de fechar o pagamento 
online está presente em 1,1% de to-
das as vendas no Brasil. 

Levando em conta o relatório de 
NielsenQ Ebit sobre o e-commerce 
brasileiro (que quantifica as vendas 
online no país em R$ 118,5 bilhões no 
primeiro semestre de 2022), os vare-
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jistas brasileiros já perderam R$ 1,3 
bilhões nesse ano por problemas no 
pagamento online.

A pesquisa de Zimpler descobriu 
que não é apenas um caso de comer-
ciantes perdendo transações. 47% 
dos entrevistados da pesquisa rela-
taram que desistiram de uma compra 
online devido a problemas com o pro-
cesso de pagamento do comércio ele-
trônico – isso aponta para um grande 
problema potencial e revela que os 
varejistas online precisam aumentar 
a satisfação do cliente para que eles 
repitam as vendas.

Ainda mais preocupante, 62,5% 
dos brasileiros mais ricos da pesquisa 
afirmaram ter abandonado uma tran-
sação online.

 
FALHAS  
DE PAGAMENTO

A pesquisa também identificou as 
causas específicas de falha de paga-
mento que esses 47% dos entrevista-
dos experimentaram. A principal é "A 
falha do site do comerciante on-line 
em aceitar o cartão do comprador". 
Mas a variedade de respostas mostra 
que há muitos pontos potenciais de 
atrito no processo, desde problemas 
com sites de varejistas até a integra-
ção com provedores de serviços fi-
nanceiros dos clientes.

“As múltiplas razões para a falha 
no checkout online mostram a gran-
de variedade de fontes de atritos que 
existem nos pagamentos digitais”, diz 
Johan Strand, CEO da Zimpler. “No 
entanto, qualquer que seja a causa es-
pecífica da falha de pagamento, o im-
pacto para os comerciantes on-line é 
o mesmo: perda de receita em termos 
da transação em questão, bem como 
um impacto negativo de longo prazo 
na capacidade do varejista de ofere-
cer uma estratégia de vendas digital 
sustentável”.

A Zimpler – uma fintech de paga-
mentos líder na Europa – começa a 

atuar no Brasil este ano para ajudar 
os varejistas digitais brasileiros a 
otimizar os processos de pagamento 
online. A solução da Zimpler para o 
mercado brasileiro é baseada na ar-
quitetura de tecnologia PIX do Banco 
Central, mas simplificará radicalmen-
te a cadeia de transações de comércio 
eletrônico – reduzindo a jornada de 

compra de até 15 etapas para ape-
nas quatro – e, assim, diminuindo 
o potencial de folha e desistência 
de pagamentos . A Zimpler também 
fornecerá aos varejistas receitas ins-
tantaneamente e, ao substituir as 
compras com cartão, reduzirá radi-
calmente o potencial de transações 
fraudulentas.

CAUSAS DE FALHAS NO  RESPONDENTES 
PAGAMENTO ONLINE PESQUISA

A falha do site do comerciante on-line  
em aceitar o cartão do comprador 32.4 %

App do banco não leu o código  
de barras no boleto 27.9 %

Falha no boleto mesmo na digitação  
manual do código 27.9 %

Pagamento abandonado devido  
a cobranças adicionais inesperadas 24.6 %

App do banco não conseguiu ler o número do PIX 23.8 %

Mensagem de “falha do sistema” ao tentar pagar via PIX 17.6 %

Falha no pagamento por PIX “excedido”  
ou transferências por boleto digital 17.2 %

Pagamento bloqueado por suspeita de fraude 16.4 %

Outro 7.0 %
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CNH e passaporte: STF autoriza  
a apreensão para o cumprimento  
de sentenças ou execuções para  
o pagamento de dívidas

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) entendeu, recentemente, que 
é constitucional a adoção de medi-
das coercitivas para o cumprimento 
de ordem judicial para pagamento 
de dívidas, o que inclui a apreensão 
da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e do passaporte, além da proi-
bição da participação em concursos 
públicos e processos licitatórios.

O STF decidiu, por maioria, jul-
gar improcedente o pedido de de-
claração de inconstitucionalidade do 
artigo 139 (inciso IV), do Código de 
Processo Civil, pedido esse feito sob 
o argumento de que o artigo afronta-
ria direitos fundamentais dispostos 
na Constituição Federal como o di-
reito de ir e vir, o livre acesso a car-
gos públicos e o direito de participar 
em processos licitatórios. A matéria 
foi objeto da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) nº 5941 e voltou 
à pauta após um julgamento do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) que, 
em 2018, havia decidido pela des-
proporcionalidade da apreensão do 
passaporte do devedor em execução 
de título extrajudicial com a finalida-
de de coagi-lo a realizar pagamento 
de dívida.

“Com isso, o juiz poderá determi-
nar a apreensão da CNH e do passa-
porte do devedor, assim como vedar a 
sua participação em concursos públi-
cos e em processos licitatórios como 
medidas para tentar forçar aquele de-
vedor recalcitrante a pagar por suas 

dívidas. É preciso, porém, observar 
as circunstâncias de cada caso con-
creto, levando em conta sempre os 
princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade, como bem destacou 
a decisão do Supremo, explica a sócia 
do Cescon Barrieu na área de Conten-
cioso, Helena Najjar Abdo.

A advogada, porém, faz uma ressal-
va importante. “Apesar do grande passo 
em prol da proteção do crédito, ainda 
resta à jurisprudência definir critérios 
práticos para a aplicação dessas medi-
das atípicas. Ou seja, ainda não está pa-
cificado se haverá pré-requisitos para a 
aplicação do art. 139 (IV do CPC), tais 

como indícios de ocultação de patrimô-
nio ou se o esgotamento das medidas 
constritivas típicas, destaca.

O Cescon Barrieu é um dos princi-
pais escritórios de advocacia do Bra-
sil, trabalhando de forma integrada 
em cinco escritórios no Brasil (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Salvador e Brasília) e, também, 
em Toronto, Canadá. Seus advogados 
destacam-se pelo comprometimento 
com a defesa dos interesses de seus 
clientes e pela atuação em operações 
altamente sofisticadas e muitas vezes 
inéditas no mercado.

O STF também decidiu que é válida a proibição da participação 
em concursos públicos e processos licitatórios
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Decisão do STF sobre tributação 
gera insegurança jurídica

Líder da área 
tributária do 
Marcos Martins 
Advogados.

ANGELO AMBRIZZI

O cenário tributário está mo-
vimentado em virtude de um 
julgamento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ter auto-
rizado a “quebra” de decisões 
judiciais transitadas em jul-
gado – especialmente aquelas 
que reconheciam a não obri-
gatoriedade ao pagamento de 
determinados tributos. A deci-
são foi unânime.

Na prática, o contribuinte que 
tenha decisão judicial transi-
tada em julgado afastando o 
recolhimento do tributo pode 
ser novamente cobrado pelo 
Fisco, caso haja um julgamen-
to posterior no STF em senti-
do contrário.

Antes desta decisão, a única 
forma de obrigar o contri-
buinte a efetuar o pagamen-
to do tributo judicialmente 
reconhecido como inexigível 
era através de ação judicial 
própria (e individual) ingres-
sada pelo Fisco contra o con-
tribuinte. Contudo, diante do 
atual entendimento do STF, 
a cobrança poderá ser auto-
mática no caso de julgamento 
posterior da Corte, que reco-
nheça que o recolhimento é 
devido.

A maior preocupação consiste 
no fato de que, por maioria de 
votos, os ministros optaram 
por não aplicar a denomina-
da “modulação dos efeitos da 
decisão”. Ou seja, os efeitos 
do julgado não ficam restritos 

a casos futuros, alcançando 
também os tributos não reco-
lhidos no passado pelo contri-
buinte, em virtude de decisão 
judicial favorável de caráter 
irrecorrível, cujo pagamento 
agora poderá ser exigido com 
incidência de multas e juros.

A insegurança jurídica está ins-
talada. O atual contexto certa-
mente ocasionará grandes im-
pactos no cenário empresarial, 
já que diversos débitos tributá-
rios deixaram de ser recolhidos 
por empresas brasileiras du-
rante as últimas décadas, como 
é o caso do não pagamento da 
Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL), que precisará 
recolher aos cofres públicos o 
tributo desde 2007.

Na década de 90 inúmeras 
empresas tiveram afastada 
a obrigação de recolhimento 
da referida Contribuição após 
demandarem judicialmente. 
Contudo, em 2007, o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu 
a constitucionalidade da co-
brança do tributo.

Diante do novo entendimento 
do STF, essas empresas agora 
serão obrigadas a realizarem 
o pagamento da Contribuição 
desde 2007, tendo em vista 
a inexistência de modulação 
dos efeitos da decisão.

A situação também é verifi-
cada nos casos em que o re-
colhimento de Imposto sobre 

Produtos Industrializados 
(IPI) havia sido interrompido 
por empresas contribuintes 
na revenda de produtos im-
portados em razão de decisão 
judicial transitada em julgado.

Especificamente quanto ao 
IPI, antes mesmo do STF fi-
nalizar o julgamento sobre a 
quebra de decisões definitivas, 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) adotou, no mesmo dia, o 
entendimento de que é possí-
vel reverter as decisões que 
dispensaram contribuintes de 
realizarem o referido recolhi-
mento, desde que haja juris-
prudência posterior da Corte 
em sentido contrário.

O impacto financeiro para as 
empresas é bilionário e acar-
reta insegurança expressiva 
sob a ótica jurídica, eviden-
ciando a necessidade de terem 
à sua disposição uma equipe 
capacitada a prestar uma as-
sessoria jurídica de qualidade.

Atualmente, há a possibilidade 
de o contribuinte optar por si-
mular e até aderir a transação 
tributária, analisar o enqua-
dramento no Programa Litígio 
Zero para tentar alongar a dívi-
da no tempo e evitar o desem-
bolso em uma única parcela. 
Não se sabe se haverá algum 
programa especial para o pa-
gamento destes débitos, até 
então, tidos como ilegais ou in-
constitucionais para a empresa 
que buscou o judiciário.
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Regulação de plataformas da internet 
proposta pelo governo federal impacta 
o Marco Civil da Internet
“Não se trata de uma lei que afetará apenas grandes conglomerados de tecnologia, mas 
todos aqueles que se valem da internet como usuários ou como provedores de aplicações"

A OAB SP (Ordem dos Advogados 
do Brasil secional São Paulo) e a Co-
missão de Inovação e Tecnologia, em 
nota, se posicionam contra a propos-
ta do governo federal de publicar a 
Medida Provisória intitulada "Pacote 
da Democracia", que pretende aplicar 
uma moderação mais rígida contra 
conteúdos antidemocráticos em pla-
taformas digitais. A carta divulgada 
nesta terça-feira (31), destaca ainda, 
que "embora exista consenso sobre 
os efeitos deletérios da desinforma-
ção para o Estado Democrático de 
Direito, ainda há muita discussão so-
bre as soluções que devem ser imple-
mentadas". O documento é assinado 
pela presidente da secional paulista, 
Patricia Vanzolini, e pelo presidente 
da Comissão, Ronaldo Lemos. 

"Há grande preocupação sobre os 
riscos representados por respostas 
inadequadas provindas de um pro-
cesso unilateral, pouco participativo e 
apressado, com efeitos potencialmente 
negativos para a estrutura de direitos 
digitais no Brasil", diz trecho da nota.

 
Por fim, o documento destaca a 

gravidade dos fatos ocorridos no dia 
8 de janeiro deste ano, contudo, afir-
ma que ainda não foram discutidas 
medidas para evitar que o problema 
não se repita, já que o funcionamen-
to da desinformação nas plataformas 
digitais é sistêmico. “Ainda estamos 
longe de consenso sobre as respostas 
que devem ser dadas e as soluções 
que precisam ser construídas. Exem-
plo disso é o longo debate em torno 

do PL nº 2.630, o "PL das Fake News", 
que tramita no Congresso Nacional.

Fundada em 22 de janeiro de 
1932, a OAB SP é a maior Secional do 
Brasil, com mais de 355 mil profissio-
nais inscritos, quase 5 mil estagiários 
e 33 mil sociedades inscritas. Man-
tém mais de 90 comissões atuantes, 
entre permanentes e especiais, que 
desenvolvem trabalhos de estudo e 
aperfeiçoamento da legislação, além 
de zelar pela Advocacia paulista e 
pelos cidadãos. São 930 postos de 
atendimento espalhados por todo o 
Estado, incluindo a Secional e as 251 
Subseções, e 247 pontos de Certifica-
ção Digital. A entidade promove, com 
exclusividade, a representação, defe-
sa, seleção e disciplina da Advocacia.
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Dólar mais baixo: cenário é visto como 
incerto por especialistas
Especialistas do mercado financeiro analisam o atual cenário do dólar 
e comentam se é possível que a moeda caia ainda mais

Segundo o último boletim Focus di-
vulgado no dia 14 de fevereiro último, a 
estimativa para o dólar foi mantida em R$ 
5,25 para este ano e em R$ 5,30 para 2024, 
2025 e 2026. Mas subiu de R$ 5,30 para 
R$ 5,33 em 2026. No início do mês de fe-
vereiro, o dólar comercial ficou abaixo de 
R$ 5,00 o que não era visto há pelo menos 
oito meses. A mínima chegou a R$ 4,94. 
Podemos ver novas quedas? O que esperar, 
afinal, para a moeda?

