
NOVOS RISCOS GLOBAIS 
Envelhecimento da população, 

estresse climático e tensão 
geopolítica ameaçam economia

ENTREVISTA
Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil:
“A tecnologia 5G vai revolucionar  
o ambiente de negócios no País”

O SORRISO DA AMIL 
Parceria com a líder OdontoCompany irá 
aumentar a oferta de serviços e expandir 

a carteira de 2,2 milhões de clientes 

Desesperado para 
aumentar popularidade, 

Jair Bolsonaro lança  
o maior ataque à 

petroleira. Com apoio  
do presidente da 

Câmara, Arthur Lira, 
ofensiva quer forçar  

uma CPI e alterar a lei 
das estatais. Insanidade 

custará caro ao País 

Guerra contra a Petrobras



A 8ª marca 
mais forte do Brasil 
é a força 
do empreendedor 
brasileiro.
No ano em que completamos 50 anos, 
sermos reconhecidos dentre as
1.700 marcas brasileiras avaliadas 
reforça o nosso compromisso de ser o 
Sebrae com o qual o Brasil contou ontem, 
conta hoje e vai contar amanhã.

Ranking 2022 “Marcas Mais Fortes do Brasil” -
IstoÉ Dinheiro, TM20, BAV, WPP e Superunion.
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Foi de uma virulência sem precedentes os disparos lançados 
pelo governo, pelo Congresso e até pelo Judiciário contra a 
estatal do petróleo, numa ação quase coordenada para inter-
ferir na marra nos preços dos combustíveis, em sobranceiro 
atrevimento à Lei. Mesmo sabendo, já no sábado (18), que o 
atual presidente da companhia pediria demissão em meio a 
mais um reajuste nas tarifas, o titular da Câmara, Arthur Lira, 
mirou munição no executivo, que não tem poder de contro-
le sobre o assunto. Fazia parte do espetáculo farsesco para 
angariar alguns trunfos políticos em plena eleição. Do mesmo 
modo como a CPI a ser instalada para investigar sabe-se lá 
quais irregularidades, dado que a Petrobras segue à risca a re-
gra da paridade do barril internacional. Bolsonaro, Lira & Cia. 
adotaram a política do grito como estratégia. Planejam gastar 
outros R$ 50 bilhões acima do teto dos gastos para bancar 
um controle artificial na ponta da bomba por poucos meses, 
enquanto durar o afã de campanha. Dinheiro jogado fora. Tem 
mais: querem maior controle sobre as estatais e uma alteração 
completa da política de preços, que contraria por completo o 
modelo de liberalismo econômico pregado pelo ministro Paulo 
Guedes. O apetite politiqueiro é grande e a empresa vai nessa 
toada se aproximando perigosamente do modelo venezuelano 
de gestão que colocou tudo a perder. Uma temeridade. Nos 
gabinetes técnicos e mesmo no mercado, a reação é de espanto 
com tamanha interferência. O abuso na troca-troca de coman-
do — que agora leva a Petrobras ao quarto presidente durante 
o mandato de Bolsonaro — já havia incomodado investidores. 
As perdas bilionárias se acumulam e não parecem incomodar 
nem o governo que, ainda no apogeu da crise, se vangloriava do 
risco de a estatal perder R$ 30 bilhões em valor de mercado em 

um único dia. “E vai perder mais 30”, tonitruava o capitão. A 
pirotecnia populista não renderá, entretanto, o efeito desejado. 
Eventuais descontos na ponta do consumo já são engolidos por 
novas remarcações inevitáveis diante da variação internacio-
nal. Os reajustes jogam por terra os planos do mandatário de 
tirar proveito da situação. Caminhoneiros, mais afetados pelo 
peso do diesel, falam em greves prometendo parar de novo 
o País. E o parlamento, desesperado, estuda até sobretaxar a 
exportação de petróleo, comprometendo também a balança co-
mercial. “Vamos com tudo para dentro da Petrobras”, estabe-
leceu Bolsonaro, como a esquecer ou deliberadamente deixar 
de lado o fato de o governo ser o maior acionista e recebedor 
de gordos dividendos da companhia. Dias atrás, recebeu outro 
grande cheque, de mais de R$ 8 bilhões, por conta dos bons 
resultados. Uma dinheirama sem a qual o Estado não anda 
— especialmente em tempos de gastança acima do teto fiscal. 
A retaliação oficial cumpre o papel de jogar para a torcida. 
Tabelamento do ICMS e promessa de compensação a estados 
que zerarem a alíquota vão cobrar uma alta conta logo ali na 
frente, para o próximo governo, e representar alto prejuízo no 
bolso do consumidor, mais cedo ou mais tarde. A pá de cal, com 
a ideia de privatização da estatal, também parece mais uma 
medida oportunista sem qualquer lastro para conter o verda-
deiro problema. Sob ataque, a Petrobras enfrenta atualmente o 
maior teste de sobrevivência da história.

PETROBRAS SOB ATAQUE
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Governo promove a maior iniciativa de obras 
de infraestrutura da história de São Paulo 

Após focar esforços para combater a pan-
demia em todo o estado de São Paulo, o 
governo paulista lançou em setembro do 
ano passado o programa Pró SP, conside-
rado a maior iniciativa que engloba obras 

de infraestrutura da história, com estimativa recorde de 
investimentos na ordem de R$ 47,5 bilhões. 

Já em andamento, o programa reúne números expres-
sivos. Além da verba prevista, envolve a realização de 8 
mil obras – entre iniciativas públicas e decorrentes de 
11 concessões e PPPs (Parcerias Público Privadas) – e a 
geração de 200 mil empregos. 

Para este ano, o orçamento do Estado trabalha com 
investimentos na ordem de R$ 25 bilhões, além dos  
R$ 22,5 bilhões que foram aplicados em 2021.

O montante confirma a maior recuperação da capa-
cidade de investimento paulista desde 2015, quando 
o Estado aplicou R$ 18,5 bilhões em investimentos. Se 
comparado aos orçamentos anuais geridos pela atual 
administração, o salto foi de 81% ante os R$ 12,4 bilhões 
de 2020.

Na época do lançamento, o Governo do Estado desta-
cou a importância da iniciativa como sendo o maior pro-
grama de obras da história de São Paulo. O Pró SP nasceu 

grande,  gerando oportunidades, empregos, benefícios e 
melhor qualidade de vida para a população.

As obras
Entre as principais iniciativas do programa estão obras 

de ampliação do Metrô, como a Linha-6 Laranja e exten-
são da Linha-2 Verde, construção da Linha-17 do mono-
trilho e as extensões da Linha-2 Verde e ampliação da 
Linha-9 da ViaMobilidade.

A despoluição do rio Pinheiros, por meio do progra-
ma Novo Rio Pinheiros, os Contornos da Rodovia dos 
Tamoios, o Hospital Pérola Byington e a concessão rodo-
viária Piracicaba-Panorama, com mais de 1,2 mil quilô-
metros de extensão, também integra o Pró SP.

Além disso, fazem parte da iniciativa obras do progra-
ma Novas Estradas Vicinais, que deve demandar mais de 
R$ 6,5 bilhões em investimentos para recuperar 5.800 
quilômetros em 641 vias. Desde 2021, o Estado está 
investindo para recuperar e modernizar as rodovias do 
estado.

Também foram incluídas obras de logística, mobilida-
de, agricultura, segurança pública, saúde, administração 
penitenciária, educação e turismo. 

É São Paulo fazendo história!

Programa Pró São Paulo: 
um passo importante para 
a modernização do estado
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• Investimentos totais na ordem de R$ 47,5 bilhões
• 8 mil obras (entre iniciativas públicas e decorrentes de 11 concessões 

   e PPPs (Parcerias Público Privadas).
• Orçamento de R$ 25 bilhões para o andamento do projeto em 2022.

• Salto de 81% no valor do orçamento para obras de infraestrutura do Estado, 
   ante os R$ 12,4  bilhões aplicados em 2020.

• Ampliação de várias linhas do Metrô: Linha-6 Laranja e extensão da Linha-2 Verde.
• Construção da Linha-17 do monotrilho.
• Ampliação da Linha-9 da ViaMobilidade.

• Programa Novo Rio Pinheiros: rio voltou a ter vida aquática e mais de 622 mil imóveis
   já estão conectados à rede de saneamento, o que signifi ca 1,8 milhão de pessoas 

   que passaram a ter o esgoto encaminhado para estações de tratamento.
• Programa Novas Estradas Vicinais: mais de R$ 6,5 bilhões em investimentos 

   para recuperar 5.800 km em 641 vias.

Pró São Paulo em números

AMPLIAÇÃO DO METRÔ, 
TRENS E ÔNIBUS

SANEAMENTO

ASFALTADA
ESTRADA

CONCESSÕES
E PPPS
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Programa abrange desde a construção
da nova Linha-6 Laranja,

reforma de 30 estações da CPTM
e ampliação da Linha-9 Esmeralda

O programa Pró SP, considerado um dos 
maiores da história do governo de São Pau-
lo com foco em infraestrutura, tem em seu 
escopo diversas ações relevantes quando 
o assunto é mobilidade. Um dos focos é o 

transporte sobre trilhos.
Nesse sentido, o governo paulista deu início a várias 

obras importantes tanto de  Metrô quanto de trem  No 
metrô, uma delas foi a retomada das obras na Linha-6 La-
ranja, que demanda um investimento total na ordem de 
R$ 15 bilhões.

Feita por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada), 
a construção da Linha-6 Laranja está sendo feita pela Li-
nha Universidade, que tem o grupo Acciona como um de 
seus sócios. Retomada em 2020 e com previsão de entre-
ga em 2025, a nova linha contará com 15,3 km de exten-
são e ligará o bairro da Brasilândia à estação São Joaquim, 
no centro de São Paulo, da Linha-1 Azul. 

O projeto conta com 15 novas estações como Brasilân-
dia, Vila Cardoso, Itaberaba, João Paulo I, Freguesia do Ó, 
Santa Marina, Água Branca, Pompeia, Perdizes, Cardoso 
de Almeida, Angélica, Pacaembu, Higienópolis-Macken-
zie, 14 Bis, Bela Vista e São Joaquim, além da expectativa 
de geração de cerca de 9 mil empregos

Trens para a L-9 Esmeralda: um novo padrão de 
qualidade

O Consórcio ViaMobilidade Linhas 8 e 9, formado pelo 
Grupo CCR e Ruas Investimento e Participações, que ga-

Pró São Paulo: 
por um transporte 

mais moderno, 
acessível e eficiente

nhou a licitação para a operação e manutenção das li-
nhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Serão investidos cerca 
de R$ 3,8 bilhões nas duas linhas

O montante envolve a reforma de 30 estações, am-
pliação de outras seis – Pinheiros, Antônio João, General 
Miguel Costa, Osasco, Jardim Silveira e Imperatriz Leo-
poldina – além da construção de um novo terminal.

Segundo o governo paulista, o investimento é mais 
um passo para melhorar ainda mais o  serviço de trem 
metropolitano, com intervalos menores de parada dos 
trens, estações mais novas e completa acessibilidade. 

A concessão também prevê modernização e implan-
tação de novos sistemas de telecomunicação, repoten-
cialização do sistema de energia e adequações nos sis-
temas de via permanente. 

A lista das obrigações ainda inclui a aquisição de 34 
trens novos, a renovação do pátio de Presidente Altino e 
investimentos para transferir as atividades de manuten-
ção da ViaMobilidade para um novo espaço.

Linha-9 Esmeralda terá  duas novas estações
Na expansão da Linha-9 Esmeralda está prevista a 

construção de duas novas estações – Bruno Covas 
-Mendes/Vila Natal, entregue no ano passado, e Var-
ginha, que será entregue  ainda neste ano, que inclui 
um trecho adicional de 4,5 km. Atualmente, a Linha-8 
Diamante atende a seis municípios, com 41 km de ex-
tensão e 22 estações. Já a Linha-9 Esmeralda cobre dois 
municípios, com 31,8 km de extensão e 18 estações.
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• Retomada das obras da Linha-6 Laranja: investimento total de R$ 15 bilhões.
• Previsão de entrega: 5 anos.