A política econômica do governo po-
deria permitir que haja um movimento 
favorável para uma possível queda do 
dólar. Mas ao que tudo indica, a previsão 
para um dólar mais baixo é incerta. Falas 
do presidente Lula em relação à indepen-
dência do Banco Central têm trazido pre-
ocupações em relação à questão fiscal. E 
tudo isso tem mexido com o real, moeda 
que tende a se desvalorizar diante do dó-
lar em cenários de incertezas. 

No dia13 de fevereiro último, na roda 
de conversa do Roda Viva, apresentado na 
TV Cultura, Roberto Campos Neto, atual 
presidente do Banco Central, enfatizou que 
o BC precisa trabalhar junto ao governo e 
que fará o que estiver ao seu alcance para 
que essa aproximação aconteça.

Para Rodrigo Cohen, analista de inves-
timentos e co-fundador da Escola de Inves-
timentos, para que o dólar não suba mais, é 
preciso que o governo não apresente ideias 
que possam trazer incertezas para o merca-
do. “Outro ponto seria criar estratégias em 
relação à responsabilidade fiscal, e com cer-
ta rapidez, para que o mercado entenda que 
realmente os juros e o dólar comecem a cair 
em algum momento”, comenta. 

Segundo Idean Alves, sócio e chefe da 
mesa de operações da Ação Brasil Investi-
mentos, qualquer previsão sobre o dólar 
foi feita para dar errado, pois muitas vari-
áveis impactam no desempenho do câm-
bio e muitas delas não estão no controle 
do investidor e do mercado como um 

todo. “De toda forma, pelos últimos acon-
tecimentos, e fatores como o cenário de 
manutenção da Selic no patamar atual de 
13,75%, alguma luz sobre a política eco-
nômica e o mercado brasileiro desconta-
do ajudaram o dólar a atingir o patamar 
abaixo dos R$ 5,00, o que sim pode voltar 
a se repetir, mas não é o cenário-base do 
mercado, que projeta a moeda na faixa de 
R$ 5,27 ao longo do ano”, afirma. 

Alves acredita que o governo pode 
contribuir dando mais clareza sobre a polí-
tica econômica, a qual deve focar em cres-
cimento, geração de emprego, melhores 
condições para iniciativa de trabalho e in-
vestimento para a iniciativa privada. Tudo 
o que o investidor e o empresário buscam, 
de acordo com o especialista, são previsibi-
lidade e segurança. 

“Quanto mais o governo conseguir 
propiciar isso, melhor será o cenário para 
o câmbio, logo, o contrário também é ver-
dade, pois caso a gestão atual vá contra 
isso, a tendência é que haja uma grande 
saída de capital, em razão do ambiente 
de negócios mais hostil, e um prêmio de 
risco que pode não se justificar na renda 
fixa por conta de uma eventual piora nas 
contas públicas devido a expansão de 
gastos do governo”, explica. Para Idean, 
segundo a previsão média dos analistas 
de mercado, o dólar "justo" ou "ideal" com 
base nos dados de hoje giraria em torno de 
R$ 5,27. “Não que ele não possa ser ajusta-
do e até pela cotação de uma semana após 
ter ficado abaixo dos R$ 5,00 já estar mais 
próxima do apontado pelos especialistas, 

de modo geral faremos na maior parte do 
tempo esse retorno para a média, salvo 
alguma mudança muito favorável de con-
texto econômico e político, o que ainda não 
aconteceu”, reflete.

Nesse cenário, quem tem investimen-
tos em dólar deve manter ou vender a 
moeda? Para Elcio Cardozo, especialista 
em investimentos e sócio da Matriz Capi-
tal, caso o investidor queira proteger seu 
patrimônio em uma moeda forte, não há 
porque vender os ativos dolarizados, ten-
do em vista que o objetivo do investidor é 
meramente de proteção ao "Risco Brasil". 

Para o investidor de longo prazo, Car-
dozo também acredita que a manutenção 
seja a melhor alternativa. “Isso porque, se 
avaliarmos no longo prazo, o dólar sem-
pre se valorizou em relação ao real. Agora, 
para o investidor de curto prazo, ou o "es-
peculador", é necessário ter mais atenção 
nos investimentos dolarizados, porque se 
o cenário de recessão nos EUA realmente 
se concretizar, poderemos ver uma boa va-
lorização do real”, diz o especialista.

Cardozo ainda ressalta que normal-
mente quando a bolsa sobe, o dólar cai. En-
tão, nesse sentido, com uma valorização do 
real frente ao dólar, muito provavelmente 
as ações listadas em bolsa tendem a se va-
lorizar. “Em contrapartida, se analisarmos 
que a valorização do real tem o potencial 
de diminuir a inflação no país, abre-se es-
paço para o BC diminuir a taxa de juros no 
país, o que também beneficia as ações em 
bolsa”, finaliza.
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Inédito no Brasil: programa para as 
graduações superiores de economia, 
contábeis, administração, engenharia, 
psicologia e direito

No atual e intenso momento de 
transformação digital surge uma iné-
dita oportunidade de empreender e 
inovar, no redesenho das graduações 
superiores de economia (mercado 
e orientação financeira), contábeis 
(relatórios financeiros), adminis-
tração (marketing e finanças/ESG), 
engenharia (Civil, Elétrica, Mecâni-
ca, Produção, Controle e Automação 
Ambiental), psicologia( Medicina do 
Estilo de Vida) e Direito (Blockchain), 
com acesso a cursos internacionais 
desenvolvidos com formação por 
competências, com monitoramento e 
rastreabilidade de skills.

A E2D 500 & Coursera, por meio 
do programa Graduação Sem Fron-
teiras (GSF), e com apoio da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), dará início no próximo mês 
de março ao Projeto-piloto para esta-
giários e trainees de Economia, Con-
tábeis, Administração, Engenharia, 
Psicologia e Direito, oportunidade de 
valorização profissional com entrega 
de valor.

A iniciativa tem como foco opera-
cional os estagiários e trainees desses 
cursos para a realização da Graduação 
Sem Fronteiras, com cursos livres, com 
certificação internacional, com apoio e 
investimento das empresas, com ga-
nhos pela entrega de valor aos RH´s 
através do inédito monitoramento de 
skills (hard e softskills), com rastrea-
bilidade de cada skill, de cada estagiá-
rio, ao longo de cada curso.

O GSF é uma proposta educacio-
nal da E2D 500 & Coursera que busca 
promover a inserção de graduandos 
brasileiros em experiências pedagó-

gicas de renomadas empresas e insti-
tuições de ensino no exterior.

A proposta visa promover a in-
serção de graduandos brasileiros em 
experiências pedagógicas de renoma-
das empresas e instituições de ensino 
superior (IES’s) no exterior, institui-
ções particulares de Economia, Con-
tábeis, Administração, Engenharia, 
Psicologia e Direito, a fim de traba-
lhar a internacionalização e a forma-
ção por competências, com monitora-
mento e rastreabilidade de skills, com 
agregação e entrega de valor.

O programa oferece cursos on-li-
ne de última geração ministrados por 
importantes instituições de ensino e 
empresas do mundo visando compar-
tilhar globalmente conhecimentos de 
ciência, tecnologia, gestão, inovação e 
sustentabilidade.

FORTALECER AS CAPACIDADES  
E A COMPETITIVIDADE DA FORÇA 
DE TRABALHO BRASILEIRA

Cada curso é hospedado pelo 
Coursera e oferece monitoramento de 
desempenho e suporte do E2D 500.

Podem participar alunos de Eco-
nomia, Contábeis, Administração, En-
genharia, Psicologia e Direito, de ins-
tituições públicas e particulares. Em 
todas as áreas temáticas oferecidas, o 
curso conta com curadoria especiali-
zada concentrada no desenvolvimento 
de habilidades e competências especí-
ficas alinhadas com o Projeto Pedagó-
gico (PP) do Curso de Graduação.

DOS DIFERENCIAIS DE AGREGAÇÃO 
DE VALOR 

a) para as IES’s: agregação de va-
lor, com maior potencial de emprega-
bilidade, com aumento na captação 
futura de alunos;

b) para os RH’s das empresas: re-
dução de custo nos processos de ges-
tão e seleção de profissionais.

Cada PP especificará a carga horá-
ria e as avaliações realizadas pelo alu-
no, que serão validadas como opção 
de disciplina na estrutura curricular 
da Instituição de Ensino Superior 
(IES) brasileira onde o aluno estiver 
formalmente matriculado.

Os RHs interessados em transfor-
mar sua empresa e participar do pro-
jeto-piloto nacional, podem inscrever 
seus estagiários e trainees, entre os 
dias 1o e 17 de março. As turmas te-
rão início no dia 20 de março e as va-
gas são limitadas.

SAIBA MAIS:
 https://www.e2dbh.com.br/gsf
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Gripe aviária é confirmada no Uruguai 
torna produtos para remover e inativar 
os vírus mais fundamentais
Outro caso na Argentina, que também é nosso vizinho, está sendo investigado

O vírus / sorotipos da influenza 
aviária, além da sua alta patogenici-
dade para as aves, também apresenta 
a característica de alta resistência nas 
superfícies, trazendo assim um difícil 
controle. Quando pensamos na avicul-
tura brasileira, a principal ferramenta 
a ser adotada para controle é a adoção 
de um programa de biosseguridade 
eficiente em toda a cadeia, desde as 
fábricas de ração até a granja (entra-
da de materiais, circulação de pessoas, 
objetos, instalações, entre outros). 

 
O Uruguai, país fronteiriço com 

o Brasil, anunciou nesta terça-feira o 
primeiro caso de gripe aviária de sua 
história. Confirmado pelo Ministé-
rio da Pecuária, Agricultura e Pesca 
do país e amplamente noticiado por 
meios de comunicação especializados, 
a doença foi detectada em um cisne e 
as autoridades se preparam para for-
necer mais informações para a popu-
lação. Até o momento, para os animais, 
não há cura para a doença.

 
Em janeiro, a Organização Pan-

-Americana de Saúde (OPAS) emitiu 
um alerta em resposta à crescente de-

tecção de surtos de gripe aviária em 
aves em dez países da Região das Amé-
ricas. Com as notificações na América 
do Sul de casos não somente em aves 
silvestres, mas também na produção 
comercial, o risco iminente aumenta 
pela proximidade do Brasil a estes pa-
íses e, com certeza, a necessidade de 
uso de produtos efetivos e com resul-
tados comprovados no controle deste 
vírus é e será um diferencial.

 
“No Brasil nunca foi detectado o 

vírus e segue mantendo seu status de 
livre de influenza aviária até agora. 
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Desde o ano passado estão sendo re-
gistrados focos da doença em várias 
nações do mundo, e mais recentemen-
te na América do Sul. Até o final de 
novembro de 2022, foram registrados 
focos de influenza aviária de alta pato-
genicidade (IAAP) em aves silvestres e 
domésticas de subsistência em países 
como o Peru, a Colômbia e a Venezue-
la, Equador e Peru, sendo que nesses 
dois últimos houve registro da doença 
em aves de criação comercial, conta 
Rafaela Pereira, gerente de serviços 
técnicos da Kemin.

 
Produtos eficientes que tem a ca-

pacidade de remover e inativar os ví-
rus são fundamentais neste contexto. 
A Kemin, provedora em âmbito global 
de uma linha de produtos para o con-
trole microbiológico, com respaldo de 
eficiência em vários resultados de pes-
quisas, oferece alternativas à base de 
formaldeído e ácidos orgânicos, que 
são capazes de atuar contra vírus, bac-
térias e fungos nas matérias primas e/
ou rações, havendo também um efeito 
residual que atua na prevenção da re-
contaminação.

 
A gerente de serviços técnicos da 

Kemin, Pamela Marquesin, explica que 
os vírus são frágeis, mas ainda podem 
sobreviver por muito tempo em rações 

que não são tratadas termicamente ou 
recontaminadas após o tratamento tér-
mico. “A combinação sinérgica em con-
centração adequada de ativos a base de 
formaldeído e/ou ácidos orgânicos da 
linha Sal CURB® aplicados em rações 
são eficazes na remoção e inativação de 
vírus. A linha Sal CURB® é apoiada por 
25 anos de pesquisa, eficácia e seguran-
ça e em 2020 adquirimos uma patente 
nos EUA indicando que o Sal CURB® 
pode efetivamente inativar vírus em 
ração animal e ingredientes de ração. 
Os testes foram avaliados em culturas 
virais puras e em ração contaminada 
com o vírus”, conta.

 
Além disso, às vezes negligencia-

da, a biossegurança alimentar está 
rapidamente se tornando uma prio-
ridade em programas abrangentes de 
biossegurança. Nesta era de produção 
e comércio globais, o risco de doenças 
também se tornou global e a biossegu-
rança adequada deve abranger todos 
os insumos, incluindo ração. “Nesse 
sentido, produtos da linha Sal CURB® 
são os mais testados e confiáveis para 
controle de patógenos e vírus a ser 
utilizado como parte de um programa 
abrangente de biossegurança de ra-
ção, pois além de minimizar os impac-
tos microbiológicos e virais, podem 
optar por produtos que viabilizem seu 

uso através de otimização de proces-
sos fabris, como redução na quebra 
de inventário, redução do consumo de 
energia e aumento de qualidade/pro-
dutividade de produtos peletizados”, 
detalha Pamela. 