• Nova linha terá 15,3 km de extensão e ligará a zona norte ao centro de São Paulo.
• Linha-6 Laranja contará com 15 novas estações.

• PPP com o Consórcio ViaMobilidade: reforma de 30 estações e ampliação de outras seis.
• Investimentos na ordem de R$ 3,8 bilhões.

• Investimentos de R$ 975 bilhões para a entrega de duas novas estações 
da Linha-9 Esmeralda.

Transporte: os números das obras de infraestrutura 

Linha-6 Laranja: 
contará com 15,3 km 

de extensão

Linha 8-Diamante: 
atende a seis 

municípios
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Linha-9 Esmeralda: 
construção da estação 

Varginha, prevista para ser 
entregue ainda neste ano
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Revitalização de um dos principais cartões postais da capital 
e ampliação das marginais de rodovia fazem parte do Pró SP

Outra obra de grande relevância do progra-
ma Pró SP envolve um dos cartões postais  
mais importantes da cidade: o Rio Pinhei-
ros. O programa Novo Rio Pinheiros, feito 
pela Sabesp e governo do Estado, tem 

como intuito revitalizar esse importante símbolo da 
cidade. 

A meta é melhorar a qualidade das águas do rio e inte-
grá-lo completamente ao município até o fi m deste ano, 
reduzindo o esgoto lançado em seus afl uentes, trazendo 
de volta a vida para suas águas e condições mais dignas 
de moradia com o saneamento implantado nos bairros 
e comunidades.

O Rio Pinheiros tem 25 km de extensão e recolhe águas 
de uma bacia de 271 km², em uma área onde vivem 3,3 
milhões de pessoas. 

Por meio do programa, a Sabesp já conectou 622 mil 
imóveis ao sistema de tratamento de esgoto, o que re-
presenta 104% da meta prevista (533 mil domicílios). 

Vida nova ao 
Rio Pinheiros 

e menos trânsito na 
Castello Branco
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Programa NOVO RIO PINHEIROS 
• Vida aquática de volta ao rio

• 622 mil novos imóveis 
conectados ao sistema 

de tratamento de esgoto
• 71 mil toneladas de lixo 

retiradas do rio nos últimos dois anos
Isso signifi ca que 1,8 milhão de pessoas passaram a 

ter o esgoto encaminhado para tratamento na Grande 
São Paulo (o equivalente à população de Porto Alegre 
ou Recife).

O programa tem ainda a limpeza de lixo do rio, sendo 
que nos últimos dois anos foram retiradas mais 71 mil 
toneladas de material descartado no Pinheiros, especial-
mente plásticos. 

Rio Pinheiros: 
revitalização no 

símbolo da  cidade.
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• Investimento de 
R$ 815,3 milhões

• Construção de vias marginais 
no trecho do km 22 da rodovia 
ao km 27 e uma faixa adicional 
do km 27 ao km 31, além da 

remodelação dos trevos de acesso 
a Barueri e ao bairro de Alphaville.

Ampliação das marginais da 
rodovia Castello Branco

Castello Branco: 
investimento de cerca 
de R$ 815,3 milhões

Castello Branco: ampliação de 
suas marginais

Além do Rio Pinheiros, o governo 
de São Paulo também voltou suas 
atenções para a ampliação das mar-
ginais da rodovia Castello Branco, 
no trecho entre Barueri até Itapevi e 
Jandira.

Com um investimento de cerca de 
R$ 815,3 milhões, as obras envolvem 
a construção de vias marginais no 
trecho do km 22 da rodovia ao km 
27 e uma faixa adicional do km 27 
ao km 31, além da remodelação dos 
trevos de acesso a Barueri e ao bairro 
de Alphaville.

Segundo o governo paulista, as 
obras são fundamentais para me-
lhorar o trânsito, eliminar gargalos e 
evitar congestionamentos, garantin-
do mais segurança para os usuários 
e desenvolvimento para as cidades 
que integram a região. É uma obra 
importante para os cidadãos que 
utilizam a rodovia todos os dias e 
sabem o quanto é difícil sair e voltar 
para casa em horários de pico.
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Conexão será feita 
pela Linha-13 Jade da 

CPTM; sistema vai 
interligar trem e metrô 

aos Terminais 1, 2 
e 3, trazendo conforto 

e rapidez ao transporte 
de passageiros

A preocupação com a mobilidade é um dos 
pontos altos do programa Pró SP. No quesi-
to trilhos, um dos objetivos do Governo do 
Estado é melhorar o acesso ao Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 

o maior da América do Sul.
Em fevereiro passado, o governo paulista anunciou o 

início imediato das obras do monotrilho do aeroporto 
de Cumbica, cuja conexão será feita pela Linha-13 Jade 
da CPTM. O sistema vai  interligar trem e metrô aos Ter-
minais 1,2 e 3 do aeroporto.

Com investimento privado estimado em R$ 272 mi-

Mobilidade: 
monotrilho 

para o Aeroporto 
de Guarulhos

lhões, custeado com recursos da outorga da concessio-
nária GRU Airport, o projeto de mobilidade é um esforço 
conjunto do Governo de São Paulo e da administração 
federal.

Estrutura da nova via de acesso
O monotrilho vai oferecer uma ligação rápida, confor-

tável e atraente entre os terminais do aeroporto de Gua-
rulhos e a CPTM. Ao todo, serão 2,6 km de vias elevadas, 
com quatro estações que poderão ser percorridas em 
apenas seis minutos.

Os trens automáticos, movidos a ar, são sustentáveis e 

PUBLIEDITORIAL
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Monotrilho – Aeroporto 
Internacional de Guarulhos
• Investimento privado estimado 

em R$ 272 milhões
• Conexão será feita pela 

Linha-13 Jade da CPTM 

e o sistema interligará trem e 

metrô aos Terminais 1, 2 
e 3 do aeroporto

• 4 estações
• 2,6 km de vias elevadas

• Tempo de viagem: 

6 minutos
• Capacidade de transporte: 

50 mil passageiros/dia

Monotrilho: 2,6 km de vias elevadas, 
com quatro estações que poderão ser 

percorridas em apenas seis minutos

tem a capacidade de transportar até 4 mil pessoas por 
hora. Além disso, serão equipados com ar-condiciona-
do, wi-fi, espaço para bagagens e painéis de informa-
ções conectados ao aeroporto.

Segundo o Estado, a expectativa é que, após seis me-
ses da inauguração, seja possível transportar pela via 
mais de 50 mil passageiros por dia. 

Além de facilitar a vida dos passageiros, o monotrilho 
também atenderá a necessidade de deslocamento dos 
funcionários do aeroporto. 

O trecho entre a Linha 13-Jade da CPTM e os Terminais 
1, 2 e 3 do aeroporto será gratuito.

Movimentação diária
A movimentação de passageiros no Aeroporto de Gua-

rulhos é intensa todos os dias. Segundo dados da GRU 
Airport, concessionária que administra o local, em março 
2,66 milhões de passageiros passaram pelo local.

Durante o mês de março, o aeroporto contabilizou 1,9 
milhões de passageiros provenientes de voos nacionais, 
com uma média diária de 473 pousos e decolagens. Já o 
tráfego internacional foi responsável por 28,4% do volu-
me total de passageiros transportados em março, regis-
trando 24,4 mil viajantes por dia.

Atualmente, o aeroporto conta com 33 empresas na-
cionais e internacionais, operando regularmente para 41 
destinos no exterior.
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Via permite que os motoristas façam viagens 
mais rápidas para o Litoral Norte de São Paulo

Desde o mês de março, os cidadãos que vão 
para o Litoral Norte passaram a fazer a via-
gem em menos tempo e com mais segu-
rança. O governo de São Paulo viabilizou a 
nova pista da Rodovia dos Tamoios – obra 

de infraestrutura que faz parte do programa Pró SP, da 
gestão estadual - que conta com 22 km de extensão e liga 
a região ao Vale do Paraíba.

A nova pista funciona para a subida e reduz pela metade 
o tempo de viagem – os motoristas agora percorrem o 
trajeto em cerca de 16 minutos, com velocidade máxima 
de 80 km/h.

Esse trecho da serra representa a entrega da obra de en-
genharia mais so� sticada da história rodoviária do Brasil, 
usando uma tecnologia internacional que minimizou pos-
síveis danos ambientais. 

A nova pista é um moderno complexo viário compos-
to de obras de arte, seis viadutos e quatro túneis – sen-
do um deles com extensão de 5.555 metros, o maior 
túnel rodoviário do país, que exigiu a escavação de mais 

Rodovia dos 
Tamoios ganha 

nova pista

PUBLIEDITORIAL

de 1,7 milhão de metros cúbicos de rochas.
  Com investimentos na ordem de R$ 3 bilhões e gera-

ção de cerca de 3 mil empregos, de acordo com dados 
do Estado, a duplicação bene� cia diretamente cerca de 
3,3 milhões de habitantes dos municípios de Caraguata-
tuba, Ilhabela, São Sebastião e de todo o Vale do Paraíba, 
oferecendo conforto e segurança aos mais de 22 milhões 
de pessoas que utilizam a rodovia por ano.

Além da entrega da duplicação do trecho de serra, 
também foram abertos ao tráfego outros 4 km entre a 
Rodovia dos Tamoios e o entroncamento com a pista 
ascendente (já existente na rodovia), que contempla os 
novos Contornos, em Caraguatatuba.

O novo trecho em serra será dedicado exclusivamente 
à subida (sentido São José dos Campos), enquanto a ser-
ra antiga, que contém duas pistas e acostamento, passou 
a ser utilizada apenas para descida (sentido Litoral). 

Tecnologia de ponta
Para agilizar as obras na Tamoios, o governo de São 
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PROJETO DOS CONTORNOS DA TAMOIOS: primeiros passos
O trecho de Caraguatatuba é o primeiro a ser disponibilizado 

à população no projeto dos Contornos da Tamoios, retomado em setembro do ano passado, 

que contempla a complementação da construção de 46 obras de arte especiais – entre pontes 

e viadutos, seis conjuntos de túneis e a ligação do Contorno Sul com a rodovia SP-055.

A etapa liberada ao tráfego nesta fase compreende 4 quilômetros entre a Rodovia dos Tamoios (SP 099) 

e o entroncamento com a pista ascendente, que já existia na rodovia. 

Os contornos possuirão um total de 33,9 quilômetros de extensão de novas pistas. 

Os investimentos totalizam R$ 1,5 bilhão e geram cerca de 2 mil novos empregos no litoral norte.

Rodovia dos 
Tamoios: 

investimentos 
na ordem 

de R$ 3 bilhões

Paulo implementou diversos recursos tecnológicos de 
ponta, com uso inédito até então. Entre eles está o sis-
tema Cable-Crane, um teleférico de cargas que permitiu 
a construção de um viaduto sob a ótica da preservação 
ambiental.

A nova via conta também com câmeras de monitora-
mento, um moderno sistema de iluminação, inovador 
sistema de comunicação com o motorista - inclusive por 
aplicativo -, sinalização e túneis de serviço para socorro a 
emergências, entre outros. 

Serviço aos motoristas
A ampliação do trecho em serra da Tamoios está acom-

panhada da oferta de novos serviços aos motoristas da 
região, a partir de uma estrutura de operações. A rodo-
via é monitorada por 664 câmeras capazes de identi� car 
qualquer ocorrência, inclusive veículos em velocidade 
reduzida, pedestres, ciclistas e objetos na pista. Estão 
à disposição dos motoristas dois postos de Serviço de 
Atendimento ao Usuário (SAU).

Com a entrega do novo trecho, o motorista, além de 
contar com wi-�  e rádio web, poderá utilizar um novo 
aplicativo de atendimento que inclui um botão “S.O.S”. 
Uma brigada de incêndio foi criada especialmente para 
atendimento de emergências nos novos túneis. 