 
PESTE SUÍNA

 Outra doença que deve ser acom-
panhada de perto é a Peste Suína 
(PSA) que é altamente contagiosa e 
tem sido observada desde o início do 
século 20 e pouco a pouco se espalhou 
pelo mundo. 

 
“Trabalhos na universidade esta-

dual do Kansas (Kansas State Univer-
sity) dos EUA confirmam que ingre-
dientes para rações podem abrigar o 
vírus da PSA. Dentre as necessidades 
de práticas eficazes de biossegurança 
alimentar para reduzir o risco, pro-
dutos à base de formaldeído foram 
eficazes na mitigação do risco”, explica 
Mara Costa gerente de Serviços Técni-
cos Suínos da Kemin Nutrição e Saúde 
Animal na América do Sul.

 
Na ocorrência de surtos de PSA, é 

obrigatório o abate sanitário dos ani-
mais e destinação adequada das car-
caças, pois não existe vacina ou trata-
mento para a PSA.
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Salários do governo de Minas: é mais do que 
justo atualizar, o quanto antes, os salários 
do governador e dos secretários de governo. 
Níveis atuais são irreais!

A Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG) vai retomar a dis-
cussão sobre a concessão de reajuste 
salarial para o governador, o vice-go-
vernador e os secretários do governo 
de Minas Gerais. Os salários não são 
reajustados desde 2007, no início do 
segundo mandato do ex-governador 
Aécio Neves (PSDB). Nada justifica os 
níveis salariais, independentemente 
se o governador e os secretário são, 
pessoalmente, ricos ou não.

Seria uma verdadeira hipocrisia 
imaginar que um alto executivo do 
setor privado sequer pensasse numa 
remuneração tão ridícula e absurda 
como esta vem sendo praticada para 
os principais cargos do 1º escalão do 
governo de Minas e que ocorre, de 
forma praticamente isolada, apenas 
no estado.

O percentual de reajuste ainda 
não foi definido, mas o ponto de par-
tida da discussão deve ser a proposta, 
já apresentada em dezembro do ano 
passado pelo então líder de governo, 
Roberto Andrade (Patriota), de igua-
lar os salários-base do governador (R$ 
10,5 mil), do vice-governador (R$ 10,2 
mil) e dos secretários (R$ 10 mil) aos 
dos deputados estaduais, que recebem 
R$ 29,4 mil mensais. O impacto anual, 
com o salário de atual de R$ 29,4 mil 
seria de R$ 3,48 milhões.

Nessa proposta, o reajuste seria 
de 180% para o governador, 186% 
para o vice-governador e de 194% 
para os secretários. 

Vale lembrar que desde o primei-
ro mês no governo, Romeu Zema doa 
o seu salário integralmente para ins-

tituições de caridade.

O reajuste salarial do primeiro es-
calão do governo Zema já havia sido de-
batido no final de dezembro, mas não 
chegou a ser votado por resistência da 
Mesa Diretora presidida pelo então de-
putado Agostinho Patrus (PSD). 

Ao que tudo indica assunto já 
começou a ser discutido, novamen-
te, entre lideranças parlamentares e 
alguns integrantes da nova Mesa Di-
retora, presidida por Tadeu Martins 
Leite (MDB). 

“Nesse período, a inflação acumu-
lada, medida pelo IGP-DI, alcançou o 
patamar de 232,28%. A readequação 
proposta não abrange nem mesmo o 
montante que seria necessário para a 
reposição das perdas decorrentes da 
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inflação no período e não traz nenhum 
ganho real aos subsídios: represen-
ta essa readequação um percentual 
de cerca de 77% daquele que seria o 
equivalente à perda inflacionária, afir-
mou o deputado Roberto Andrade.

Ainda não está claro se essa será a 
proposta de fato encampada pela atu-
al Mesa Diretora. 

DESGASTE GERADO  
POR JETONS

O salário pago aos secretários es-
taduais foi um dos primeiros desgas-
tes enfrentados pelo governo Zema 
no início da administração, em 2019. 
O então candidato Romeu Zema cri-

ticou duramente os jetons durante 
a campanha eleitoral de 2018, mas 
mudou de ideia após assumir o cargo 
como governador.

A ALMG chegou a aprovar uma lei 
para proibir o pagamento do adicional 
por participação nos conselhos das 
estatais, mas o governador vetou. Em 
seguida, os deputados estaduais man-
tiveram o veto e os pagamentos de je-
tons continuaram sendo permitidos.

Na ocasião, Zema justificou que o 
benefício era necessário para conci-
liar a função de secretário ao que cha-
mou de “remuneração compatível ao 
nível de responsabilidade” do cargo. 

Questionado se apoia eventual 
reajuste dos vencimentos dos secre-
tários e se isso implicaria o fim dos 
jetons, o governo de Romeu Zema 
informou que não comenta projetos 
de lei em tramitação, pois respeita a 
autonomia do Poder Legislativo.

“Por um impedimento legal, o 
governador de Minas não pode abrir 
mão de receber seus salários, no va-
lor de R$ 10,5 mil mensais. Mas, como 
prometido ainda em 2018, o governa-
dor Romeu Zema doa integralmente 
todos os seus salários desde que as-
sumiu o posto, em janeiro de 2019”, 
afirma nota enviada pelo Palácio Ti-
radentes.

“Mesmo após ter regularizado 
o pagamento dos vencimentos dos 
servidores, medida concretizada em 
agosto de 2021, o governador não 
abriu mão de doar seu salário – prá-
tica que continua sendo adotada no 
segundo mandato”, acrescentou a as-
sessoria de imprensa. 

DESVINCULAÇÃO VEIO  
COM AÉCIO NEVES

Até 2003, primeiro ano de gover-
no de Aécio Neves (PSDB), os salários 
do primeiro escalão eram vinculados 
ao valor recebido pelos deputados 
estaduais. O governador recebia o do-
bro dos parlamentares; o vice, 50% a 
mais; e os secretários, o mesmo valor.

O tucano, então, propôs projeto, 
que se tornou lei, determinando o fim 
da vinculação. O salário do governa-
dor passou a ser de R$ 10,5 mil; o de 
vice-governador, R$ 9.000; e o de se-
cretário, R$ 8.500.

A última mudança ocorreu em 
2007, com o salário do vice indo a R$ 
10,2 mil, e o dos secretários, para R$ 
10 mil, que estão em vigência até hoje 
– o que não deixa de ser um verda-
deiro absurdo e uma demagogia ab-
solutamente desnecessária. É preciso 
mudar urgente essa situação. (Fonte: 
O Tempo)
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Reinaldo - rei do Galo visita a sede 
de MercadoComum

Esteve em visita à sede de Mer-
cadoComum, no dia 14 de fevereiro 
último, o Ídolo, maior artilheiro da 
história do Atlético-MG, o Rei do Galo 
– José Reinaldo de Lima. Foram 475 
jogos e 255 gols com a camisa alvi-
negra e uma história que ultrapassa 
gerações de atleticanos. 

Reinaldo, que naquela ocasião es-
teve acompanhado de seu filho e do 
seu empresário, além de outros ami-
gos, faz parte da galeria de ídolos do 
Galo. A estreia com a camisa do clu-
be foi ainda muito jovem em 1973, 
com 16 anos, anotando gol já naquele 
Campeonato Mineiro. 

Virou imortal, símbolo de resis-
tência, lutou contra a ditadura, sofreu 
com as lesões no joelho, perseguições 

e até mesmo fichado no SNI, Serviço 
Nacional de Informações da ditadura 
militar do Brasil.

Cinco operações no joelho impedi-
ram a longevidade da carreira de Rei-
naldo, que se aposentou aos 31 anos. 
Além do Atlético, ele defendeu ainda 
Palmeiras, Rio Negro do Amazonas, o 
rival Cruzeiro (onde fez apenas dois 
jogos), BK Hacken (Suécia) e Telstar 
(Holanda). No currículo, o atacante 
contabiliza 28 jogos pela seleção bra-
sileira, 11 gols e disputou a Copa do 
Mundo de 1978 - a ausência na Copa 
de 1982 é até hoje lembrada por al-
guns como uma das mais sentidas, na 
seleção mágica de Telê Santana.

Fora de campo, a vida de Reinaldo 
não foi mais tranquila que nos grama-

dos. Engajado politicamente, o craque 
ficou conhecido pela comemoração 
característica com o punho cerrado, 
lembrando os atletas olímpicos dos 
Estados Unidos em 1968. 

“Era uma época de ditadura, o país 
começava a clamar pela liberdade. Éra-
mos um povo muito oprimido, muito 
pobre. E queríamos uma nova era, um 
mundo com mais liberdade, mais opor-
tunidade, mais igualdade”, disse Reinal-
do em entrevista para a UOL, lembran-
do que tal gesto chegou a incomodar 
o general Geisel, que pediu que ele se 
concentrasse apenas no futebol.

Reinaldo esteve presente nos úl-
timos anos no Clube Atlético Mineiro 
de forma mais ativa. No ano mágico de 
2021, nas conquistas do título brasilei-

Reinaldo e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira – em pose ao lado de quadro de Carlos Bracher retratando o ex-presidente JK
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ro, Copa do Brasil e Mineiro, foi lem-
brado e homenageado por jogadores. 
Hulk comemorou gol com os punhos 
cerrados assim como fazia o Rei.

Reinaldo foi vereador junto à Câ-

mara Municipal de Belo Horizonte, 
pelo Partido Verde e assumiu o cargo 
em 31 de janeiro de 2010. Graduou-
-se no Curso de Comunicação pela 
Faculdade Estácio de Sá de Belo Hori-
zonte, ocasião em que Carlos Alberto 

Teixeira de Oliveira ocupava o cargo 
de diretor-geral (reitor) daquela ins-
tituição de ensino. 

Fonte: O Gol/Terceiro  
Tempo/O Gol

Reinaldo recebendo a coletânea de 3 livros 
“JK – Profeta do Desenvolvimento”, de auto-
ria de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Reinaldo é presenteado por um par 
de sapatos mocassim

Reinaldo e Laurinho 
de Souza Filho

João Carlos Amaral, Laurindo de Souza, Estevão Fiuza e amigos de Reinaldo
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Seu 
computador 
está lento?
Uma SSD pode ser a solução

A iniciativa de instalar SSD no PC 
ou notebook é uma das melhores deci-
sões para manter o equipamento mais 
estável e mais rápido.

Anualmente, devido ao uso e acu-
mulação de arquivos, o computador 
torna-se lento o que exige atualização 
do sistema operacional e de compo-
nentes internos.

Principalmente, em tempos de in-
flação alta e retração da economia no 
período pós-pandemia, fazer um up-
grade na máquina sai bem mais barato 
do que comprar um equipamento novo.

Vários fatores podem deixar a 
máquina lenta, além do uso constan-
te, a instalação de arquivos e de pro-
gramas, bem como as atualizações de 

softwares começam a sobrecarregar o 
sistema e os programas mais usados.

Os computadores mais antigos ou 
fabricados até 2018, apresentam a 
unidade de disco no formato de HD, 
cuja capacidade de processamento de 
dados é mais lenta do que os novos 
SSDs que estão se tornando mais po-
pulares no mercado.
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Flórida – Estados Unidos: mercado 
imobiliário é opção para brasileiros 
em 2023
Setor que faturou bem em 2022 aponta tendência aquecida para novas aplicações

Um dos setores mais procurados 
pelos brasileiros para realizar aplica-
ções é o mercado imobiliário da Fló-
rida. A tendência é que que este setor 
continue em alta em 2023.

Segundo levantamento do Natio-
nal Association of Realtors (NAR), as 
vendas de casas nos EUA devem au-
mentar já no primeiro trimestre deste 
ano. Conforme dados divulgados pela 
Associação de Corretores de Imóveis 
de Miami, quem comercializou imó-
veis em 2022 conseguiu faturar. Os 
preços em apartamentos chegaram a 
US$ 415.000 em maio e US$ 579.000 
em junho para casas.

De acordo com Daniel Ickowicz, 
diretor de vendas da Elite Internatio-
nal Realty, consultoria imobiliária que 
atua há mais de 30 anos nos Estados 

Unidos, a expectativa é que 2023 seja 
um bom ano para o ramo imobiliário, 
principalmente na Flórida. "Acredito 
que 2023 será bastante significativo 
para quem deseja comprar ou vender 
imóveis nos EUA. Enxergo que existi-
rão margens para negociações e isso 
irá movimentar a economia. Espe-
cificamente na Flórida, há demanda 
por propriedades de luxo e existem 
muitos imóveis para compradores da 
classe média".

Ickowicz ainda comenta que 
diversos brasileiros procuram ad-
quirir residências na Flórida para 
depois alugarem nas férias, feriados 
ou períodos mais curtos, o que reve-
la ser uma vantagem para o investi-
dor e para os inquilinos, que, ao co-
locarem na ponta do lápis, gastarão 
menos no aluguel do que com diver-

sas diárias em hotéis.

Deste modo, para os investidores 
que desejam iniciar o ano expandindo 
a carteira, o mercado imobiliário da 
Flórida tem se mostrado uma ótima 
oportunidade de negócio com ganho 
em dólar. Miami vive um grande mo-
mento de venda e compra de imóveis. 
A migração em massa de moradores 
de outras regiões dos Estados Unidos 
para a cidade do Sol trouxe para o 
condado muitos empresários e inves-
tidores que buscam locais para resi-
dir e trabalhar.

Além disso, a Flórida promete ser 
uma grande oportunidade de diversi-
ficação cambial e geográfica para os 
compradores da América Latina que 
miram no ramo imobiliário para de-
fenderem o patrimônio.
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BrazilFoundation fecha 2022 com 
arrecadação recorde de US$ 11 milhões, 
apoio a 121 organizações e mais de 120 mil 
pessoas beneficiadas 
Ao todo, 47 municípios em 19 estados brasileiros foram contemplados pelos projetos 
viabilizados pelas OSCs apoiadas

Rebecca Tavares, CEO da BrazilFoundation

A BrazilFoundation, entidade que 
promove filantropia estratégica no 
Brasil, encerrou 2022 com arreca-
dação recorde de US$ 11 milhões, o 
que possibilitou o apoio a projetos de 
121 organizações da sociedade civil 
distribuídas em 47 municípios de 19 
estados do país. Por meio das ações 
promovidas, mais de 120 mil pessoas 
foram beneficiadas. 

Durante o ano de 2022, a Brazil-
Foundation fortaleceu sua atuação 
com o lançamento de quatro fun-
dos temáticos: Empreendedorismo 
Negro, Equidade de Gênero, Meio 
Ambiente & Mudanças Climáticas, e 
Educação. 

Soma-se a isso, entre outras ini-
ciativas, a promoção de eventos de 
grande porte voltados à captação de 
recursos, a retomada presencial de 
seus tradicionais encontros de lide-
ranças e de capacitação e a adesão 
ao Pacto de Promoção da Equidade 
Racial. 

“O ano de 2022 foi um período de 
importantes realizações para a Bra-
zilFoundation. Chegamos ao início 
de 2023 entusiasmados com a arre-
cadação viabilizada por inúmeras 
pessoas, empresas nacionais e inter-
nacionais e fundações e que nos pos-
sibilitou criar um futuro mais colabo-
rativo, sustentável e equitativo para 
um grande contingente de brasileiras 
e brasileiros. Para este ano, projeta-
mos ampliar ainda mais os beneficia-
dos”, afirma Rebecca Tavares, CEO da 
BrazilFoundation. 

A BrazilFoundation mobiliza re-
cursos para ideias e ações que trans-
formam o Brasil. Tem como princípio 
a promoção da filantropia estratégica 
ao selecionar e investir em organiza-
ções da sociedade civil de forma a ge-
rar resultados de impacto sistêmico. 

Neste ano, o foco da BrazilFoun-
dation está na promoção de doações 
multianuais em áreas prioritárias, 
no fortalecimento institucional das 
OSCs apoiadas, geração de informa-

ção sobre iniciativas de equidade e 
na contribuição para a formação de 
lideranças sociais transformadoras 
capazes de incentivar um diálogo 
nacional sobre acesso, equidade e 
participação. 

A BrazilFoundation é uma organi-
zação não-governamental que ofere-
ce incentivos fiscais aos doadores nos 
Estados Unidos com base na lei de im-
posto de renda americana (Seção 501 
(c) (3). EIN 13-4131482).

Ricardo De Mattos
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Turismo brasileiro cresceu 28% em 2022
Impulsionado pelo transporte aéreo, faturamento foi de R$ 208 bilhões em 12 meses

O ano de 2022 foi de recuperação 
para o turismo brasileiro, que cresceu 
28% entre janeiro e dezembro. O fa-
turamento do segmento chegou aos 
R$ 208 bilhões no período – R$ 45,4 
bilhões a mais quando comparado a 
2021. Só no mês de dezembro, iní-
cio das férias escolares e período de 
alta temporada, o crescimento foi de 
14,4%. Os dados são do levantamen-
to mensal do Conselho de Turismo 
da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), com base nos 
dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

 
Todos os setores analisados pelo 

estudo registraram alta tanto na va-
riação anual quanto no acumulado do 
ano. Destaque para transporte aéreo, 
que cresceu 65,2%, em 2022, e 21%, 
em dezembro. O faturamento de R$ 
66,5 bilhões, em 12 meses, é R$ 26,3 
bilhões superior ao registrado no ano 

anterior. O fim das restrições causadas 
pela covid-19, o aumento da demanda 
e a maior quantidade de assentos ofer-
tados propiciaram este crescimento. 
Por outro lado, vale lembrar que parte 
disso se deve à inflação das passagens 
aéreas, que, no ano passado, tiveram 
reajuste médio de 23,5%, segundo o 
IBGE. Isso, porque a guerra na Ucrânia 
fez disparar o custo do querosene de 

aviação, variável fundamental na for-
mação de preços ao consumidor.

 
Outro destaque ficou por conta 

do grupo de alojamento e alimenta-
ção, com incremento de 23,3% entre 
janeiro e dezembro do ano passado, 
faturando R$ 59,2 bilhões – um cres-
cimento de R$ 11,2 bilhões em rela-
ção ao ano anterior. 
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NOVO PERFIL

De acordo com a FecomercioSP, 
ao longo do ano passado, percebeu-se 
a substituição do modal aéreo para o 
terrestre rodoviário. O setor encerrou 
o ano com alta de 13,9% e faturamen-
to de R$ 34 bilhões – em dezembro, o 
crescimento foi de 12,9%. Além disso, 
houve uma mudança gradual do perfil 
do público consumidor, com famílias 
buscando destinos de curta e média 
distâncias, via ônibus ou veículo pró-
prio, de forma a reduzir o custo mé-
dio da viagem. 

 
As demais elevações foram obser-

vadas no grupo de atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas (16,7% 
no ano) e no grupo de locação de veí-
culos, agências e operadoras de turis-
mo (5,3%). 

 
 
A expansão mais forte foi regis-

trada ao longo do segundo semestre, 
consolidando-se ao entrar em 2023 no 
mesmo ritmo. Apesar das adversida-
des, o turismo será o grande destaque 
do ano, pois as famílias voltaram a fa-
zer um planejamento de roteiro mais 
seguro, bem como as empresas estão 

ampliando os gastos com viagens e 
eventos, aponta a FecomercioSP.

 
De acordo com o assessor técni-

co do Conselho de Turismo da Feco-
mercioSP, Guilherme Dietze, o ano 
de 2022 trouxe boas notícias para o 
setor, expressas na análise do fatu-
ramento e, especialmente, na iden-
tificação da importância das viagens 
tanto para a realização de objetivos 
empresariais (negócios e eventos) 
quanto para o bem-estar dos indiví-
duos (lazer). 

 
“Integrar viagens aos orçamentos 

passa a ser uma característica das fa-
mílias brasileiras de classe C, ao pas-
so que a busca por diversificação de 
mais destinos e segmentos se torna 
um atributo das classes A e B. O de-
safio para 2023 é ampliar a oferta de 
produtos e serviços com preços dife-
rentes para atender a uma base maior 
de clientes e, possivelmente, atender 
ao mercado internacional, que pode 
voltar a considerar o Brasil uma op-
ção”, afirma.

 
NOTA METODOLÓGICA

O estudo é baseado nas informa-

ções da Pesquisa Anual de Serviços e 
dados atualizados com as variações 
da Pesquisa Mensal de Serviços, am-
bas do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os números 
são atualizados mensalmente pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), e foram escolhidas as ativida-
des que têm relação total ou parcial 
com o turismo.

Para as atividades que têm rela-
ção parcial, foram utilizados dados de 
emprego ou de entidades específicas 
para realizar uma aproximação da 
participação do turismo no total.

 
A FecomercioSP reúne líderes 

empresariais, especialistas e con-
sultores para fomentar o desenvol-
vimento do empreendedorismo. Em 
conjunto com o governo, mobiliza-se 
pela desburocratização e pela moder-
nização, desenvolve soluções, elabora 
pesquisas e disponibiliza conteúdo 
prático sobre as questões que impac-
tam a vida do empreendedor. Repre-
senta 1,8 milhão de empresários, que 
respondem por quase 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
e geram em torno de 10 milhões de 
empregos.
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Paris além de Paris.
A surpreendente
Cidade dos Museus

PAULO QUEIROGA

Por mais viajado que você 
seja, visitar Paris guarda sem-
pre boas surpresas.

É comum brasileiros viajan-
tes costumeiros incluírem 
uma escala na capital france-
sa, mesmo que esteja fora de 
seu roteiro. Nada surpreen-
dente.  Aliás, não é tão difícil 
conciliar isso, já que a Cidade 
Luz é ponto de intercessão 
para a maior parte dos desti-
nos no mundo, inclusive para 
o Hemisfério sul. 

O fato é que, até o parisiense 
nativo, que, via de regra, não é 
o que poderíamos classificar 
como um anfitrião simpático, 
se surpreende permanente-

mente em sua própria cidade.

O melhor roteiro de Paris 
para quem já conhece os 
principais atrativos é se dei-
xar perder pela cidade. A in-
crível malha de metrô atua 
como um trem mágico que 
sempre leva você a desem-
barcar em algum lugar sem-
pre interessante. Poucos pra-
zeres se comparam a subir 
a escada de uma estação de 
metrô, olhar para os lados e 
se deliciar com aquele bairro 
ou região que não foi possível 
conhecer na viagem anterior.

Os monumentos, o ambiente, 
ao mesmo tempo charmoso 
e cosmopolita, lojas fenome-

nais, jardins, estátuas e fon-
tes, a organização da cidade, 
a singular comida francesa, 
a elegância das mulheres nas 
ruas, as culturas imigrantes, 
são muitos os apelos para to-
dos os tipos de gosto. 

Um dos mais surpreendentes 
apelos é a cultura parisiense 
exalando em cada ponto da 
cidade. Entre tantos outros tí-
tulos, Paris pode, seguramen-
te, ser chamada de cidade dos 
museus. São tantos que, uma 
viagem temática apenas para 
visitar museus de Paris, cer-
tamente, lhe custará um bom 
tempo de permanência.

É até difícil fazer uma con-

Com ajuda do Blog: malapronta.com.br
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ta exata da quantidade de 
museus e galerias. A capital 
francesa oferece, pelo menos, 
170 museus de todos os tipos, 
em sua maioria dedicados 
à arte. O Louvre é um caso 
à parte. Ele é, sem dúvida, o 
mais importante no mundo 
e certamente o mais visitado. 
Com 35.000 obras de arte, o 
Louvre recebe mais de seis 
milhões de visitantes por ano. 

O Museu de Orsay, ocupando 
o espaço que pertencia a uma 
antiga estação ferroviária, 
contém uma imensa exposi-
ção de arte. O foco são os im-
pressionistas do século XIX, 
como Manet, Degas, Renoir, 
Cézanne e Monet. 
Mas há muitos mais: o Cen-
tro Pompidou, o Museu Ro-
din, a Orangerie, o Museu de 
Arte Moderna, a Pinacoteca 
de Paris. Entre todas essas 
exposições, se destacam as 
no Grand Palais, no Centro 
Pompidou, o Museu Picasso, 
o Museu do Quai Branly Ja-
cques Chirac, no Musée Du 
Louvre, o Museu Jacquemart 

André, no palácio de Versail-
les e o Musée Marmottan Mo-
net. Nesses lugares excepcio-
nais estão o melhor de Claude 
Monet, Camille Pissarro, 
Pablo Picasso, Cy Twombly, 
Johannes Vermeer, Auguste 
Rodin e muitos outros artis-
tas. As celebrações da morte 
de Auguste Rodin oferecem 
diversos cenários à espera 
dos visitantes. O Museu Mar-
mottan Monet, Montmartre, 
Auvers-sur -Oise, Barbizon e 
vários outros estão no centro 
das atenções. 

Os roteiros podem ser fei-
tos seguindo as pegadas dos 
impressionistas ao longo do 
Sena, agora abertas aos vi-
sitantes, como a Maison Van 
Gogh, ou oficina casa Daubig-
ny em Auvers-sur-Oise, a pro-
priedade Caillebotte em Yer-
res, a oficina de Jean-François 
Millet descoberto Barbizon. 

Paris Ile-de-France é o lugar 
onde você pode viajar nos 
passos dos impressionistas 
e contemplar suas obras em 

museus excepcionais. O Mu-
sée d’Orsay reúne a maior 
coleção do mundo de obras 
impressionistas. O Orange-
rie nos Jardins das Tulherias 
abriga o grande mural de 
Nenúfares, oito composições 
feitas em dois painéis ovais, 
22 quartos com luz natural 
através do telhado de vidro, 
o Marmottan Monet Museum, 
onde o ícone é Impression, 
Levant soleil e outros 100 
painéis de pinturas do im-
pressionismo. 

Se você acha que conhece 
Paris, experimente se per-
der por lá ou faça um rotei-
ro exclusivo nos museus. 
Certamente, você verá que a 
capital francesa ainda é uma 
desconhecida até mesmo por 
você, que tem cadeira exclusi-
va neste ou naquele bistrô ou 
escolhe o mesmo quarto do 
mesmo hotel há tento tempo.