Os locais contam ainda com sistema de alto-falantes 
e saídas de emergências a cada 200 metros. Equipados 
com medidores da qualidade do ar, sistemas de ventila-
ção longitudinal e detectores de calor e foto, os túneis 
possuem pontos de apoio a cada 60 metros.
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Entre as áreas que receberão 
melhorias estão saúde, 
habitação, educação 
e saneamento para 

cidades das 2 regiões

O interior do estado de São Paulo é conheci-
do por ser um polo próspero de geração de 
riquezas e qualidade de vida. Para melhorar 
ainda mais esses dois quesitos, o Governo 
do Estado anunciou a realização de obras 

em duas importantes cidades: Jundiaí e Bauru.
Em Jundiaí, no fim do mês passado o Estado liberou  

R$ 86,3 milhões em obras e serviços para o município. As 
melhorias contemplam áreas como urbanismo, recapea-
mento de vias, construção de calçadas acessíveis e a re-
forma de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), entre outras. 

Desse montante, R$ 21,4 milhões são provenientes de 
16 convênios entre o governo paulista e os municípios 
de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, 
Louveira e Várzea Paulista.

A região de Jundiaí é uma das mais desenvolvidas do 
país e figura entre as rendas per capita mais altas do país. 
O progresso regional está diretamente ligado a inves-
timentos do Estado em infraestrutura, qualificação de 
mão de obra e ambiente de negócios, para que a gera-
ção de empregos na região seja crescente.

Outra área que será atendida é a educação. O Estado tam-
bém liberou R$ 6 milhões para a compra de equipamen-
tos para o Laboratório de Viticultura e Enologia da Escola 
Técnica Estadual (Etec) Benedito Storani, como gerador de 
água quente, sistema de refrigeração para resfriamento e 
controle de fermentação e estabilização de vinhos, bomba 
centrífuga, tanques de fermentação e  monobloco. 

Governo de SP 
realiza obras em 
Bauru e Jundiaí

PUBLIEDITORIAL

Desenvolvimento Social e Habitação
Para o atendimento social da população da região, se-

rão investidos R$ 2,8 milhões por meio de programas de 
desenvolvimento social. De acordo com o Estado, serão 
R$ 403 mil destinados à revitalização do Bom Prato Jun-
diaí, R$ 359,2 mil para o Prospera Família em cursos para 
80 pais e mães solo de Campo Limpo Paulista e R$ 2 mi-
lhões para três comunidades terapêuticas que acolhem 
dependentes de drogas no município de Jundiaí. Serão 
45 novas vagas no Programa Recomeço.

O setor de habitação também foi contemplado na lista 
de obras do governo estadual. Por meio de um convê-
nio com a prefeitura de Jundiaí, serão construídos 195 
apartamentos no município, cujo empreendimento será 
erguido na modalidade Nossa Casa – Preço Social, bairro 
São Camilo pela iniciativa privada, com unidades de dois 
dormitórios e área privativa de 40m².

Bauru: foco na saúde
Em Bauru, R$ 278,3 milhões serão direcionados para 

a realização de obras e serviços do setor de saúde, por 
meio de um contrato assinado com a Fundação de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
USP (Faepa) para reforçar o atendimento para Covid-19.

A assinatura do acordo permite a abertura do Hospital 
das Clínicas na cidade de Bauru. Além disso, estão con-
templadas na cidade obras de recapeamento, pavimen-
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inveStimentoS: saneamento básico, segurança pública e educação
O município de Lins ganhará duas obras de saneamento básico, com previsão de início em julho deste ano. 

Uma delas prevê melhorias estruturais na Estação de Tratamento de Esgoto, 
com investimentos de R$ 3,2 milhões. A previsão de término da obra é novembro de 2022.
A segunda obra, que tem previsão de término em dezembro de 2022, vai implantar redes 

e ramais de esgoto, no distrito industrial de Lins, melhorando a oferta de saneamento básico ao município. 
O investimento é de R$ 487,4 mil.

Na área de segurança pública, terão início as obras de reforma e ampliação da Delegacia de Dois Córregos, 
na região de Jaú, um investimento de R$ 3,5 milhões. A iniciativa visa melhorar as condições de trabalho 

dos policiais e do atendimento à população da cidade, atualmente com 27,7 mil habitantes.
O investimento do governo paulista na área da educação chega a R$ 14,5 milhões para construções, 

ampliações e melhorias em escolas estaduais e creches na região de Bauru. As obras serão realizadas 
com recursos financeiros do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp).

O setor de habitação 
também foi contemplado 

na lista de obras do 
governo estadual

Faculdade de 
Medicina de Ribeirão 

Preto da USP

tação, reforma de praça, ampliação de Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e reformas de espaços municipais.

Em habitação, a mesma iniciativa aplicada para Jundiaí 
também será feita em Bauru, com a construção de 500 casas 
na cidade. Os imóveis terão dois dormitórios e área privati-
va de 40m², somando um investimento de R$ 12,5 milhões. 

Na região de Bauru, 14 municípios receberão R$ 10,7 
milhões para a realização de obras ou melhorias de infra-
estrutura turística. Serão contemplados a estância turísti-
ca de Barra Bonita e os municípios de interesse turístico 
de Agudos, Bocaina, Dois Córregos, Iacanga, Igaraçu do 
Tietê, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Mineiros do Tietê, 
Piratininga, Pongaí e Sabino.
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FARRA ESPORTIVA
Nunes Marques: o tour 
do ministro do STF
Kassio Nunes Marques não tem 
exatamente o physique du rôle de 
um atleta. Uma pena, porque o 
ministro do STF parece gostar bem 
de esporte. No fim de maio, pegou 
carona num jato, na companhia de 
um dos filhos, para assistir a três 
eventos de primeira linha —  
não em Teresina, sua cidade  
natal, mas por Paris e Mônaco.  
Viu a final da Champions League  
(futebol), jogos de Roland Garros 
(tênis) e o GP de Mônaco (Fórmula 
1). Um detalhe: o jato tem como  
um dos sócios o advogado Vinícius 
Peixoto Gonçalves, que atua em 
processos em curso na nossa  
suprema (sic) corte. O advogado  
já foi também denunciado pelo 
Ministério Público Federal como 
operador financeiro do ex-ministro 
das Minas e Energia Edison Lobão. 
Seu nome apareceu em investiga-
ções sobre propinas em obras da 
usina nuclear de Angra 3. As infor-
mações foram veiculadas na sexta-
-feira (17) pelo portal Metrópoles. 
Para explicar o inexplicável o 
ministro Kassio emitiu (acima à 
direita) uma das notas públicas 
mais sem sentido da história.

Este é o valor da multa aplicada no ano passado pela 
Autoridade de Concorrência da França ao Google por não 

remunerar as empresas jornalísticas em suas buscas.  
A big tech discordava da decisão. Na terça-feira (21),  

a batalha judicial chegou ao fim. A empresa disse que irá 
adotar uma série de compromissos de remuneração junto 

aos veículos de imprensa — a metodologia para calcular  
o valor desses direitos será discutida pela gigante de 

tecnologia com os editores e deve ter efeito dominó no 
mundo todo. “Estávamos determinados a encontrar uma 

solução. Conseguiremos virar a página e olhar para o futuro”, 
disse Sébastien Missoffe, diretor do Google na França, ao 

jornal Le Figaro. A companhia americana, que havia 
contestado a multa, vai retirar o processo de apelação.

BRASÍLIA
GENERAL PEDE PARA SAIR 
Na terça-feira (21), foi publicado no Diário Oficial 
da União, em edição extra, a exoneração do general 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas do cargo de 
assessor especial do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), comandado pelo general 
Augusto Heleno. O pedido teria saído do próprio 
Villas Bôas, mas coincidiu de acontecer após a 
revista Piauí apurar se ele andava trabalhando  
in loco. Sua escolha para comandar o Exército,  
em 2015, foi provavelmente o maior erro político 
da vida de Dilma Rousseff. Ele ficou no cargo até a 
virada de 2018 para 2019, quando pulou de corpo e 
alma no recém-começado governo Jair Bolsonaro. 
“Gostaria de externar a minha felicidade por rece-
ber uma missão do presidente para integrar o 
GSI”, afirmou à época. Quem agradeceu, mesmo, 
foi Bolsonaro: “General Villas Bôas, o que já  

Toda vez que um funcionário  
público de elite cita legalidade é porque  

normalmente faltou legitimidade  
e moralidade

AS 95 PALAVRAS QUE NADA DIZEM  
(OU DIZEM TUDO)

“O ministro Kassio Nunes Marques  
reafirma que não tem vínculo com Vinicius 
Gonçalves. O advogado não pagou qualquer 
despesa de viagem do ministro. Não houve 
qualquer convite do advogado ao ministro. 
Conheceram na viagem e nunca existiu 
contato anterior. Também são inverdades  
a referência a tour realizado em Mônaco e 
Roland Garros. Nunca existiu. A publicação 
‘Bancado por advogado, ministro do STF vai 
de jatinho a Paris para final da Champions’ 
baseia-se em informações erradas para 
criar um contexto que não existe e criar  
um falso cenário. Trata-se de agenda 
particular, realizada dentro da legalidade”

 “VOCÊ NÃO PODE ALIMENTAR FAMINTOS COM ESTATÍSTICAS”

HEINRICH HEINE (1797-1856) POETA ALEMÃO

MILHÕES
500 C

“General Villas Bôas,  
o que já conversamos 

ficará entre nós.  
O senhor é um dos 

responsáveis por eu 
estar aqui”
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DA SÉRIE...
Por que o Brasil ainda não chegou ao século 21
Rodrigo Oliveira é um chef conceituado. Recebeu de uma cliente um comentário total-
mente preconceituoso (acima) em relação ao bairro paulistano de periferia em que fica uma 
de suas casas — a principal, o Mocotó, endereço de comida nordestina aberto por seu pai. 
Além dela, Oliveira comanda ainda o Café Mocotó (Pinheiros) e o Balaio (junto ao Instituto 
Moreira Salles na avenida Paulista), além do Caboco, em Los Angeles, aberto em 2021.

MÍDIA
Naomi Osaka vira publisher
Aos 24 anos e quatro vezes vencedora de um 
torneio de Grand Slam, a tenista japonesa 
Naomi Osaka está lançando uma empresa, 
chamada Hana Kuma, de produção de con-
teúdos, em parceria com a The SpringHill 
Company, conglomerado de comunicação 
que tem como um dos sócios o também 
esportista LeBron James, jogador de bas-
quete do Los Angeles Lakers. A Hana Kuma 
produzirá séries de tv, documentários e con-
teúdo de marcas, começando com um rotei-
ro sobre Patsy Mink, a primeira mulher 
negra eleita para o Congresso dos EUA. 

MÍDIA
Naomi Osaka vira publisher
Aos 24 anos e quatro vezes vencedora de um 
torneio de Grand Slam, a tenista japonesa 
Naomi Osaka está lançando uma empresa, 
chamada Hana Kuma, de produção de mídia 
em parceria com a The SpringHill Company, 
conglomerado do setor que tem como um 
dos sócios o também esportista LeBron 
James, jogador de basquete do Los Angeles 
Lakers. A Hana Kuma produzirá séries de tv, 
documentários e conteúdo de marcas, come-
çando com um roteiro sobre Patsy Mink, a 
primeira mulher negra eleita para o 
Congresso dos EUA. “Na era do streaming, o 

DEBANDADA
Largar o emprego bate recorde  
nos EUA (e vira música de Beyoncé)
Break My Soul é o mais recente single da cantora 
Beyoncé e foi lançado na segunda-feira (20). A letra 
fala do mal-estar dos trabalhadores com suas rotinas 
profissionais (“eu acabei de me demitir, agora vou 
encontrar um novo estímulo”, diz um trecho), O núme-
ro de americanos que deixou seus empregos de forma 
voluntária em 2021 foi recorde histórico: 47 milhões.

MERCADO
Kellogg vai se tornar  
três empresas
Foi anunciado na terça-feira (21) que a 
americana Kellogg se dividirá em três 
empresas, focadas em cereais, snacks e 
alimentos plant-based (à base de vege-
tais). O processo deverá ser concluído até 
o fim de 2023. A centenária companhia 
tem valor de mercado de US$ 23 bilhões  
e realizou vendas líquidas de US$ 14,2 
bilhões em 2021, com US$ 11,4 bilhões da 
divisão de snacks, US$ 2,4 bilhões dos 
cereais e US$ 340 milhões da unidade 
plant-based. “Todos esses negócios têm 
um potencial autônomo significativo, e 
um foco aprimorado permitirá que dire-
cionem melhor seus recursos”, disse o 
CEO Steve Cahillane. A empresa atua  
no Brasil há 61 anos.

BRASÍLIA
GENERAL PEDE PARA SAIR 

conversamos ficará entre nós. O 
senhor é um dos responsáveis por 
eu estar aqui”, disse, no dia de sua 
posse como presidente. Para jun-
tar lé-com-cré vale lembrar que  
o quatro-estrelas foi quem tuitou 
em abril de 2018 a ameaça ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
às vésperas de julgar Lula e tirá-lo 
da corrida presidencial — deixan-
do a pista limpa para a eleição de 
Bolsonaro. A postagem que ame-
drontou e fez encolher o STF teve, 
segundo disse o general três anos 
mais tarde, um rascunho elabora-
do por seu staff e integrantes do 
alto comando que viviam em 
Brasília. Villas Bôas sofre de escle-
rose lateral amiotrófica (ELA), 
doença de caráter degenerativo.

RELIGIOSO E EDUCADOR
PF prende ex-ministro de Bolsonaro por corrupção
Esquentou e muito o tempo em Brasília na quarta-feira (22). Por causa 
de uma operação realizada a mais de 1 mil quilômetros dali, em Santos 
(SP), onde o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso por  
agentes da Polícia Federal (PF). Ele é investigado por suspeita de tráfico 
de influência e corrupção, entre outros crimes, quando comandava a 
Pasta. Em março, o jornal O Estado de S.Paulo divulgou que a ‘catraca’ 
do MEC para a liberação de verbas para as cidades era comandada por 
dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos (Ribeiro também é pas-
tor). Dias depois, o jornal Folha de S.Paulo divulgou áudio em 
que o ministro dizia que, “a pedido de Bolsonaro”, liberava 
dinheiro aos municípios indicados pelo pastor Gilmar. As 
denúncias levaram ao pedido de saída de Milton Ribeiro. 
Na época, o presidente Bolsonaro reagiu dizendo que 
“colacava a cara no fogo” por seu ministro. Agora, ques-
tionado pela prisão, sua lealdade dilui-se: “Ele responde 
pelos atos dele”. A equipe de frente da candidatura de 
Bolsonaro sabe que o tema será munição farta na mão 
dos adversários na corrida presidencial.
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POR HUGO CILO
(COM BETO SILVA)

Moedaforte

A startup israelense Propdo vai investir US$ 3 milhões  
em pesquisa de mercado imobiliário em São Paulo. Com 
atuação em Nova York e na Europa, irá auxiliar corretores, 
investidores e compradores com dados confiáveis sobre o 
setor, aplicando inteligência artificial e big data. Segundo 
a empresa, o cruzamento de dados gera uma análise do 
bairro, incluindo preço médio de venda e valor de aluguel, 
previsão de valorização futura e indicador de 
investimento. “Para obter o valor mais compatível com o 
mercado, analisamos mais de 2 milhões de anúncios ao 
redor da cidade na maioria dos bairros. Isso nos permite 
construir nossa própria fonte de dados”, afirmou  
Nathan Varda, head da Propdo no Brasil.

PRECISÃO NOS DADOS IMOBILIÁRIOS

Fonte: Internet Live Stats

O QUE ACONTECE 
NA INTERNET EM 
1 SEGUNDO 
PELO MUNDO?

6.994
chamadas de 

Skype abertas

10.059
tuítes 
publicados

O mercado de turismo e eventos está tão aquecido 
que em alguns casos os resultados já superam  o 
período pré-pandêmico. Em maio, o Complexo de 
Eventos Royal Palm Campinas, administrado 
pelo Grupo Royal Palm Hotels & Resorts, 
atingiu a maior receita da sua história, iniciada 
em 1997. Foram R$ 26 milhões em 
faturamento, aumento de 44% em relação a 

RETORNO DE EVENTOS GERA RECEITA RECORDE

Em tempos de passagem área a preço de diamante, a 
companhia colombiana Viva, autoproclamada “ultra 
low cost”, começou a operar no País na quinta-feira 
(23). Inicialmente, os voos ligam o Aeroporto 
Internacional de São Paulo (GRU) a Medelín três dias 
por semana. O hub oferece opções para cidades como 
Miami, Punta Cana, Cancun e Cidade do México, além 
de destinos de praia colombianas, como Cartagena, 
Santa Marta e San Andrés. No total, a Viva terá 
capacidade para transportar 188 passageiros por voo 
partindo do Brasil, com o A320 Neo. Segundo Félix 
Antelo, presidente e CEO da companhia, o plano é abrir 
30 novas rotas nos próximos anos no País. “A Viva é 
uma empresa que trabalha para promover a inclusão 
aérea, permitindo que as pessoas voem mais graças 
aos benefícios do modelo ultra low cost”, disse.  
O preço mais baixo significa até 35% menos do que a 
média, segundo ele. Uma passagem de 
São Paulo para Medelín custa a 
partir de US$ 129. No primeiro ano 
de operação, a empresa espera 
transportar 50 mil passageiros. 

VOO ALTO, PREÇO BAIXO



maio de 2019, antes da Covid-19. Com a procura 
crescente, o grupo Royal Palm aumentou em 20% 

sua expectativa anual de receita em relação ao 
previsto inicialmente para 2022. “Este constante 

crescimento de demanda demonstra de forma 
palpável uma tendência positiva  e a força do 
turismo doméstico”, disse Antonio Dias, 
presidente do grupo.
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A alta dos juros e a maior dificuldade de 
acesso a crédito motivaram a fintech 
Monkey a lançar uma nova ferramenta 
para empresas. A proposta da chamada 
SalesPlus é transformar vendas a prazo 
em dinheiro à vista, com custos baixos. A 
dinâmica inlcui promover competição 
entre as instituições financeiras para 
financiarem os clientes das empresas, em 
uma experiência digital. Com um 
marketplace, é possível selecionar as 
propostas mais adequadas ou optar pela 
seleção automática de menor preço. “O 
custo de funding, assim como prazo para 
pagamento para os clientes das empresas, 
é algo que impacta fortemente suas 
vendas e, no final, sua receita”, afirmou 
Bruno Oliveira, COO da Monkey. “Com 
esse novo produto, é possível escolher a 
instituição com melhor taxa.” Hoje, o 
SalesPlus tem cinco grandes bancos e 
mais de 10 clientes de setores como 
automotivo, papel e celulose, 
petroquímico, siderurgia e telecom. A 
expectativa até o final do ano é que o 
produto tenha 50 clientes, transacionando 
R$ 20 bilhões. A Monkey prevê movimentar 
mais de R$ 100 bilhões em 2022.

TEMPO É DINHEIRO NA MONKEY

Marca líder em 
suplementos e 

vitaminas nos EUA, 
com receita de US$ 122 

milhões no ano 
passado, a Solaray vai 

estrear no mercado 
brasileiro em julho.  

A companhia  
já opera em 60 países  

e possui mais de  
900 produtos em  
seu portfólio. Para 

desembarcar no Brasil,  
selecionou nove 
produtos, quatro  

deles veganos.  
O  lançamento será  

no Rio de Janeiro, sede  
da Biowell América, 
laboratório que será 

responsável pela 
importação e 

distribuição da  
Solaray. Segundo 

Francisco Lamy, CEO  
da Biowell, as vendas 
devem crescer 35%  
com a chegada da 
marca americana.  

“A meta é vender 200 
mil frascos até o fim do 

ano e chegar a uma 
oferta de 50 itens.”

MERCADO  
VITAMINADO  

E VEGANO 

Fonte: Internet Live Stats

6.994
chamadas de 

Skype abertas

tuítes 
publicados

1.169
fotos postadas 
no Instagram

103.306
pesquisas feitas 
no Google

96.186
vídeos do 

YouTube abertos 
para visualização

3.158.449
e-mails enviados

Maior rede de saúde integrada do Brasil com 40 marcas (entre as quais 
Lavoisier, Oswaldo Cruz e Delboni), o grupo Dasa expande sua atuação na 
América Latina por meio de  empresas na área de genoma. Para isso, vai 
unificar a GeneOne (Brasil) e a Genia (Uruguai e Argentina) que passam a 
fazer parte da Dasa Genômica. O novo nome chegará à Colômbia e ao Chile, 
onde a empresa abriu operações no final de 2021. O objetivo é ter uma  
marca única nos cinco países e valorizar a marca-mãe. “Essa virada é muito 
importante e estratégica, pois vai facilitar o entendimento e a interlocução 
com todos os players do mercado”, disse o diretor Gustavo Riedel.

NOVO GENOMA DA DASA



“A tecnologia 5G  
vai revolucionar 
o ambiente de 
negócios e a 
forma como 
as empresas 
produzem”

Hugo CILO

Presidente da TIM no Brasil  
afirma que novas possibilidades 
de receita surgirão para o setor 
produtivo assim que a internet 
rápida estiver bem consolidada

Entrevista | Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil

Dinheiro 29/06/202222 FOTOS: LUCIANA WHITAKER  I  DIVULGAÇÃOØ

Desde fevereiro, a rotina do executivo italiano 
Alberto Griselli mudou da água para o vinho. O 
então Chief Revenue Officer (CRO), responsável 
por trazer novas receitas, se tornou CEO no lugar 
do compatriota Pietro Labriola, promovido a 
chefão do grupo na Itália. Mais do que trazer 
receitas, Griselli teve de assumir desafios colos-
sais, como a compra de parte da Oi, definir a 
implementação do 5G e preservar o desempenho 
da companhia no quesito de atendimento ao 
cliente — o que fez da TIM a mais bem avaliada 
no Reclame Aqui entre os players de telecom. “O 
grande desafio é ser líder, mas com qualidade”, 
disse. Confira, a seguir, sua entrevista:
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DINHEIRO — Sua nomeação a CEO da TIM 
aconteceu em paralelo a temas impor-
tantes como 5G e compra da Oi. Como 
tem sido conduzir isso tudo?
ALBERTO GRISELLI — É um período bas-
tante intenso. O fechamento da compra 
da Oi, que é o mais importante de tudo, 
o lançamento do 5G e vários projetos em 
andamento vão definir o futuro das tele-
comunicações no País. Fiquei muito fo-
cado em liderar essa transformação da 
empresa e fazer da TIM a líder do setor. 
Com a aquisição de parte da Oi, passamos 
ter a maior cobertura entre as operadoras 
móveis do Brasil. Então, 
entramos em novo pa-
tamar de competição. 

Em qual critério a TIM é 
líder? Todas as opera-
doras se dizem as maio-
res do País em alguma 
coisa...
Esse ponto é verdade. 
Mas, até um mês atrás, 
a Vivo tinha a maior co-
bertura. Nos últimos 
anos, eles fizeram ques-
tão de divulgar isso para 
todo o mundo. O tempo 
todo. Mas agora somos 
nós. A TIM tem a maior 
cobertura em número 
de cidades, em número 
de antenas e no porcen-
tual de cobertura da 
população.