*Com a preciosa colaboração 
de Paulo Roberto Pereira, ve-
lho companheiro de viagens 
e de jornalismo de turismo.
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Decolar lança loja virtual para venda 
de seus produtos e serviços
Canal Meu Agente Decolar proporciona aos clientes a experiência de uma loja 
física de viagens, no ambiente online, por meio de videochamadas

A Decolar – empresa de viagens 
líder da América Latina – acaba de 
lançar o Meu Agente Decolar, canal 
online de vendas de produtos e ser-
viços de viagem por meio de video-
chamadas. O novo serviço oferece a 
experiência de uma loja física, no am-
biente virtual. O atendimento é feito 
por consultores especializados, que 
ajudam os clientes no planejamento e 
compra de suas viagens.

“Com o lançamento desse novo ca-
nal, a Decolar continua seu processo 
de evolução com base em inovações 
tecnológicas, oferecendo múltiplos ca-
nais de atenção e serviço aos clientes", 
diz Sergio Zapata, vice-presidente Co-
mercial da companhia, . "Seguimos no 
nosso propósito de atender a todas as 
necessidades dos viajantes, com solu-
ções para todos os perfis de clientes."

O Meu Agente Decolar não tem 
custo adicional para os clientes, sen-

do um complemento às plataformas 
de venda até então disponíveis. Além 
da compra, os clientes poderão usar 
o novo canal para cotar sua próxima 
viagem e buscar informações para 
viagens futuras. 

Durante o tempo de chamada, o 
usuário poderá tirar suas dúvidas so-
bre qualquer destino e inteirar-se de 
ótimas ofertas. É possível fazer tudo 
sem sair de casa e ainda aproveitar 
as diversas formas de pagamentos e 
financiamento disponíveis.

Para comprar produtos e servi-
ços, o cliente poderá agendar o aten-
dimento por meio da plataforma Meu 
Agente Decolar, disponível no site e 
app da companhia.

MEU AGENTE DECOLAR 

Para agendar a sua compra: 
1º - Acesse o canal Meu Agente Decolar 

pelo site ou app da companhia.
2ª - Escolha a data e hora que 
deseja a videochamada e forneça as 
informações solicitadas.
3º - Receba no seu e-mail o link para 
a videochamada no dia e horário 
agendados.

A Decolar é a empresa de viagens 
líder na América Latina. Há 23 anos 
revoluciona a indústria do turismo por 
meio da tecnologia e, com seu contínuo 
compromisso com o desenvolvimento 
do setor, forma uma companhia conso-
lidada, que integra BestDay, HotelDO, 
Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stay.
Net, tornando-se uma das empresas 
mais relevantes da região, capaz de 
oferecer uma experiência personaliza-
da a mais de 29 milhões de clientes. A 
companhia atua em 20 países, acom-
panhando os latino-americanos desde 
o momento em que sonham em viajar 
até quando estão compartilhando suas 
recordações
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Centenário da passagem 
de Rui Barbosa

Advogado,  
e escritor 

JAYME VITA ROSO

Rui Barbosa de Oliveira, ad-
vogado, jornalista, jurista, 
político, diplomata, ensaísta 
e orador, nasceu em Salvador, 
em 05/11/1849 e faleceu em 
Petrópolis, em 10/03/1923. 
Ajunte-se também que foi 
membro fundador da Acade-
mia Brasileira de Letras ten-
do escolhido Evaristo da Vei-
ga como patrono da cadeira 
número dez.

Ressalto que, como era costu-
me na época, transferiu-se para 
São Paulo e cursou a Faculdade 
de Direito de São Paulo.

Opôs-se ao governo ditatorial 
de Floriano Peixoto e isso o 
obrigou ao autoexílio, primei-
ramente para Buenos Aires e, 
posteriormente, para Lisboa 
e, finalmente, Londres. De lá 
escreveu as famosas Cartas 
da Inglaterra e foi a primeira 
voz a levantar-se no mundo 
contra o “Processo Dreyfus”.

Voltou ao Brasil em 1895 e 
dedicou-se à elaboração do 
Primeiro Código Civil. A reda-
ção desta importante peça ju-
rídica, foi realizada às pressas 
por Clóvis Beviláqua. Polemi-
zou com ele ao emitir o seu fa-
moso Parecer e depois escre-
veu a afamada “Réplica”, que 
originou a “Tréplica”. Ambos 
encantaram a minha geração.

Sempre polêmico, participou 
da segunda conferência da Paz 
de Haia, na qual teve grande 
importância na defesa pelo 
princípio da igualdade jurídica 
das nações soberanas. Desta-

cou-se tanto, até ser nomeado 
Presidente de Honra da sua 
Primeira Comissão e teve seu 
nome entre os Sete Sábios de 
Haia (como sexto até hoje lem-
brado). Voltou ao Brasil e, no-
vamente, polemizou com todos 
os políticos, sobretudo com o 
Marechal Hermes da Fonseca.

Nas idas e vindas, ressalto 
um fato comprovado por Max 
Fleiuss, em sua clássica obra 
História Administrativa do 
Brasil (FLEIUSS, M. História 
Administrativa do Brasil. São 
Paulo: Companhia Melhora-
mentos, 2ª ed., 1925). O autor, 
de forma clara e indiscutível, 
se ateve às descrições dos atos 
administrativos de nossa his-
tória que ocorreram na gestão 
de Rui como Ministro da Fa-
zenda entre 1889 e 1891. Ele 
foi o primeiro responsável pela 
crise do encilhamento, ou seja, 
a causa matriz para uma grave 
crise econômica na Primeira 
República (e, lamentavelmen-
te, ainda perdura ao longo 
desses anos). Que foi o enci-
lhamento? Foi a desmesurada 
emissão, sem qualquer contro-
le, de moeda pelos governos 

e ações sem lastro pelas em-
presas criadas neste período, 
tendo provocado alta inflação e 
especulação financeira.

À época, os jornais, não sem 
ironia, publicaram diversas 
charges retratando Rui Bar-
bosa, Ministro da Fazenda e 
seus “requebras” para fazer 
equilibrar as finanças do país.

O período que abrange o Go-
verno do Marechal Deodo-
ro da Fonseca, que teve Rui 
como Ministro da Fazenda, 
para a Convocação da Cons-
tituinte (Governo Provisório), 
foi turbulento, causando tam-
bém forte contração econô-
mica, aumentado da dívida 
externa (em libras), acrésci-
mo consentido das despesas 
com militares, criação de no-
vas empresas públicas, distri-
buição de comissões, aqui e 
fora, introdução de imigran-
tes para substituir os benefi-
ciados com a Lei Áurea etc.

Enfim, esse Brasil do qual par-
ticipou Rui Barbosa, como foi 
narrado e comprovado por 
Fleiuss e descreve e atesta com 
todas as “Atas da instalação do 
Governo Provisório – Pelo De-
creto n.1, de 15 de novembro 
de 1889” (1925, p. 444-5).

Na última fase de sua vida, 
Rui fez seu testamento polí-
tico na forma de um provável 
epitáfio que ele mesmo escre-
veu em sua pedra funerária:

“Estremeceu a justiça; viveu no 
trabalho e não perdeu o ideal”

vitaroso@vitaroso.com.br
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Sócio-fundador e CEO 
da Rufy, plataforma 
de saúde financeira, 
destinada para 
pessoas e empresas, 
interessadas em 
oferecer o sistema 
como benefício aos 
colaboradores

Educação financeira 
nas escolas: impactos 
socioeconômicos no Brasil

LUCAS RADD

O Brasil é a 10ª economia do 
mundo e, apesar da posição 
no ranking, é um país em que 
somos praticamente analfa-
betos funcionais em finanças 
pessoais. Mesmo pessoas com 
alto nível de escolaridade não 
conhecem os produtos finan-
ceiros ou sabem as melhores 
práticas para cuidar do seu 
dinheiro. De acordo com a 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), o endividamento das fa-
mílias bateu recorde em 2022, 
com 77,9% das pessoas se de-
clarando endividadas. 

A porcentagem alta nos mostra 
que o país não possui a base de 
para organizar as suas despe-
sas. Por isso, entendo que for-
talecer essa cultura nas escolas 
é fundamental para garantir 
um futuro com mais segurança 
e qualidade de vida para todos. 
Afinal, os jovens e boa parte da 
população adulta não sabem 
mexer com dinheiro. 

O apoio da escola na estrutu-
ração da consciência e plane-
jamento financeiro torna-se 
fundamental para quebrar esse 
ciclo de endividamento, afinal 
é um problema comportamen-
tal e cultural. Além disso, ter 
profissionais que entendam do 
tema e ensinem aos adolescen-
tes a importância da economia, 
controle de gastos e investi-
mentos é essencial para lidar 
com o dinheiro de forma mais 
consciente e inteligente. 

É muito comum as pessoas 
comprarem por impulso e a 
maioria não possui o conheci-
mento necessário para calcular 
juros. Com isso, as despesas 
aumentam e comprometem o 
orçamento familiar. Entender 
qual é o momento ideal para 
decidir o que fazer com o di-
nheiro de forma responsável 
e segura é o ponto inicial para 
essa organização.

Pessoas estáveis financeira-

mente são mais propensas a 
aumentar seu capital, esta-
bilizar suas despesas e, con-
sequentemente, alavancar 
o crescimento econômico/
patrimonial. Quando isso não 
ocorre, leva o país a lidar com 
problemas sociais e coletivos, 
como o fechamento de empre-
sas, demissões e contas em 
atraso, além de chegar na saú-
de pública com pessoas adoeci-
das física e mentalmente.

Posso concluir que a falta de 
educação financeira para crian-
ças, jovens e adultos é uma das 
carências estruturais que mais 
causa consequências a curto e 
a longo prazos. Somos apresen-
tados aos conceitos básicos de 
coletividade desde o nascimen-
to, entretanto, é fundamental 
lembrar que o analfabetismo 
financeiro não impacta apenas 
um indivíduo, e sim a todos. Ga-
rantir esse tipo de conhecimen-
to no ensino básico é estimular 
um futuro mais consciente.
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CEO do Grupo Skill, 
empresa especializada 
na prestação de 
serviços para as áreas 
de contabilidade, 
tecnologia, gestão de 
pessoas e financeiro

Inteligência artificial e humana: 
como essa combinação será 
fundamental para o sucesso  
dos negócios?

MARCO FARIA

O cenário econômico mun-
dial é desafiador. Estamos à 
beira de uma recessão, ainda 
sofremos os impactos da pan-
demia, temos uma guerra que 
já se arrasta há um ano e um 
novo governo no Brasil. Essa 
soma de fatores pode desa-
nimar muitos empresários, 
mas fato é que vivemos um 
momento de grandes opor-
tunidades. Para aproveitá-
-las, será preciso combinar 
o melhor da tecnologia e das 
pessoas.

Apesar dos incontáveis bene-
fícios que os avanços tecnoló-
gicos têm trazido à sociedade, 
é inegável que há também 
uma série de efeitos colate-
rais. Apesar de tanta infor-
mação disponível, o QI (Quo-
ciente de Inteligência) da 
população mundial registrou 
a primeira queda desde 1904, 
quando o teste foi criado.

Com o fenômeno das redes 
sociais, vemos o surgimento 
de pseudo especialistas em 
diversas áreas, além de linhas 
de pensamento extremamente 
polarizadas e binárias, em que 
quase todos os temas são divi-
didos entre blocos de “a favor” 
e “contra”, dispensando o diá-
logo, a argumentação e, princi-
palmente, o senso crítico.  

O resultado é a escassez de 

profissionais de alto nível. 
Uma pesquisa realizada pelo 
ManpowerGroup revelou que 
a falta de mão de obra qua-
lificada no Brasil atingiu a 
marca de 81% em 2022 – seis 
pontos percentuais acima da 
média global, que é de 75%. 
Assim, temos um cenário in-
congruente de milhões de de-
sempregados e milhares de 
vagas que não são preenchi-
das por falta de capacitação.

Enquanto isso, a tecnologia 
avança a passos largos. Es-
timativas da Consultoria de 
Dispositivos de Consumo IDC 
apontam que os investimen-
tos em inteligência artificial 
devem crescer 33% em 2023, 
atingindo a marca de R$ 1 bi-
lhão. A notícia é ótima, mas é 
preciso considerar que a inte-
ligência humana precisa ser 
somada à artificial.

À medida em que a tecnolo-
gia progride e se difunde, a 
tendência é que tenhamos 
produtos e serviços cada vez 
mais comoditizados, sendo 
mais difícil encontrar estra-
tégias de diferenciação. Com 
a velocidade das transforma-
ções, tudo se torna obsoleto 
em tempo recorde. Nesse 
contexto, a inovação assume 
um papel fundamental.

Pensar e agir na contramão 

é a melhor forma de experi-
mentar novas alternativas, 
buscando se adaptar às ne-
cessidades dos clientes – que 
também estão mudando o 
tempo todo. Precisamos es-
tudar os cenários possíveis e 
antever soluções de modo em 
que se minimizem riscos e se 
maximizem oportunidades 
de negócios.

A tecnologia sempre será 
muito melhor que nós em 
atividades repetitivas, mas 
jamais será capaz de fazer 
análises críticas. Por isso, as 
empresas precisam, mais do 
que nunca, investir no ser 
humano. É preciso treinar 
e preparar os líderes para 
o futuro. Até porque não 
importa o quão sólido seja 
o seu negócio. O sucesso de 
hoje não garante o êxito de 
amanhã.