As empresas de telecom estão apostan-
do no 5G, mas grande parte do interior 
do País não tem sequer 4G. A tecnologia 
anterior será deixada de lado?
Não. Como você super bem comentou, 
o 4G ainda não cobre todos os municípios 
do Brasil. Por essa razão, lançamos um 
plano para chegar à cobertura dos 100% 
dos municípios brasileiros em 4G até o 
primeiro semestre de 2023. Antes da 
aquisição da Oi a gente já estava com 85% 
dos municípios cobertos em 4G. Isso já 
foi bem anunciado e é superimportante 
para nós e para o Brasil. O Brasil ainda 

tem um número elevado ainda de muni-
cípios, cerca de 15%, apenas com 3G. 
Quando se passa de 3G para 4G, a expe-
riência de consumo é brutalmente dife-
rente. Ter 100% em 4G é um vetor de 
expansão da nossa cobertura. 

E quando passa do 4G para o 5G?
Estamos pensando exatamente do mes-
mo jeito. Mas o intuíto é realmente tirar 
do cliente uma reação ‘Uau!’. O 4G tem 
o papel de democratizar o acesso a um 
sinal de qualidade e com velocidade. O 
5G vai ser ‘uau!’. 

Como a TIM vai defender essa posição de 
liderança, sabendo que Claro e Vivo vão 
querer o mesmo lugar?
Por isso que estamos em um percurso de 
evolução contínua. Não gosto de ficar 
apenas em primeiro lugar. Prefiro ficar 
em terceiro porque aí temos muito para 
andar. Quem está em primeiro lugar tem 
a tendência de passar para o segundo. No 
terceiro, só podemos ir para a frente. A 
ideia é ter espírito de startup, mesmo 
sendo grande. O desafio é ser líder, mas 
com qualidade. Queremos continuar li-
derando em oferta, em serviço e em per-

cepção dos clientes. Temos a melhor nota 
do segmento no Reclame Aqui, com 8,5 
em uma escala até 10.  Estamos no mesmo 
patamar de Nubank, Inter, Mercado Livre, 
iFood. Não é pouco. 

Com o 5G, a régua de exigência do consu-
midor vai subir...
Com certeza. O 5G vai impactar tudo. Até 
hoje, todas as tecnologias que foram in-
troduzidas, 2G, 3G, 4G, impactaram prin-
cipalmente o consumidor. O 5G tem o 
potencial de impactar tanto o consumidor 
quanto o mundo dos sensores, o mundo 

da Internet das Coisas. 
O 5G traz vários bene-
fícios para as empresas, 
para a economia. A tec-
nologia 5G vai revolu-
cionar o ambiente de 
negócios e a forma como 
as empresas produzem. 
O 5G vai transformar a 
relação entre empresas 
e consumidores. Ela 
tem um papel impor-
tante para dar eficiência 
às operações, com po-
tencial de mais geração 
de renda, de receitas. 
Isso muda a dinâmica 
do setor. À medida que 
a cobertura do 5G for se 
expandindo, podemos 
ampliar ainda mais as 
ofertas de novos servi-
ços para o consumidor.

O 5G vai encarecer a telefonia para os 
consumidores finais?
O 5G não vai mudar o custo. Zero. Estamos 
empacotando o 5G de uma forma que seja 
democrática. É para todo mundo ter aces-
so. A qualidade será diferenciada, mas o 
grande ganho em curto prazo será para 
as empresas, indústria e agronegócio. É 
dentro das empresas, no chão de fábrica, 
que o 5G vai acelerar a inovação nos pró-
ximos anos. Já temos parceria com o 4G 
com a Stellantis, por exemplo. Os carros 
saem de fábrica com muitas ferramentas 
conectividade. Estamos montando tam-

“O Brasil ainda tem cerca de 15% dos municípios 
apenas com 3G. Quando se passa de 3G para 4G, a 
experiência de consumo é brutalmente diferente”
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bém com a Microsoft um pacote de solu-
ções que aumenta e digitaliza o negócio 
dos  clientes. Com o 5G, a escala e as pos-
sibilidades são outras. 

Como fechar a conta se o 5G demanda 
investimentos altos, muitos deles em 
dólar, se não haverá repasse para o con-
sumidor?
O 5G permite alterar a mecânica de re-
ceita. No curto prazo, com o 5G mais 
rápido, o cliente utiliza mais dados. Então, 
quanto mais consumo, melhor para o 
cliente e para nós. Isso 
cria a oportunidade de 
crescimento da receita, 
sim, para as operadoras 
de telecomunicações 
versus a situação de 
hoje, pois nós podere-
mos fazer parte de uma 
forma mais forte do 
processo de digitaliza-
ção do País. Então, o 5G 
através da inovação per-
mite oportunidade de 
valor para o cliente, que 
se traduz em crescimen-
to da receita para nós. 
Esse é um aspecto com 
certeza positivo para 
todo o setor. 

Mas e a rentabilidade?
A rentabilidade do ne-
gócio virá do lançamen-
to de serviços novos. Vamos entrar no 
mercado com soluções que hoje não 
existem. Na prática, o custo por giga será 
menor para o cliente. O 5G vai nos per-
mitir lançar e construir serviços novos 
em cima de uma única plataforma. É uma 
oportunidade de gerar um valor a mais 
para o cliente e uma receita a mais para 
nós. Com o 5G poderemos fazer algumas 
coisas que hoje são inviáveis, tanto para 
consumidor quanto para empresa. Essas 
novas possibilidades, então, irão melho-
rar a experiência tanto na ponta de quem 
oferece o serviço como na ponta de quem 
o consome.

O aumento das ofertas será focado em 
novos serviços financeiros?
Não só em financeiro. Já temos uma par-
ceria com o C6 Bank e acabamos de lan-
çar outras duas com o grupo Anhangue-
ra, uma de entretenimento, outra de 
educação. Existe ainda uma outra, em 
fases finais de testes, no mundo da saúde. 
Estamos em uma evolução contínua. 
Serviços financeiros é uma vertical que 
que já estamos consolidades. Nosso pla-
no para os próximos anos é entrar em 
muitas outras.  

O fim da Oi não será prejudicial para o 
consumidor, com o setor mais concentra-
do nas mãos de Claro, TIM e Vivo?
Com três ou quatro operadoras, o mer-
cado brasileiro continua sendo compe-
titivo do mesmo jeito. 

O 5G vai reduzir a demanda por fibra óti-
ca para uso corporativo e residencial? 
Não. A fibra vai continuar crescendo. Não 
existe competição entre o 5G e a fibra 
ótica, principalmente no acesso residen-
cial. A disponibilidade de fibra no Brasil 
tende a aumentar para dar suporte às 
próprias antenas de 5G.      

O dólar caro, a inflação e a pressão de 
custos comprometem os planos de inves-
timentos das empresas de telecom?
Historicamente, o setor de telecomuni-
cação é anti-inflacionário. A receita do 
setor cresceu nos últimos cinco anos 
abaixo da inflação. O custo de gigas está 
diminuindo, ao contrário de gasolina, 
alimentos, passagem aérea. Mas isso faz 
parte da vida. Por isso digo que operamos 
um mercado competitivo.

Qual o maior desafio para a TIM nos pró-
ximos anos?
O desafio é manter a 
cultura de ataque. Essa 
cultura de empresa pe-
quena, enquanto nos 
transformamos na me-
lhor operadora de tele-
comunicações. Temos 
um plano já comunica-
do no mercado financei-
ro de investir R$ 14 bi-
lhões nos próximos três 
anos. É fato que o am-
biente de negócios no 
Brasil e no resto do 
mundo está contamina-
do pela inflação muito 
elevada. E isso encarece 
a nossa base de custo e 
reduz o poder de com-
pra dos nossos clientes.

Isso afeta a estratégia 
da companhia para os próximos anos? 
Isso é um problema do mundo inteiro. 
Vamos nos adaptar, como sempre fizemos 
para dar a volta por cima. É o que preci-
sa ser feito em uma situação mais difícil. 
Se pensarmos que passamos por uma 
fase de pandemia, provamos ser mais 
resilientes. Temos planos em andamen-
to sobre todos os negócios, receita, cus-
tos e investimentos para poder navegar 
num ambiente mais desafiador. Estamos 
acostumados com isso. Temos planos 
sólidos para manter nosso compromisso 
com o mercado e com os clientes brasi-
leiros também. 

“O 5G não vai mudar o custo para o consumidor. 
Zero. Estamos empacotando o 5G de uma forma 

que seja democrática. É para todos terem acesso”

Entrevista | Alberto Griselli



O erro de Biden
No fim das contas, Biden já gastou mais 
com uma guerra que toda a gestão 
Trump. Irônico, não?

Márcio Bené

Biden é fraco. 
Gilney Fragata

Rompendo amarras do crédito
Demorou demais. Governo lento.

Ziad Barakat

Bora se endividar, pessoal!
Gustavo Pessoa

O saque certeiro da Decathlon
Justíssimo. Ano que vem, novo governo, 
vida nova, o pessoal vai ser feliz de novo 
e vai querer praticar esportes. 

Lucas Vinicius

Biolab entra no mercado  
de canabidiol
O futuro passa por revisitar o uso, os 
efeitos e os resultados de ervas que já 
conhecemos apenas por um aspecto.

Letícia Veloso

Gelo na economia americana
Se os Estados Unidos saem no frio, o 
mundo inteiro pega gripe.

Arthur Monarca
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Fale conosco

O novo tom da Faber-Castell
A Faber-Castell esteve comigo na 
infância e agora está com a minha filha 
que este ano começou na escola. Isso é 
marca forte!

Euraci Moreira

“Sou eu que vou seguir você
Do primeiro rabisco até o bê-a-bá
Em todos os desenhos
Coloridos vou estar”

Maria Santana Pretto

A atual taxa de juros só é boa 
para bancos – Entrevista com 
Rafael Cervone
E quando foi diferente?

Márcia Genebra

Congelamento, ofensas e 
golpismo
Nunca duvidei que isso passasse na 
cabeça de Bolsonaro. 

Célia Luana

Brasil, a terra em que um governo 
“liberal” quer congelar preços.

João Eugênio Fernandes

Em ano de eleição vale tudo?
Otávio Back

Situações extremas pedem medidas 
extremas? 

Edilson Silva

Um país que precisa enfrentar 
o cinismo
 Concordo demais. O Brasil não aceita 
que é racista. Que é homofóbico. Que é 
machista. O cinismo na sociedade 
brasileira transborda e agora é 
legitimado no presidente.

Rivaldo Sansil

Como ninguém percebeu antes que  
este Posto Ipiranga vendia gasolina 
adulterada? Agora o motor do Brasil  
tá falhando.

Zenir Amorim
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MARCELO  
TABACCHI  

CEO da  
Faber-Castell  

Brasil

MUNDO CIBORGUEMercado de implantes e dispositivos para humanos  já chega a US$ 100 bilhões 

ENTREVISTARafael Cervone, presidente do Ciesp: “O Brasil precisa definir uma política industrial de Estado, não de governo” 

VEM CONGELAMENTO AÍ? Bolsonaro volta a cogitar tabelamento de preços e articula saída jurídica com o centrão 
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Líder em materiais de escrita e desenho, companhia alemã criada há 261 anos inova 

com produtos e serviços digitais no Brasil a partir de um hub que irá exportar 

soluções globais e deverá responder por 25% da receita no País até 2026

O novo tom da Faber-Castell
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POR LANA PINHEIROSustentabilidade

INVESTIMENTO SOCIAL

O BNDES, a Tigre Água e 
Efluentes (Grupo Tigre), o 
Instituto Carlos Roberto 
Hansen e o Instituto Iguá se 
uniram para implementar 
sistemas de coleta e 
tratamento de esgoto em 
escolas públicas da zona 
rural dos municípios de 
Itapecuru Mirim e Arari, no 
Maranhão. De acordo com 
Bruno Aranha, diretor de 
Crédito Produtivo e 
Socioambiental do BNDES, 
a entidade “está aberta a 
parcerias com empresas 
para melhorar a 
infraestrutura de escolas 
públicas do semiárido”. A 
ação faz parte da Iniciativa 
Água nas Escolas.

EM PROL DE 
CRIANÇAS DO 
SEMIÁRIDO

INFOGRÁFICO: EVANDRO RODRIGUES   |   FOTOS: ROBERT BONET / AFP   |   DIVULGAÇÃO   |   ISTOCK

“AUMENTEM OS ESFORÇOS PARA 
GARANTIR QUE DEFENSORES DE 
DIREITOS HUMANOS E INDÍGENAS 
ESTEJAM PROTEGIDOS DE TODAS 
AS FORMAS DE VIOLÊNCIA E DE 
DISCRIMINAÇÃO POR PARTE DO 
ESTADO E DE ATORES NÃO 
ESTATAIS”

RECONHECIMENTO

PIONEIRISMO 
DA 
FUNDAÇÃO 
GRUPO 
BOTICÁRIO

GOVERNANÇA PESSOAL

Pesquisa com 1.004 
brasileiros realizada 

pelo NTT Data e obtida 
com exclusividade pela 
coluna mostra que 67% 
dos entrevistados 
consideram importante 
ou muito importante 
utilizar o dinheiro em 
doações, seja para quem 
precisa ou para apoiar 
causas sociais. Um 
detalhe interessante é 
que esta questão é mais 
importante para as 
classes menos 
privilegiadas. O índice 
chega a 21% na soma 
dos respondentes das 
classes C e D, ante 13% 
da soma dos 
participantes das 
classes A e B.

O SIGNIFICADO 
DO DINHEIRO

DIVERSIDADE & PRECONCEITO 
O aumento de programas de inclusão de grupos mi-
norizados cresce a olhos vistos. Uma das evidências 
foi a decisão do LinkedIn de proibir a divulgação de 
vagas afirmativas na plataformas e depois  voltar 
atrás . Ainda assim, há muito a ser feito tanto na 
atração de talentos, como na sua ascensão na 
hierarquia. E, não menos importante, no respeito 
deferido a eles. Na Pesquisa de Diversidade & 
Inclusão realizada pela Great Place to Work (GPTW) 
com recorte LGBTQIAPN+, mostra que a participa-
ção de pessoas dessa comunidade é de 10% nas 
empresas. Percentual que cai para 8% na liderança 
e para 6% nos cargos de direção e presidência. 
Ainda que estatisticamente os números sejam 
superiores à parcela que se declara homo ou bis-
sexual (2%) no censo do IBGE, foi esse o grupo que 
mais sentiu discriminação no ambiente de trabalho 
(20%). O estudo foi realizado com 14 mil colabora-
dores de diversos segmentos.
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Laura Motta, gerente sênior de 
Sustentabilidade do Mercado 
Livre no Brasil, falou à coluna 
sobre o investimento de R$ 24 
milhões que a empresa anunciou 
no Regenera América, programa 
de regeneração nos principais 
biomas da América Latina

MOTIVAÇÃO 
“O Mercado Livre vem investindo na 
redução das emissões associadas às 
operações, na eletrificação da frota, na 
migração para energias renováveis e na 
redução dos resíduos. Ano passado, 
lançamos o Regenera America para 
apoiar programas de conservação e 
regeneração dos biomas da América 
Latina e assumimos o compromisso de 
fazer um investimento proporcional à 
nossa pegada de carbono”

INVESTIMENTO
“Em 2021 investimos R$ 40 milhões em 
duas iniciativas na Mata Atlântica e 
agora anunciamos este primeiro 
aporte do ano, de R$ 24 milhões. Até o 
ano que vem devemos ter outro aporte 
totalizando R$ 87 milhões”

AÇÕES 
“Os R$ 24 milhões serão aplicados em 
quatro iniciativas no Brasil e uma no 
México. Por aqui, três estão voltadas à 
construção de corredores ecológicos. 
Uma delas no Portal do Paranapanema 
(SP) — iniciada ano passado —, outra 
na Serra da Bocaina (RJ) e mais uma na 
Bahia conectando duas reservas com 
116 mil mudas. O quarto é o Café Apuí, 
projeto agroflorestal de plantio 
sustentável na Amazônia com venda 
no nosso e-commerce”

MÉXICO 
“Vamos restaurar uma área de 3,1 mil 
hectares perto do Aquífero Apan”

Papo 
Responsável

DIVERSIDADE

Uma vitória da representatividade aconteceu 
no último fim de semana… na Colômbia. Pela 
primeira vez na história daquele país, uma 
mulher, negra, ativista ambiental, mãe solo 
será a vice-presidente. Francia Márquez  
foi eleita na chapa comandada por Gustavo 
Petro, para governar a Colômbia de 2023 a 
2026. Em seu primeiro discurso, ela ressaltou 
a importância histórica dessas eleições. 
“Depois de 200 anos, conquistamos um 
governo do povo. O governo dos e das 
‘ninguéns’’, disse Francia.

MULHER, NEGRA E 
VICE-PRESIDENTE

RAVINA SHAMDASANI, 
porta-voz do Escritório de 
Direitos Humanos da ONU 

ao governo brasileiro, após
o assassinato de Bruno 

Pereira e Dom Phillips 

Comandada por Malu Nunes, a 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza foi a única empresa da América 
Latina reconhecida pela americana 
Rockefeller Philanthropy Advisors, que 
assessora e gerencia mais de US$ 400 
milhões em doações anuais por 
indivíduos, famílias, corporações e 
fundações filantrópicas no mundo todo. 
A fundação foi considerada exemplo de 
Venture Catalyst por seu apoio técnico e 
financeiro a empreendedores na 
estruturação de negócios e iniciativas 
promotoras de impacto socioambiental.
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escritor Miguel de Cervantes (1547-1616) imortalizou o perso-
nagem Dom Quixote na literatura ao descrever sua paranoica 
obsessão de combater moinhos de vento.  Em sua visão distor-
cida da realidade, cabia a Quixote e a seu  fiel escudeiro Sancho 
Pança derrotar os inimigos imaginários. Na bem humorada 
narrativa, ambos terminam a ofensiva no chão, com suas arma-

duras destroçadas. A metáfora da loucura de Dom Quixote poderia 
descrever com precisão a guerra em curso, capitaneada pelo presidente 
Jair Bolsonaro com apoio de parte do Congresso, contra o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De um lado, acusações de 
que o ICMS é o grande vilão da inflação galopante que o País enfrenta. 
De outro, governadores desesperados, alegando que a máquina pública 
pode parar de funcionar e que a diminuição do imposto resultaria em 
danos enormes para a sociedade civil. 

Essas visões antagônicas sobre o mesmo tema escondem a realida-
de dos fatos. Sozinho, o ICMS não tem capacidade de derrubar os preços 
administrados no Brasil. E a menor arrecadação dos governadores não 
implica, necessariamente, na piora da qualidade de vida dos cidadão. 

O
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Isso porque o aumento do imposto nos 
últimos anos não resultou em melhora. 
Trata-se de um conflito de interesses e 
não de argumentos. Ambos usam conjec-
turas e condicionantes que afastam o 
debate de qualquer resultado matemáti-
co prático. E criam novos problemas na 
política e na economia.  

Do lado político, o governo federal 
obrigar os governadores a reduzir um 
imposto fere a autonomia constitucional 
dos estados. Na economia, o impacto des-
sa redução é mínimo na composição dos 
preços. Sobretudo se comparado aos be-
nefícios que poderiam decorrer daquilo 
que de fato o País precisa: as reformas 
tributária e administrativa. Se o o gover-
no federal não fez as reformas, também 

ICMS: O INIMIGO IMAG INÁRIO
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CULPADO PELOS PREÇOS 
ALTOS OU O SALVADOR 
DOS GOVERNADORES?  
O INÚTIL DEBATE SOBRE  
A INFLUÊNCIA NA 
ECONOMIA DO IMPOSTO 
SOBRE A CIRCULAÇÃO  
DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS ESCONDE  
UMA QUESTÃO MAIS 
SÉRIA: ELE NÃO AJUDA OS 
ESTADOS A MANTER SUAS 
FINANÇAS SAUDÁVEIS

Jaqueline MENDES

lado, o estado do Piauí, com uma das cinco menores arrecadações do 
País, subiu 14 posições no quesito solidez fiscal, dez em capital humano, 
seis em potencial de mercado e três em sustentabilidade social. É uma 
prova clara de que a eficiência da gestão pode fazer muito mais pelo 
contribuinte do que apenas uma coleta maior de impostos. O ranking 
só comprova que uma boa administração não depende exclusivamente 
de aumento na receita. Essa fixação com o ICMS, como se dele depen-
desse o sucesso ou o fracasso da gestão pública, é questinoda pelo eco-
nomista Tadeu Barros, um dos autores do estudo. “O Brasil às vezes 
perde tempo com inimigos imaginários em vez de enfrentar os problemas 
reais, que se apresentam todos os dias na vida das pessoas", afirmou. “É 
desse mundo real que trata o ranking. Fica mais evidente que um gover-
no competitivo é aquele que usa indicadores e metodologias para plane-
jar, priorizar e executar políticas públicas.”

CONTESTAÇÃO Só que nessa queda de braço sobre o ICMS, vencer 
virou uma questão de honra. Na quarta-feira (22), governadores de 11 
estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe) 
entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no 
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a lei que determinou a incidên-
cia do ICMS estadual em uma única vez, com alíquotas uniformes, em 
reais, sobre os preços dos combustíveis. O texto ressalta que o ICMS é 
uma atribuição dos estados, tendo seu direito assegurado na Constitui-
ção. Na peça, que ainda não teve um ministro relator designado, os 
signatários se disseram “surpreendidos pela medida unilateral, autori-
tária, drástica e com graves efeitos imediatos para os combalidos cofres 
desses entes". O texto informa ainda que não há registro de estudo de 
impacto fiscal ou reflexo na inflação. Ainda segunda a Adin, "Não é difí-
cil entender que essa medida é populista, eleitoreira e ineficaz."

O presidente do Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do 
Rio Grande do Sul (Sindisul), Roberto Tonietto, afirmou que a incerte-
za é o grande vilão. “As distribuidoras  levam combustível a todos os 
recantos do País de forma eficiente. Não será diferente nesta época de 
crise, desde que tenhamos previsibilidade”. E aí reside o problema.

os governadores, ao arrecadar mais ICMS, 
não ajudaram os cidadãos a viver melhor.

O Ranking de Competitividade dos 
Estados 2021, lançado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP) em parceria com 
as consultorias Tendências e Seall de-
monstra a correlação entre arrecadação 
de tributos estaduais e qualidade de vida. 
O levantamento confirma que muitos 
estados têm hoje uma nota menor no 
ranking que há dez anos, quando o mape-
amento começou a ser feito. Ao se com-
parar os dois últimos anos, a maior parte 
dos estados ficou estagnada mesmo arre-
cadando mais. O Rio De Janeiro despen-
cou seis posições no ranking, apesar da 
alta significativa no valor angariado com 
impostos com a alta do petróleo. Do outro 

ICMS: O INIMIGO IMAG INÁRIO
SOBE E DESCE Estados que mais avançaram e os que mais perderam 

posições no ranking da competitividade em 2020 e 2021

Fonte: Centro de Liderança Pública (CLP)/Tendências/Seall
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udo bem que a série de eventos foi inédita em um século. Uma pandemia global 
junto de uma guerra na Europa. E a resposta dos governos pelo mundo acabou 
seguindo o mesmo repertório: expansão monetária inédita seguida de rompimen-
to na cadeia de suprimentos num mundo até aqui globalizado. Dinheiro demais, 
oferta de menos é igual a inflação crescente. Também foi igual a resposta dos 
bancos centrais: aumentar os juros. Hoje, o cenário é mais de estagflação. E a 

pergunta que tem sido feita nos fóruns dos principais economistas é igualmente a mesma. 
Os BCs falharam? Seja no tamanho na dose ou no tempo de resposta? Para muitos e dos 
mais renomados especialistas a resposta é cada vez mais sim. Vale para Jerome Powell 
(Fed), vale para Christine Lagarde (BCE), vale para Roberto Campos Neto. 