Por isso, fuja das fórmulas. 
Evite conselhos prontos e 
soluções milagrosas. O que 
funciona para um, não ne-
cessariamente funciona para 
outro. Esteja atento a tudo e 
observe com cuidado. Se de-
safie o tempo todo e tenha em 
mente que o sucesso depende 
estritamente da combinação 
entre homem e máquina. Só 
assim teremos empresas re-
almente competitivas e de 
excelência.
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Ansiedade: mal do século ou mal 
da nova geração?

Jornalista e 
psicoterapeuta

GABU CAMACHO

Há alguns anos, a depressão 
chegou a ser considerada o 
“mal do século XXI”, com da-
dos da própria Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
falando sobre uma supos-
ta epidemia de depressão. 
Muitos debates foram levan-
tados acerca da doença, in-
clusive aquele que questiona 
se os casos estão realmente 
aumentando ou se só esta-
mos diagnosticando de for-
ma melhor. No entanto, um 
outro mal parece assolar a 
maior parte da nova geração 
(chamada de geração Z), que 
desponta agora no mercado 
de trabalho e na vida: a an-
siedade. 

Se a depressão foi conside-
rada o mal do século XXI até 
este momento, seria a an-
siedade o mal da segunda 
metade do século, em que os 
jovens já estarão na terceira 
idade ou na meia idade?

A ANSIEDADE

Antes de falar sobre a ansie-
dade e o suposto “novo mal 
do século”, precisamos en-
tender o que ela é e de onde 
ela vem. Podemos dizer que 
ela é prima do medo, e se 
baseia em uma emoção vaga, 
bem desagradável e que nos 
traz tensão. Ela prepara o 
nosso “eu primitivo” para a 

batalha. Nós carregamos um 
DNA primitivo ainda, aquilo 
que chega pra gente por meio 
do instinto e, nas épocas pri-
mitivas, o medo e a ansieda-
de eram coisas boas, porque 
eram as coisas que nos man-
tinham vivos. Preparados 
para a fuga ou para a batalha. 
A ansiedade e o medo então, 
sinalizam para nós algumas 
ameaças antes mesmo delas 
acontecerem. Além disso, ela 
pode melhorar nossa perfor-
mance, nos proteger de es-
tranhos e reduzir o excesso 
de autoconfiança. 

No entanto, tudo tem um li-
mite e é além desse limite que 
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está instaurada a “ansiedade-
-mal-do-século”. É quando 
todo esse medo se torna uma 
tensão constante que impos-
sibilita o relaxamento, geran-
do insônia, tremedeira, pal-
pitações, sudorese e outros 
sintomas.

POSSÍVEIS CAUSAS

Estar ansioso é diferente de 
ter uma ansiedade patológi-
ca, isto é, um transtorno de 
ansiedade. Todos nós experi-
mentaremos os sentimentos 
que retratei no tópico ante-
rior em algum momento da 
vida. Seja por medo, por ale-
gria ou por expectativa, nós 
estaremos ansiosos e isso é 
um sentimento normal, que 
precisa ser acolhido. O ponto 
é quando isso passa do limite 
e se torna patológico. A ansie-
dade não se torna mais pon-
tual e se torna quase que uma 
âncora na nossa vida.

É fato que o nosso mundo 
mudou e a ansiedade parece 
vir intrínseca a essa mudan-
ça. Se ela é prima do medo, 
ela é uma prima que pode se 
tornar uma visita indesejável, 
já que no medo, conhecemos 
as causas que geram aquele 
sentimento, na ansiedade, 
não. As causas são difusas, 
conflituosas e, até mesmo, 
desconhecidas e vagas. É sen-
tir medo por algo que nem 
sabe se vai acontecer. Mas, 
é compreensível nessa nova 
era do mundo, por isso, é pre-
ciso cuidado.

Estamos numa época em que 
a informação circula livre-
mente, a todo o tempo. Nós 
temos acesso às informações 
literalmente na palma da 

nossa mão, pelo celular. E a 
primeira geração a ter que se 
adaptar com essa nova rea-
lidade, foram os jovens, que 
hoje citam a ansiedade como 
mal do século. Foi preciso se 
adequar ao novo mercado 
de trabalho para conseguir 
estar inserido nele - já que 
as dicas dos pais não valiam 
mais de nada. Foi preciso 
aprender as novas tecnolo-
gias na raça - já que não tinha 
ninguém antes para ensinar. 
Foi preciso quebrar para-
digmas e preconceitos en-
raizados há muito tempo na 
sociedade - sem nada além 
das próprias convicções. A 
nova geração, chamada de 
geração Z (pessoas que nas-
ceram entre a segunda meta-
de dos anos 1990 até o início 
do ano 2010), chegou para 
participar dessa mudança. 
E toda mudança exige lidar 
com o desconhecido. Mu-
dança gera medo. E o medo 
do desconhecido é o quê? A 
ansiedade.

A grande quantidade de in-
formações e o medo de per-
der alguma coisa, também 
chamado de “FOMO - Fear 
Of Missing Out” é quase um 
sintoma “obrigatório” quan-
do a gente fala de ansiedade 
na nova geração. A ânsia de 
sempre aprender mais, sem-
pre estar a frente e sempre 
ser o primeiro está tornando 
a resposta biológica do nos-
so corpo, presente no nosso 
DNA desde a eras primitivas, 
em patologia.

O QUE FAZER, ENTÃO?

É preciso falar sobre ansie-
dade. Explicar que ela é uma 
resposta biológica do nosso 

corpo e que devemos saber 
interpretar e sinalizar quan-
do ela passa do limite, quan-
do ela se torna patológica. E 
claro, também é preciso cons-
cientizar sobre prevenção e 
tratamento. 

Numa era de tanta informa-
ção, a informação de saúde 
acaba ficando em segun-
do plano. A geração Z não 
se desliga. Trabalha vinte e 
quatro horas por dia e nos 
intervalos, pesquisa notícias, 
curiosidades, informações…. 
O tempo todo lidando com o 
desconhecido.

Dessa forma, com a informa-
ção, que as pessoas já conso-
mem (só não são 100% con-
fiáveis ainda), a ansiedade 
pode não se tornar um mal do 
século, como é sabido da de-
pressão. Ainda dá tempo de 
mudar o cenário.

É preciso conscientizar que 
os momentos de descanso, 
de ócio e de desligamento 
são tão importantes quanto 
os momentos de atividade. E 
claro, a visita ao médico sem-
pre que sentir que algo saiu 
do limite. 

A ansiedade, uma vez com-
preendida e entendida, pode 
ser facilmente manejada. 
Psiquiatras, psicólogos, psi-
canalistas e psicoterapeutas 
devem atuar em conjunto 
para conscientizar e reme-
diar - seja por medicamentos, 
por processos terapêuticos e 
até mesmo, pela fala. A fala 
pode curar e deixar alguém 
com ansiedade falar, é uma 
grande forma de colocar para 
fora todo aquele sentimento 
pressionado e escondido.
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Carne bovina resfriada ou congelada?  
As diferenças e benefícios
Como escolher, armazenar e descongelar corretamente o produto antes de sua preparação

Fazer churrasco ou um corte bo-
vino para as refeições do dia a dia vai 
muito além de receitas especiais. A 
preparação começa ainda no merca-
do ou no açougue e muitas pessoas 
têm dúvidas sobre a escolha entre a 
carne congelada ou resfriada. A Mar-
frig, líder global na produção de ham-
búrgueres e uma das maiores empre-
sas de carne bovina do mundo, listou 
algumas informações importantes so-
bre o tema, explicando as diferenças 
entre elas.

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS?

A carne resfriada é considerada 
fresca por conta do processo mais rá-
pido até o consumo. Após o abate do 
animal, são realizados os processos 
de resfriamento, quarteio (cortes de 
carcaça) e desossa. Em seguida a car-
ne é embalada e já está pronta para a 
expedição. “Na Marfrig, a validade da 
carne resfriada no mercado interno é 
de 60 dias, quando mantida refrige-
rada na temperatura correta. Dessa 

forma, ela deve ser armazenada sob 
refrigeração entre 2°C e 7°C e ser con-
sumida dentro do seu prazo de vali-
dade. As informações de conservação 
devem estar presentes no rótulo”, diz 
Elaine Bedeschi, gerente de Garantia 
da Qualidade na Marfrig.

Já a carne congelada deve ser sub-
metida a, no mínimo, -12ºC, de acor-
do com a legislação brasileira. “Não 
é considerada uma carne fresca por 
conta do período de validade, que 
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pode ser de até dois anos. Na indús-
tria fazemos o congelamento rápido, 
que garante a manutenção das carac-
terísticas organolépticas da carne”, 
explica Carolina de Paula Carvalho, 
gerente corporativa de Garantia de 
Qualidade da Marfrig.

AS EMBALAGENS DEVEM SER 
DIFERENTES?

A embalagem da carne resfriada 
é específica e feita com filme plásti-
co composto por várias camadas, o 
que garante as chamadas “altas bar-
reiras" contra a entrada de oxigênio. 
“Esta embalagem, conhecida como à 
vácuo, diminui a oxidação da carne e 
aumenta sua vida de prateleira”, diz 
Elaine. Já a carne congelada não ne-
cessariamente precisa de embalagem 
com alta barreira e utiliza o método 
de conservação através do congela-
mento, que se mostra eficaz, além de 
amplamente utilizado e aprovado.

COMO CONGELAR E DESCONGELAR 
CORRETAMENTE?

O principal segredo é a maneira 
oposta para cada uma das técnicas: 
o congelamento deve ser rápido e o 
descongelamento precisa ser lento. E 
o mais importante, a carne resfriada 
deve sempre ficar no refrigerador, e 
a congelada no congelador, como os 
próprios nomes sugerem. 

“O descongelamento deve ser fei-
to de forma lenta e em ambiente refri-
gerado, ou seja, dentro da geladeira, 
sem adicionar água ou abrir a em-
balagem”. A engenheira de alimentos 
frisa que a preparação correta do ali-
mento é um dos pontos mais impor-
tantes, e a educação do consumidor 
proporciona uma melhor qualidade 
para o consumo da carne bovina in 
natura.

PODE CONGELAR A CARNE 
RESFRIADA?

O consumo da carne deve ser logo 
após a abertura da embalagem e não 

se recomenda o congelamento do 
produto que foi feito para ser resfria-
do. “O ideal é que o consumidor esco-
lha os produtos no ponto de venda de 
acordo com o objetivo e data da pre-
paração”, afirma Carolina.

HÁ MODOS DE PREPARO 
DIFERENTES PARA CADA UMA?

Não há mudança alguma na for-
ma de preparo entre a carne conge-
lada ou resfriada, o que importa é o 
descongelamento correto do corte. A 
questão do sabor é muito particular, 
dependendo de cada consumidor. 

EXISTE PREFERÊNCIA PELO  
TIPO DE CORTE?

Não há diferença entre um cor-
te ser congelado ou resfriado, todos 
podem ser armazenados de ambas 
as formas. Mais uma vez, trata-se de 
questão de preferência e cultura en-
tre os consumidores. “O cliente eu-
ropeu, por exemplo, tem preferência 
pelo produto resfriado e acaba pa-
gando mais caro para receber uma 
carne mais fresca (quando compara-
do com o preço da carne congelada 
para o mesmo mercado)”, diz Elaine.

O QUE É PRECISO PRESTAR 
ATENÇÃO NA HORA DE COMPRAR?

O primeiro item a ser avaliado é 

o prazo de validade (que muda se a 
carne for resfriada ou congelada), 
de acordo com a data que se preten-
de consumir. Também é importante 
verificar a temperatura da gôndola 
e as condições de armazenamento -- 
lembrando que a legislação brasileira 
declara que a carne resfriada deve ser 
mantida até 7°C e congelada menor 
que -12°C. “Quanto mais próximo do 
fundo está o produto, melhor será a 
escolha, pois é por onde sai o ar frio 
e isso ajuda na conservação do corte”, 
afirma Carolina. Outro ponto impres-
cindível é observar as características 
das embalagens e verificar os deta-
lhes do produto, como a cor da carne.

A Marfrig é uma das companhias 
líderes em carne bovina e maior pro-
dutora de hambúrguer no mundo, 
com receita líquida de 36,4 bilhões de 
reais no terceiro trimestre de 2022 e 
capacidade diária de abate de mais de 
29.100 bovinos em suas unidades da 
América do Sul e América do Norte, 
bem como capacidade de produção 
de 222.000 toneladas de hambúrgue-
res por ano. Emprega mais de 30.000 
colaboradores, distribuídos em 31 
unidades produtivas, processa e co-
mercializa carne in natura, produtos 
processados, pratos prontos à base 
de carne bovina, produtos comple-
mentares e derivados de carne, além 
de couro para os mercados doméstico 
e internacional.
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Carnaval 2023: as músicas mais tocadas 
nos últimos cinco anos no Brasil 
As tradicionais marchinhas carnavalescas continuam a fazer sucesso

O Carnaval de 2023 já começou 
com eventos e ensaios pré-carnava-
lescos em todo país e a expectativa 
é grande para quem gosta da folia e 
também para quem vive da folia. Afi-
nal, depois de dois anos sem eventos 
presenciais, os brasileiros vão apro-
veitar as festas em clubes, casas de 
diversão, bailes de carnaval, shows 
e trios elétricos. O Ecad (Escritório 
Central de Arrecadação e Distribui-
ção) aproveitou a proximidade do 
Carnaval para fazer um levantamento 
das músicas mais tocadas durante a 
folia no Brasil nos últimos cinco anos.

As tradicionais marchinhas car-
navalescas continuam a fazer suces-
so e se destacaram no estudo. O top 
3 contou com a liderança de “Ma-
mãe eu quero”, de autoria de Jarara-
ca e Vicente Paiva, seguida por “Me 
dá um dinheiro aí”, dos autores Ivan 
Ferreira, Homero Ferreira e Glauco 
Ferreira, e de “A jardineira”, de auto-
ria de Benedito Lacerda e Humberto 
Carlos Porto, nas segunda e terceira 
posições.

O Ecad também lançou no fim de 
janeiro uma campanha de conscien-
tização para o pagamento de direitos 
autorais de eventos e shows carnava-
lescos. Intitulada “Com música, a folia 
fica melhor”, seu objetivo é esclarecer 
para quem utiliza a música sobre a 
importância de realizar o licencia-
mento prévio que vai remunerar 
quem vive de música. A campanha é 
destinada a usuários de música, como 
promotores de eventos, bailes e blo-
cos. No site oficial da instituição, um 
banner da campanha leva para a pá-
gina que reúne todas as informações 
sobre como deve ser feito o licencia-
mento dos eventos (https://www4.
ecad.org.br/carnaval/).

A distribuição de direitos autorais de 
eventos e shows de Carnaval contempla 
autores, intérpretes, músicos, editores e 
produtores fonográficos. A identificação 
das músicas é feita pelo Ecad por meio 
de gravações de eventos carnavalescos 
e festejos populares, incluindo os bailes 
realizados antes e depois do período de 
carnaval, além da utilização de roteiros 

musicais enviados por promotores de 
eventos para a instituição.

No Brasil, o último carnaval sem 
as restrições sanitárias impostas pela 
pandemia foi em 2020. Naquele ano, o 
Ecad distribuiu R$ 24 milhões em direi-
tos autorais para mais de 14 mil artis-
tas pelas músicas tocadas no Carnaval.

RANKING NACIONAL DE CARNAVAL - MÚSICAS MAIS TOCADAS EM CLUBES, 
CASAS DE DIVERSÃO, BAILES DE CARNAVAL, SHOWS E TRIOS ELÉTRICOS 
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EM TODO O BRASIL

Posição Música Autores

1 Mamãe eu quero Jararaca / Vicente Paiva
2 Me dá um dinheiro aí Ivan Ferreira / Homero Ferreira /  
  Glauco Ferreira
3 A jardineira Benedito Lacerda /  
  Humberto Carlos Porto
4 Cabeleira do Zezé João Roberto Kelly / Roberto Faissal
5 Marcha do remador Castelo / Antonio Almeida
6 O teu cabelo não nega João Valença / Raul Do Rego Valença /  
  Lamartine Babo
7 Allah-la-ô Haroldo Lobo / Antonio Nassara
8 Ta-hi Joubert de Carvalho
9 Cidade maravilhosa Andre Filho
10 Índio quer apito Milton de Oliveira / Haroldo Lobo
11 Cachaça Lucio de Castro / Heber Lobato /  
  Marinosio Filho / Mirabeau
12 Maria sapatão João Roberto Kelly / Carlos /  
  Chacrinha / Leleco
13 Marcha da cueca Celso Teixeira / Livardo Alves da Costa /  
  Carlos Mendes
14 Quem sabe, sabe Jota Sandoval / Carvalinho
15 Saca-rolha Zé Da Zilda / Zilda Do Zé /  
  Waldir Machado
16 Vassourinhas Batista Ramos / Mathias da Rocha
17 Sassaricando Luiz Antonio / Candeias Jota Jr. /  
  Castelo /  Mario Gusmão Antunes
18 Não quero dinheiro Tim Maia
19 Nós os carecas A.Marques Jr. / Roberto Roberti
20 Mulata iê iê iê João Roberto Kelly
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Exposição Fotográfica “Travesia 
do Olhar” de Guilherme Machala

RAQUEL CAPUCIO

A FEA (Fundação de Educa-
ção Artística) está organizan-
do uma exposição sobre o tra-
balho de Guilherme Machala, 
aluno egresso de um de seus 
cursos e responsável pelos 
registros fotográficos da Fun-
dação desde 2014.

“Travessia do Olhar” reúne 13 
de seu impressionante acervo 
de mais de 13 mil fotografias, 
nas quais o artista guiou-se 
por elementos estéticos, como 
por exemplo, composição, en-
quadramento, perspectivas, 
expressão e luminosidade.

As obras procuram explorar 
as interações entre a imagem 
e a música. Como o próprio 
Machala afirma, “penso a fo-
tografia como manifestação 
da luz que a música emana”.
A exposição é gratuita e ficará 
disponível para visitação até 
30 de março de 2023, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 
20h (exceto feriados).

A FEA, após mais de meio 
século renovando, constan-
temente, o ensino da música, 
a fundação se orgulha de um 
grande número de seus alu-
nos – em especial detentores 
de bolsas de estudos – esta-
rem galgando os diferentes 
níveis de profissionalização e 
terem êxito em concursos de 
Composição, assim como em 
todas as formas de admissão 
a universidades e orquestras. 
Orgulha-se, ainda, de vir con-
tribuindo para que a música 
faça parte da vida de milha-

res de pessoas que seguiram 
e seguem outras carreiras, 
tocadas pelo mistério da arte 
musical, seu impulso à imagi-
nação e ao universo criativo.

Seu corpo docente – tanto 
estável quanto visitante – é 
constituído a partir do valor 
individual de cada professor. 
A Coordenação Pedagógica é 
exercida pelo professor Rub-
ner de Abreu, cuja formação 
musical foi estruturada nos 
cursos ministrados por pro-
fessores como H.J. Koellreut-
ter e Dante Grela, os quais, 
entre muitos outros, integram 
o impressionante elenco de 
mestres que a Fundação tem 
convidado, no decorrer de sua 
existência, para lecionar em 
seus Cursos Livres de atualiza-
ção e de aperfeiçoamento.

São princípios do ensino de 
música na Fundação a li-
berdade, a flexibilidade e a 
amplitude. Desde a idade de 
quatro anos, as pessoas inte-
ressadas podem ser recebi-
das para diversas atividades 
musicais, adequadas a cada 
faixa etária, incluindo a for-
mação instrumental e vocal.

Reconhecida no Brasil e em 
toda a América Latina por 
sua autonomia, acolhimento 
e estímulo à criação musical 
contemporânea, a Fundação 
vem liderando uma série de 
movimentos culturais, edu-
cacionais e sociais, com foco 
principal na música. Estão 
entre eles os Encontros de 

Compositores e Intérpretes 
Latino-americanos, o Festival 
de Inverno de Ouro Preto, as 
Semanas de Música de Câma-
ra, o Música sem barreiras etc.

Entidade sem fins lucrativos, 
com penetração em todas as 
classes sociais, a Fundação 
conquistou sua sede própria 
em 1997. Um dos principais 
protagonistas dessa conquista, 
Fernando Pinheiro Moreira, fa-
lecido em 2002, hoje dá nome 
ao Centro Cultural que reúne 
os espaços de aulas, área admi-
nistrativa e Sala Sergio Magna-
ni. A manutenção desse patri-
mônio material e imaterial de 
inestimável valor tem contado, 
ano após ano, com o apoio de 
pessoas físicas e jurídicas.

A Associação de Amigos da 
Fundação de Educação Artísti-
ca Flama tem sido fundamen-
tal na propagação do som, do 
crescimento e da diversidade 
do trabalho da Fundação. Ela 
é mesmo a chama de ardor, 
vivacidade e entusiasmo que 
impulsiona a criação de dife-
rentes projetos para a vivência 
da música por todos.

Informações: 
Exposição “TRAVESSIA  
DO OLHAR” com  
Guilherme Machala
Data: Até 30/03/2023
Dias e horários de visitação: 
De segunda a sexta-feira, das 
9h às 20h (exceto feriados)
Local: FEA (Rua Gonçalves 
Dias, 320, Funcionários, BH)
Evento gratuito!

Advogada, 
especialista  
em Cultura.
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ECAD anuncia resultados de 2022 com 
investimentos em tecnologia e diversidade
Instituição distribui a artistas R$ 1,2 bilhão em direitos autorais de 
execução pública de música e adota práticas de gestão importantes 
para o desenvolvimento da cadeia produtiva musical

O ano de 2022 foi embalado pelo 
início da retomada da economia e 
das atividades presenciais no Brasil, 
com o retorno da indústria musical, 
dos shows e dos eventos. Nesse rit-
mo, o Ecad (Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição), insti-
tuição privada e sem fins lucrativos, 
adotou uma série de iniciativas que 
contribuíram para o desenvolvimen-
to da cadeia produtiva da música, ga-
rantindo a remuneração de composi-
tores, intérpretes, músicos, editores 
e produtores fonográficos, além das 
associações de música. Entre elas, 
estão investimentos em tecnologia e 
cibersegurança, o desenvolvimento 
de uma nova plataforma de identifi-

cação musical e a modernização do 
sistema de arrecadação de direitos 
autorais para ter maior abrangência 
em todas as cidades do Brasil, além 
da inovação em processos com apoio 
das áreas de Auditoria e Complian-
ce, Comitê de Ética e implantação de 
práticas ESG.

“Queremos que o Ecad se torne 
cada vez mais conectado com os seus 
usuários e o mercado da música, com 
a adoção de soluções tecnológicas e 
de diversidade, dentro das melho-
res práticas ambientais, sociais e de 
governança. Já temos implantadas 
práticas importantes que mostram 
a transparência do nosso trabalho, 

como o programa de Compliance, 
além da valorização da diversidade 
com grande parte de cargos de lide-
rança ocupado por mulheres. Esse 
é um caminho longo para todas as 
empresas, mas acredito que o Ecad 
evoluiu bastante nos últimos anos e 
vamos fazer ainda mais. Também es-
tamos desenvolvendo cada vez mais o 
trabalho no digital e acreditamos no 
crescimento desse segmento para o 
mercado da música neste ano”, disse 
a superintendente executiva, Isabel 
Amorim.

O investimento em transformação 
digital otimizou fortemente o traba-
lho de identificação musical realizado 
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pelo Ecad no ano passado. De 2019 a 
2022, foram identificadas 3,9 trilhões 
de execuções musicais nos serviços 
de streaming no Brasil, das quais qua-
se metade ocorreram em 2022. Nes-
te processo, as plataformas digitais 
enviam periodicamente informações 
sobre as músicas tocadas e, a partir 
do cruzamento automático com o 
seu banco de dados, o Ecad consegue 
identificar 100 mil músicas por se-
gundo. Atualmente, a instituição tem 
uma das maiores bases de dados da 
América Latina, com 18,5 milhões de 
obras musicais.

A adoção de práticas de ESG 
também é uma importante diretriz 
que vem sendo trabalhada pelo 
Ecad. A instituição já conta com po-
líticas antifraude e anticorrupção, 
canal de denúncias e uma estrutura 
de assembleia geral para decisões 
da gestão coletiva da música. Os 
números do Ecad também apontam 
diversos avanços, especialmente em 
diversidade e inclusão. Atualmente, 
50% do quadro de colaboradores da 
instituição é formado por mulheres 
e elas ocupam 44% dos cargos de 
liderança. A mais alta posição do 
Ecad, a superintendência executi-
va, é ocupada por mulheres há mais 
de 20 anos e, desde o fim de 2019, 
Isabel Amorim está à frente da en-
tidade.

DISTRIBUIÇÃO DE  
DIREITOS AUTORAIS

Outra contribuição importante 
do Ecad para o mercado musical foi a 
distribuição total de R$ 1,2 bilhão em 
direitos autorais de execução pública 
para mais de 316 mil compositores, 
intérpretes, músicos, editores e pro-
dutores fonográficos, além das asso-
ciações de música, em 2022. O valor 
representou um crescimento de mais 
de 35% em comparação com o que foi 
distribuído em 2021.

O repertório nacional recebeu 
64% dos valores repassados na dis-
tribuição de direitos autorais no ano 

passado, o que aponta para a forte ca-
racterística do consumo de músicas 
brasileiras no país.

Entre os segmentos de execução 
pública que alcançaram números 
expressivos em 2022, o de TVs foi o 
responsável pela maior parte dos 
valores distribuídos aos titulares de 
música, representando 41% do total. 
Em seguida, o segmento de Rádio + 
Direitos Gerais1 representou 20% 
da distribuição feita pelo Ecad, mos-
trando que, apesar do retorno dos 
eventos presenciais e da mudança de 
comportamento do consumidor com 
a popularização do streaming, esse 
veículo ainda é importante para com-
positores e artistas.

O segmento de Streaming de ví-
deo teve participação de 11% e o de 
Streaming de áudio, de 7% dos valo-
res distribuídos, posicionados logo 
em seguida. No segmento Digital, vale 
ressaltar que o Ecad fez licenciamen-
to de novas plataformas de áudio e 
vídeo, avançando nas negociações 
de contratos e na conscientização do 
usuário de música pelo pagamento de 
direitos conexos, além dos direitos de 
autor, para remunerar todos as cate-
gorias de titulares de música.