No caso brasileiro, um combo extra colocou maior complexidade às decisões do BC: 
um país de inflação e desemprego na casa dos dois dígitos, um crescimento que patina 
abaixo de 1% e o descontrole fiscal. DINHEIRO ouviu Alessandra Ribeiro, sócia-diretora 
da Tendências Consultoria, João Luiz Mascolo, dono da Macro Consultoria e professor 
no Insper, e VanDyck Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios e cofundador da 
plataforma EducPay. A eles foram feitas as três perguntas a seguir.

T

A PERGUNTA É A MESMA NO 
MUNDO INTEIRO: OS BANCOS 
CENTRAIS TÊM ERRADO NA 
POLÍTICA DE JUROS?

BC SOB 
PROVA

CICLO DE ALTA
O presidente do 

Banco Central do 
Brasil, Roberto 
Campos Neto:  

nem a Selic  
13,25% segura  

os preços

1. O BC brasileiro erra na dose dos juros?
Alessandra Ribeiro – A política monetária 
estava muito expansionista e o BC começou 
a reduzir estímulos e meses depois se tor-
nar mais contracionista, em setembro, 
outubro, de 2021. Por nossos modelos, o 
efeito vem em seis a nove meses. Então, 
eles devem começar a partir de agora. O 
BC errou? É preciso colocar isso num con-
texto. Porque todos os BCs erraram muito 
no diagnóstico em relação à inflação.

João Mascolo – A inflação tem perante a 
sociedade um só responsável, que é o BC. 
Mas tem várias causas, além da política mo-
netária. Política fiscal também é. E num ano 

Edson ROSSI
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de eleição, como agora, quando a política fiscal é anda mais frouxa, você está 
colocando todo o esforço de conter a demanda em cima do setor privado. E 
há um segundo ponto. Quando a política fiscal está muito fora de controle, o 
risco país fica maior e há fuga de capital, levando à desvalorização da moeda, 
e a mais inflação. Ainda há o cenário externo jogando contra. Já que o BC sabe 
disso tudo, exigiria que ele fosse muito mais firme na política de juro. O que 
percebo é que o BC tem uma ansiedade para encerrar logo o ciclo de alta. É 
preciso um soco na mesa por parte do BC.

VanDyck Silveira – O mercado já assimilou os reajustes graduais de juros do 
BC e o efeito deles se dissipa. Ao contrário do que aconteceria com uma ta-
cada violenta. Com isso, os agentes de mercado já se antecipam a esses au-
mentos de 0,5, de 0,75, de 1,0 e não temos um elemento de surpresa que faça 
com que essas expectativas futuras de inflação mudem. Elas apenas atenuam 
um pouco a inflação. O gradualismo exige doses pequenas e por muito mais 
tempo e impacto no crescimento do país e demora mais para um efeito mais 
agressivo na inflação, um efeito à moda Paul Volcker [ex-presidente do Fed], 
que em 1981 jogou o juro americano para casa de 20% controlar a inflação.     

2. Chegaremos ao centro da meta em 2023?
Alessandra Ribeiro – Os últimos dados de inflação vieram, sim, mais fortes 
do que o mercado estava imaginando. Vem a surpresa e você incorpora a 
surpresa e joga a projeção [de inflação] para cima. Também vejo uma reava-
liação do cenário por causa do petróleo. Para chegar no centro da meta pare-
ce muito difícil em 2023. Vamos partir de um nível em 2022 muito mais alto 
do que se imaginava meses atrás.

João Mascolo – Vou responder a partir da Ata [divulgada dia 21] da última 
reunião do Copom [14 e 15 de junho]. Eles usam uma linguagem muito sutil 
e soltam a previsão para 2024, o que não tinham feito até então. E colocaram 
lá 2,70% para 2024, sendo que a meta é 3%. Está em cima. Mas para 2023, 
colocaram na Ata 4% como previsão. Se você falar com as casas mais impor-
tantes do mercado, todas dizem entre 4,5% e 5%. E se olhar para a inflação 
implícita, da Anbima, embutida nos títulos, e eu prefiro olhar para ela, temos 
acima de 6%. Então se você lembrar que o ponto médio para a meta em 2023 
é de 3,25%, temos um problema, porque eles estão dizendo assim: ‘A inflação 
será 4%, que é ao redor da meta de 3,25%, e estará ao redor da meta’. Esta 
expressão ‘ao redor da meta’ para mim é novidade. Ao redor é largo, né? 
Quanto você dá de tolerância para dizer que está ao redor?

VanDyck Silveira – Se dermos uma pancada muito forte na taxa de juros 
o crescimento num primeiro momento ficará baixo. Mas já estamos em 
números baixos há 40 anos. A taxa de crescimento anualizada em quatro 
décadas é inferior a 1,5%. Entre deixar de crescer e domar a inflação, que 
é o maior inimigo da população, minha escolha como economista é 
domar a inflação a qualquer custo. Mesmo que provocasse recessão. 
Seria uma recessão leve e não longa. Porque a inflação empurra as pes-
soas de menor poder aquisitivo para a pobreza. Com uma paulada na 
taxa de juros a gente poderia chegar à meta, mesmo que não chegasse 
ao centro da meta.

3.Parece assimilado que 2023 será um ano 
difícil. E como se projeta o médio prazo?
Alessandra Ribeiro – Não é só política mo-
netária, e entregar uma inflação mais baixa. 
Tem todo esse lado fiscal que atua contra o 
BC. Tem o BC tentando esfriar a economia 
e controlar a inflação e do outro lado tem a 
junção Executivo-Legislativo fazendo várias 
coisas que sustentam a demanda. E há uma 
panela de pressão prestes a explodir que vai 
ser decisiva nesta resposta: o reajuste do 
funcionalismo público. Se não estourar ago-
ra, estoura em 2023. E dependendo da for-
ma como for feito vai comprometer de vez 
ou não o cenário [2024-2026]. Vai ser feito 
dentro de um arcabouço fiscal, de forma 
responsável, ou não? O nosso cenário bási-
co prevê que haverá uma mudança na regra 
do teto. Não sabemos qual será ela, mas 
significará incremento dos gastos federais. 

João Mascolo – Vejo um problema ainda 
maior em relação a não ter a inflação sob 
controle. Houve uma longa luta pela inde-
pendência do BC [lei aprovada em feverei-
ro de 2021 e validadada em agosto pelo STF]. 
Tenho medo de que apareça alguém levan-
tando essa bandeira, dizendo algo como 
‘vem cá, vocês brigaram tanto pela indepen-
dência e não conseguiram chegar na meta 
em 2021, 2022 e 2023...’ E, se bobear, tam-
bém em 2024 talvez não consiga. Aí vão 
querer rediscutir a independência do BC.   

VanDyck Silveira – Esse é um ponto que 
venho tocando há muito tempo. A partir 
do momento em que os bancos centrais 
mais importantes do mundo (americano, 
europeu, inglês, suíço e japonês) aumen-
tassem os juros ou deixassem neutro a 
gente teria um descalabro da nossa ‘nave 
Brasil’ e viria um problema muito sério. 
Haverá fuga de capitais o que vai esvaziar 
a Bolsa e também levar a uma nova desva-
lorização do real para mais próximo de  
R$ 5,60. Como vejo o mundo mantendo 
essas taxas por um tempo maior, isso im-
pactará aqui. Teremos por aqui taxas ele-
vadas pelos próximos quatro anos. E infla-
ção acima do que gostaríamos de ter.
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JEROME POWELL, DO 
FED, ADMITE RISCO 
DE RECESSÃO COM 

ALTA DA TAXA DE 
JUROS E INFLAÇÃO 

PERSISTENTE

À MEIA-LUZ
Com a guerra  
e a pandemia, 
primeiro ano de 
mandato de Joe 
Biden foi marcado 
por frustrações  
na economia

INTERNACIONAL

O FUTURO 
SOMBRIO  
DOS EUA
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tão temida retração da economia americana tem 
deixado o campo da especulação para se tornar rea-
lidade. Na quarta-feira (22), o próprio presidente do 
Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos EUA, 
Jerome Powell, alertou para o aumento dos riscos 

de uma recessão no país em consequência da elevação da taxa 
de juros – hoje entre 1,5% e 1,75%, a maior desde 1994 – e da 
maior inflação em quatro décadas. “Estamos fortemente 
comprometidos em reduzir a inflação”, afirmou em audiência 
no Congresso. Questionado se isso poderia levar a uma reces-
são, ele foi sucinto: “É certamente uma possibilidade”.

Não há notícia que possa ser pior para os demais países. 
Com PIB de US$ 23 trilhões (2021), os EUA respondem por 
cerca de 25% da economia do planeta. A encruzilhada tem de 
um lado a alta dos juros – remédio mais que amargo em um 
país movido pelo consumo e desacostumado a reajustes brus-
cos de preços. Ela é defendida por Powell como a alternativa 
mais rápida do Fed para domar a disparada do índice. Em 
maio, a economia americana registrou inflação de 8,6% no 
acumulado de 12 meses. A meta é de 2%.

Na Casa Branca, o presidente Joe Biden reconheceu que 
ela está “inaceitavelmente alta”. Em entrevista à Associated 
Press na quinta-feira (16) ele se comportou como presidentes 
do mundo todo: jogou a responsabilidade para longe. “Se a 
culpa é minha, por que em todos os outros grandes países 
industrializados a inflação ainda é mais alta?”. A pergunta é 
retórica e não tem efeito interno. Pesquisa Reuters diz que 
apenas 39% dos americanos aprovam seu governo, segundo 
pior índice desde que assumiu, em janeiro de 2021.

Se um lado da encruzilhada é controlar a inflação por meio 
de juros mais altos, o outro lado é que altas sucessivas podem 
desacelerar a economia num nível mais grave, o da recessão. 
O Bank of America (BofA) calcula que há 40% de risco de os 
Estados Unidos entrarem em recessão no ano que vem, em 
meio à combinação de um crescimento econômico fraco e 
uma inflação persistentemente elevada no país. Em relatório, 
o banco afirmou que o Federal Reserve ficou “atrás da curva”, 
demorando para agir no combate à escalada inflacionária, e 
enfrenta um horizonte desafiador. Nesse cenário, o BofA 
prevê que os juros chegarão ao pico acima de 4%, antes de a 
inflação se estabilizar em cerca de 3%, ainda superior à meta 
de 2% do Fed. O banco também reduziu a previsão para cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano no se-
gundo trimestre, de 2,5% para 1,5%, após contração de 1,5% 
no primeiro trimestre.

O economista Nouriel Roubini, professor da Stern School 
of Business da Universidade de Nova York, publicou artigo 
no Project Syndicate no fim de abril em que demonstra pes-
simismo com os rumos da economia americana. Ele afirma 
que a estagflação está ocorrendo no país e que a recessão é 

AMEAÇA DE 
RECESSÃO
Com a maior taxa 
de juros desde 
1994, entre 1,5% e 
1,75%, o governo 
americano já prevê 
desaceleração do 
consumo interno

inevitável. “A inflação está aumentando 
nos Estados Unidos e em muitas econo-
mias avançadas, e o crescimento está 
desacelerando drasticamente, apesar do 
enorme estímulo monetário, de crédito 
e fiscal”, afirmou o professor, conhecido 
como Dr. Doom (Doutor Catástrofe), 
por suas análises negativas. Apesar do 
pessimismo, ele tem propriedade para 
falar de crises. Em 2005, Roubini alertou 
que o preço dos imóveis residenciais 
surfava em uma onda especulativa no 
país. Em 2008, a bolha imobiliária ex-
plodiu nos Estados Unidos. Ele acertou.