Já o segmento de Shows teve 6% 
da participação da distribuição total 

do Ecad, com a volta de festivais de 
música, como Rock in Rio e Lollapa-
looza, e shows nacionais e interna-
cionais, como Kiss, Metallica e outros 
realizados no ano passado. No Rock 
in Rio, o maior festival de música e 
entretenimento do mundo, foram dis-
tribuídos mais de R$ 10 milhões des-
tinados a compositores.

Para 2023, a expectativa do Ecad 
é contribuir ainda mais para o cresci-
mento da cadeia produtiva da música 
e, pincipalmente, atuar no desenvol-
vimento do segmento Digital e lançar 
novas ferramentas tecnológicas para 
o mercado.

O Ecad, ao lado das sete associa-
ções de música que o administram 
e formam a gestão coletiva da músi-
ca no Brasil (Abramus, Amar, Assim, 
Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), bus-
ca permanentemente soluções para 
realizar um trabalho que garanta a 
remuneração justa dos compositores, 
músicos, intérpretes, editores e pro-
dutores fonográficos que têm suas 
músicas tocadas no país.

[1] Os valores distribuídos por 
Direitos Gerais são equivalentes aos 
pagamentos feitos por estabeleci-
mentos que usam música mecânica e 
que não são distribuídos em nenhum 
segmento específico do Ecad
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Empreender sem desculpas
Mentora de negócios portuguesa desromantiza  
e impulsiona o empreendedorismo em novo livro

Ana Cristina Rosa usa as dificuldades 
na própria trajetória para rebater cren-
ças e ajudar quem sonha em montar um 
negócio a enfrentar os medos

Antes de se tornar uma líder de su-
cesso e mentora de mais de 1.500 em-
preendimentos, a portuguesa Ana Cris-
tina Rosa teve as asas podadas muitas 
vezes. E foi justamente para desromanti-
zar o processo de construir o próprio ne-
gócio que ela se dedicou ao livro Empre-
ender Sem Desculpas, título lançado pela 
DVS Editora em Portugal e no Brasil. Em 
um discurso intimista, a autora convida 
quem deseja se aventurar no mundo dos 
negócios a identificar os principais me-
dos que rondam seus sonhos e oferece 
respostas e caminhos a seguir. A obra 
reúne estratégias para ajudar os futuros 
empresários a entrarem em ação.

Viver na corda bamba sem saber 

quanto vai ganhar no mês, conviver 
com todas as inseguranças que atacam a 
mente e lidar com quem não empreende 
são alguns dos desafios enfrentados no 
cotidiano das organizações. Para superar 
estes obstáculos, como mostra a escrito-
ra na obra, é necessário manter o foco, 
vencer a síndrome do impostor, assumir 
a posição de líder e entender a montanha 
russa do universo empresarial.

Nesse relato sincero, Ana Cristina 
mostra que trabalhar no automático, 
sem paixão, afasta as pessoas do propó-
sito e pode favorecer, também, o surgi-
mento de doenças. Enfrentando altos e 
baixos na carreira, enquanto tentava se 
convencer de que continuava no cami-
nho certo, ela passou a experimentar 
crises frequentes de pânico. Além dis-
so, sentia falta do apoio familiar ao co-
mentar sobre seus sonhos. A partir daí, 
passou a buscar respostas para alguns 
questionamentos.

Passei a viver com duas vozes den-
tro de mim. Duas vozes que lutavam 
para se fazerem ouvir. 

Uma dizia-me que algo tinha de mudar, 
que eu tinha muito mais para dar ao mun-
do. A outra que eu era uma ingrata, e que 
tinha de agradecer pela vida que tinha. Qual 
delas seria a certa? A qual deveria dar ou-
vidos?  (Empreender Sem Desculpas, p. 36)

Ao longo da narrativa, a autora testa 

o leitor e o instiga a pensar como aplicar 
os ensinamentos na vida e na carreira. 
A instrutora usa a própria experiência 
como jornalista que abandonou a pro-
fissão, optou pelo empreendedorismo e 
venceu as crenças limitantes para refor-
çar a mensagem do livro. Afinal, ao abra-
çar seu lado criativo, ela conseguiu dar 
um salto naquilo que realmente a empol-
gava: a mentoria de empreendimentos.

Em um depoimento de força e supe-
ração, a empresária convida o leitor a se 
questionar em cada etapa do caminho e 
a olhar de frente para o empreendedo-
rismo. Com uma abordagem diferencia-
da sobre o tema, debatido quase sem-
pre sob o prisma das metas, balanços e 
plano de negócios, a especialista propõe 
uma viagem de dentro para fora, com o 
intuito de despertar o empreendedor 
que vive dentro de cada um, camuflado 
por crenças que foram ganhando raízes 
com o passar do tempo.

A obra é prefaciada por James McSill, 
CEO do McSill Story Studio, com unidades 
na Inglaterra, Escócia e Portugal. Ele com-
para a autora com a própria avó, imigran-
te alemã que veio para o Brasil há mais 
de um século: “tão destemida como a que 
mais admirei toda a vida”. Em essência, 
Ana mostra como conquistou o seu lu-
gar e se tornou a empreendedora que é 
hoje, como acontecimentos a inspiraram 
e como traçou uma jornada que pode ser 
reproduzida por pessoas comuns.

A autora
Ana Cristina Rosa é referência em Portugal quando 

o assunto é ajudar pessoas a viver financeiramente das 
suas paixões e transformá-las num negócio. Em 2011, ela 
fundou a Nova Vita, empresa onde tem orientado cente-
nas de pessoas a desbravar o mundo do empreendedoris-
mo. Em 2019, criou a 1ª Certificação em Instrução Onli-
ne em Portugal e, desde então, deu valiosa contribuição 
para uma nova geração de empreendedores. É frequen-
temente convidada para ministrar palestras nacionais e 
internacionais sobre empreendedorismo digital.

FICHA TÉCNICA

Título: Empreender Sem Desculpas
Autora: Ana Cristina Rosa
Editora: DVS Editora
ISBN: 978-65-5695-082-2
Páginas: 228
Preço: R$ 79,00
Onde encontrar: Amazon
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21 dias para mudar a mentalidade 
financeira e se tornar um “Novo Rico”

Administrador e sócio de seis empresas, Luis Silva 
apresenta método para quem quer começar a gerar 
riqueza tão cedo quanto ele

Não existe solução mágica. O pro-
cesso de geração de capital é técnico, 
exige conhecimento, dedicação e paci-
ência, mas pode ser aprendido e exe-
cutado por qualquer pessoa. O empre-
sário e administrador Luis Guilherme 
Waszczuk da Silva se coloca como prova 
disso, e afirma que o objetivo de ser um 
Novo rico pode sim ser concretizado.

No lançamento cujo subtítulo é 
Transforme sua mente e comece a 
gerar riqueza em apenas 21 dias, 
Silva vai além do desenvolvimento pes-

soal. Ele estudou os mais ricos persona-
gens históricos e contemporâneos na 
possibilidade de percorrer caminhos 
similares aos deles. No livro, estas histó-
rias reais são acompanhadas de exem-
plos para apresentar noções básicas de 
economia e educação financeira.

A proposta é que a leitura seja rá-
pida – um capítulo por dia – seguida 
de execícios práticos. As 21 lições dis-
secam o método AMG Awake/Manage/
Growth, criado pelo autor com objetivo 
de orientar o leitor que quer embarcar 
nesta jornada pela riqueza. A dificulda-
de da sociedade de pensar produtiva-
mente em termos financeiros é tratada 
na primeira parte – Awake.

Manage, por sua vez, sugere ajustes 
básicos na organização financeira do 
negócio antes de se partir para novos 
desafios. Já no Growth o tema é inves-
timento, com orientações sobre prin-
cípios e pontos de alavancagem que 
podem acelerar o processo de acumu-
lação de capital, sem necessariamente 
aumentar os riscos nas operações. 

Não basta somente o seu tempo e a 
sua dedicação, você terá de colocar o seu 

dinheiro para trabalhar, terá de achar 
uma função segura para ele, e o primei-
ro passo, independente da sua condição 
atual ou da sua dificuldade financeira, é 
começar a poupar e economizar para co-
locar esse dinheiro para trabalhar para 
você. (Novo rico, p. 87)

Novo Rico é uma leitura direcionada 
a todos que estejam iniciando a forma-
ção do patrimônio financeiro, por isso 
é mais indicada para jovens entre 20 e 
40 anos que encontram dificuldade de 
aplicar sua renda pessoal. Ao conteúdo, 
o autor que tem por lema “evoluir sem-
pre” acrescenta ponderações para que a 
riqueza seja entendida como meio para 
resolução de problemas e não um fim 
em si mesma.

A obra materializa a trajetória do 
autor, que aos 14 anos fundou sua pri-
meira empresa, na área de tecnologia, 
que segue ativa. Já aos 22, Silva virou 
sócio de uma pequena indústria de pro-
dutos para churrasco, atualmente uma 
das maiores especialistas do setor no 
Brasil. Hoje, aos 37 anos, também é só-
cio proprietário de outras cinco empre-
sas nos ramos da indústria metalúrgica, 
indústria moveleira, de saúde e digital.

O autor
Natural de Francisco Beltrão, no Paraná, Luis Guilherme Wa-

szczuk da Silva é empresário, graduado em Administração pela 
Universidade Federal do Paraná. Desde jovem teve aptidão pelo 
empreendedorismo: aos 14 anos fundou sua primeira empresa de 
tecnologia que existe até hoje. Já aos 22 virou sócio da Grilazer, in-
dústria de produtos para churrasco - hoje uma das maiores especia-
listas do setor no Brasil. Também é sócio proprietário de outras cinco 
empresas nos ramos da indústria metalúrgica, indústria moveleira, 
de saúde e digital; e atua como consultor financeiro na indústria de 
pias GhelPlus, maior do ramo no país.

FICHA TÉCNICA

Título: O novo rico: transforme sua mente  
e comece a gerar riqueza em apenas 21 dias
Autor: Luis Guilherme Waszczuk da Silva 
ISBN/ASIN: 978-65-84850-04-0
Formato: 17,5x26 cm
Páginas: 167
Preço: R$ 59,90
Onde comprar: Amazon
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Simone Moreira: Minas perde um de seus mais 
importantes talentos na área de publicidade

Um dos preciosos talentos da área 
de publicidade do estado faleceu, aos 58 
anos de idade, no dia 20 de fevereiro úl-
timo, a diretora e fundadora da agência 
Lápis Raro Simone Moreira de Abreu, 
considerada uma das maiores da área e 
que detém clientes do porte de Unimed-
-BH, Drogaria Araujo entre várias.

Vencedora de vários prêmios no 
mercado publicitário, inclusive o Prê-
mio Minas Gerais de Desenvolvimento 
de 2014, realizado por MercadoCo-
mum e ASSEMG-Associação dos Eco-
nomistas de Minas Gerais, Simone acu-
mulou diversas honrarias e em 2022 foi 
eleita uma das 100 líderes referência 
do Mercado Publicitário brasileiro, em 
uma lista divulgada pela revista Exame.

Nas redes sociais, familiares, ami-
gos e colegas de trabalho, lamentaram 
a perda da empresária, uma das refe-
rências no ramo de publicidade.  Em 
nota publicada no Instagram da Lápis 
Rato, a agência destacou que a publici-
tária era alegre e generosa. “Permane-
cem aqui sua alegria, sua energia, sua 
inspiração e sua grande generosidade”. 
Simone era casada e deixou dois filhos.

Simone Moreira, João Carlos Amaral, 
Gustavo Cesar Oliveira, José Amaro Siqueira 
e Régis Souto durante solenidade de 
premiação de MercadoComum e ASSEMG 
em 2014, no Automóvel Clube de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte
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o Google Search

Com 29 anos de tradição,  
a MercadoComum expandiu 
suas atividades para todo  
o território nacional, levando 
informação a um seleto 
público composto por 
formadores de opinião e 
executivos de alto nível das 
médias e grandes empresas.

A CADA EDIÇÃO MENSAL:

• Estudos aprofundados sobre a economia 
de Minas Gerais, brasileira e mundial

• Artigos com análise política e de 
mercados assinados por nomes de  
peso no cenário nacional

• Reportagens especiais com foco nos  
mais relevantes setores econômicos

• Promove, há 27 anos, o Prêmio Top of 
Mind – Marcas de Sucesso – Minas Gerais

• Há 26 anos realiza o Ranking das 
Empresas de Minas Gerais e promove 
o Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial – Melhores e Maiores –  
Minas Gerais
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Estamos, há 41 anos, realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros. Nascemos em Belo Horizonte
e nos tornamos uma das maiores construtoras do Brasil, sempre apostando na tecnologia como grande aliada e
prezando pelos mais altos protocolos de segurança e sustentabilidade em nossos canteiros de obras.

Por isso, sentimos orgulho de cada uma das mais de 180 mil unidades entregues e de cada um dos mais de 6 mil
colaboradores que nos ajudam a construir sonhos todos os dias. Com qualidade, eficiência e segurança,
seguimos firmes em nosso propósito de transformar vidas e construir um futuro melhor.

direcional.com.br

CONSTRUINDO COM SEGURANÇA
E EFICIÊNCIA HÁ MAIS DE 40 ANOS.

futuro melhor.
um

vidas,
Transformando

construindo