  
CAUTELA Na contramão dos prognós-
ticos apocalípticos para a economia ame-
ricana, alguns analistas garantem que é 
preciso cautela na hora de prever a retra-
ção da maior economia do mundo. “A 
posição do BofA talvez seja um pouco 
precipitada em função dos dados recen-
tes”, disse Lívio Ribeiro, pesquisador 
sênior da área de Economia Aplicada do 
FGV IBRE. O analista de investimentos 
globais da Spiti, Rodrigo Lima, também 
diz ser muito cedo para afirmar como 
inevitável um cenário de recessão no país. 
Os riscos de uma recessão, segundo ele, 
estão amparados no alerta de analistas 
que têm observado o comportamento das 
curvas de juros nos EUA, cuja inclinação 
vem aumentando recentemente, retiran-
do liquidez da economia global.

A    
Estamos 

fortemente 
comprometidos 

em reduzir  
a inflação”

JEROME POWELL 
PRESIDENTE  

DO FED
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Tensão geopolítica. Envelhecimento da população e 
queda da fertilidade. Avanços da computação. Saiba 
com o que você (ou sua empresa) devem se preocupar

O NOVO  
MAPA GLOBAL 
DOS RISCOS

olte no tempo, para o último tri-
mestre de 2019. Você estava fa-
zendo planos pessoais, profissio-
nais ou empresariais para 2020. 

Muito provavelmente uma pandemia não 
estava no cenário. Repita o exercício para 
2021. A perspectiva de a Rússia invadir a 
Ucrânia também pareceria improvável. 
São dois exemplos extremos, mas que 
mostram como, atualmente, é preciso se 
preocupar com ameaças que não existiam 
até um passado recente. Um estudo da 
resseguradora Swiss Re, obtido com ex-
clusividade por DINHEIRO, mostra os 
riscos que devem ser considerados na 
tomada de decisões. Alguns deles são ób-
vios. Outros nem tanto. 

A maior das mudanças, ainda com 
consequências imprevisíveis, é a alteração 
na trajetória da globalização. Esse fenô-
meno já tinha sido percebido com a apro-
vação do Brexit, em 2016. O desligamen-
to voluntário do Reino Unido dos demais 
países da União Europeia deixou claro 
que fatias relevantes do eleitorado eram 
favoráveis à volta de fronteiras e contro-
les. O conflito na Ucrânia confirmou essa 
tendência. E, independente da duração 
das hostilidades, esse movimento anti-
globalização veio para ficar. “Entre os 
diversos riscos, as tensões geopolíticas 
estão em primeiro lugar”, disse a econo-
mista-chefe do Banco Ourinvest, Fernan-
da Consorte. “Há outras questões, como 
o aquecimento global e o envelhecimen-
to da população, mas já existe maneira 
de endereçar esses problemas; as tensões 
geopolíticas têm o maior peso neste mo-
mento”, afirmou.

Segundo o principal executivo da área 
corporativa da Swiss Re para a América 
Latina, Ângelo Colombo, o mapa da glo-
balização mudou. “As tensões geopolíticas 
podem prejudicar as perspectivas econô-
micas globais de várias maneiras, incluin-
do mercados de energia, fluxos comerciais 
e a confiança dos consumidores e empre-
sários”, disse ele. Para o executivo, o ce-
nário de maior instabilidade torna os 
empresários e investidores mais conser-

V



UM MAPA DOS RISCOS
Quais são as principais ameaças à economia global

Tipo de risco Aspecto Consequência

Populacional Queda da fertilidade,  Pressão sobre a
 envelhecimento previdência estatal

Ambiental Aquecimento Escassez de 
 global  alimentos e insumos

Tecnológico Informatização e Menor segurança
 trabalho híbrido nas transações

Geopolítico Crescimento Redução do
 de conflitos comércio global
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O NOVO  
MAPA GLOBAL 
DOS RISCOS

GLOBALIZAÇÃO 
EM RETROCESSO  

Bandeira ucraniana 
rasgada: o conflito 

mostra um aumento 
estrutural dos riscos 

geopolíticos

vadores, o que se reflete no aumento de preços e na relutância em 
assumir novos riscos. No entanto, ele avalia que dessa crise podem 
surgir oportunidades, especialmente para o Brasil. “As empresas 
agora precisam identificar e repensar os pontos fracos de suas ca-
deias de abastecimento”, disse ele. Segundo o estudo da Swiss Re, 
uma das possíveis mudanças seria a redução de dependência global 
da China. E isso pode abrir espaço para outros fornecedores, co-
lombianos e brasileiros, por exemplo. Brasil e Colômbia podem 
funcionar como pontos centrais de novas cadeias de distribuição.

 Segundo o estudo da Swiss Re, os riscos já conhecidos do es-
tresse climático e suas consequências – aquecimento global e 
eventos extremos de temperatura, seca ou inundação – permane-
cem existindo. O crescimento da população, a urbanização, uma 
maior intervenção humana na vida selvagem e na biodiversidade, 
as alterações climáticas e outros fatores são fatores propícios a 
grandes surtos de doenças infecciosas. A diferença é que os avanços 
na tecnologia fizeram com que eles fossem mais previsíveis. “A 
pandemia não deveria ter pegado o mundo desprevenido”, disse 
Colombo. “Já era possível prever um aumento desses riscos a par-
tir dos próprios painéis da Organização Mundial de Saúde.”

A conclusão menos esperada da análise 
é que os avanços na computação, especial-
mente a  computação quântica. Essa nova 
vertente da informática pretende tornar os 
computadores capazes de resolver proble-
mas hoje além dos recursos conhecidos. vão 
tornar os negócios mais arriscados antes de 
começarem a melhorar efetivamente a vida 
das pessoas. Segundo o relatório, o interes-
se estratégico de empresas e governos nes-
se assunto é enorme. Assim como os inves-
timentos. E da mesma forma que a atenção 
dos criminosos cibernéticos, que podem 
aproveitar-se de falhas na tecnologia para 
lançar ataque. Aqui não há “hackers” ro-
manticamente enfrentando corporações 
poderosas, mas organizações criminosas 
realizando fraudes financeiras e sequestro 
de dados pessoais. Invisível, esse é o princi-
pal novo risco a ser considerado.

As tensões 
geopolíticas 
podem prejudicar 
as perspectivas 
econômicas 
globais de várias 
maneiras, 
incluindo 
mercados de 
energia, fluxos 
comerciais e a 
confiança dos 
consumidores e 
empresários”

ÂNGELO COLOMBO 
CEO DA ÁREA 
CORPORATIVA DA  
SWISS RE PARA A 
AMÉRICA LATINA



Rio Pinheiros: qualidade de vida 
de volta para as pessoas

Além dos benefícios ambientais, o programa Novo Rio Pinheiros ajudou muita gente 
a recuperar a dignidade, a apreciar a natureza e ter um trabalho com propósito

A vida está de volta ao Rio Pinheiros e o Pinhei-
ros está de volta à vida. Slogan da campanha do 
programa Novo Rio Pinheiros, promovido pela 

Sabesp e pelo Governo do Estado sob coordenação da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nun-
ca fez tanto sentido. A recuperação desse importante 
cartão-postal da cidade de São Paulo está rendendo re-
sultados signi� cativos, não somente para o meio am-
biente. A revitalização do rio está trazendo a vida de 
volta para as pessoas.

Desde pessoas que moram perto de seus a� uentes, 
pessoas que frequentam a ciclovia e até mesmo para os 
próprios colaboradores da Sabesp. E os exemplos sobre 
os benefícios que esse trabalho feito pela empresa de 
saneamento está trazendo para a qualidade de vida das 
pessoas são relatados por elas próprias.

Recuperação da dignidade, conquista de um lugar 
melhor para morar, um local agradável para praticar 
esportes e até mesmo um trabalho de propósito são 
apenas alguns dos relatos que a Sabesp vem recebendo.
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“ESTOU COLABORANDO COM ALGO MUITO MAIOR”
Para Fernandes Hayashi, engenheiro da Sabesp 

que está envolvido nas obras, o programa Novo Rio 
Pinheiros envolve muito mais do que simplesmente 
a engenharia. “É qualidade de vida, e isso não tem 
preço”.

“Quando você começa a ver que o Rio Pinheiros 
tem vida de volta, com os animais e peixes voltando 
a aparecer, percebe que está colaborando com algo 
muito maior”, a� rma.
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‘HOJE EU POSSO CONVIDAR A MINHA FAMÍLIA PARA VIR NA 
MINHA CASA’

“Era horrível e vergonhoso. Eu tinha vergonha de trazer mi-
nha família para cá por causa dos córregos e do cheiro”, con-
ta Irene. “Tinha bastante rato e barata que entravam no meu 
quintal. Chegaram a entrar até dentro de casa”, conta Irene An-
gelo da Silva, moradora do bairro Americanópolis.

A melhora na qualidade de vida se estendeu inclusive para os 
seus � lhos. “Eles agora têm mais espaço para brincar de bola”. 
Para ela, com o trabalho da Sabesp a vila ganhou novos ares. 
“Hoje a vila não é vila, está parecendo um bairro. Hoje aqui 
estou no Paraíso”, diz.

‘AGORA SOU CONHECIDA AQUI NA COMUNIDADE’
Moradora do Jardim Jaqueline, na zona sul de São Paulo, Ales-

sandra Clementino estava desempregada, sem perspectivas de 
encontrar um novo emprego quando iniciou o trabalho num 
consórcio prestador de serviços para a Sabesp, tornando-se 
agente comunitária do bairro.

Os próprios moradores relatam a melhora da qualidade de 
vida. “Eles vivem falando que a região mudou muito, que agora 
o cheiro é bem melhor e o lixo não está acumulando”.  “Eu chego 
na comunidade agora e não sou mais conhecida só como a Ales-
sandra, a bagunceira. Recuperei minha dignidade”. 

‘VOCÊ PODE COMER UM LANCHE NA BEIRA DO RIO 
E NÃO SENTIR AQUELE CHEIRO DESAGRADÁVEL’
Inaugurada em 2010, até 2019 a ciclovia da margi-

nal pinheiros registrava uma média de 17 mil ciclis-
tas por mês. Com a reforma do programa, o � uxo 
aumentou quase dez vezes.

A ciclista Katia Cristina conta que estar perto do 
Rio Pinheiros era algo inimaginável por causa do 
cheiro. “Só se fosse de carro. Nunca pensei que fosse 
usufruir de fato das margens dele. Daqui a alguns 
anos, vai ser chique dizer que vai se casar à beira 
do rio”.

O professor de Educação Física, Paulo Henrique, 
usa a ciclovia para se exercitar e ir para o trabalho. 
“Quando eu descobri a ciclovia da marginal, ela 
trouxe um pouco daquilo que eu estava precisan-
do”, ressalta.
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Ciclovia ao longo da margem 
do Rio Pinheiros - Com a 

reforma do programa, o � uxo 
aumentou quase dez vezes

Ação Socioambiental Alto Pirajuçara - A união de esforços 
visa sensibilizar alunos, familiares e pro� ssionais, por meio de 
reuso da própria natureza e recicláveis

Ação Socioambiental Pedreira - Informação e incentivo 
nas comunidades para despoluição dos córregos
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estatal

gresso da caserna, Jair Bolsonaro não era conhecido na Academia Mi-
litar por ser um excelente estrategista. Por isso a ineficiência da ofensi-
va que ele lançou contra a Petrobras. Aliado ao presidente do Congres-
so e homem forte da República, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), 
Bolsonaro mobilizou as tropas de sua retórica insensata contra um dos 

principais patrimônios brasileiros, a estatal petrolífera fundada em 1953. A ofen-
siva ocorre em duas frentes. A primeira é direta, com duas estratégias. O governo 
tenta, de todas as maneiras, intervir nos preços dos combustíveis, seja alterando 
a política de reajustes da Petrobras, seja mudando o comando da estatal.

Para tentar — de novo — elevar sua ingerência na empresa, Bolsonaro e Lira 
provocaram o pedido de demissão de José Mauro Coelho na segunda-feira (20). 
Será a terceira troca do principal executivo desde março de 2021, quando Bolso-
naro fritou Roberto Castello Branco. Não é sempre possível calcular o valor de 
uma decisão. Neste caso, o prejuízo é mensurável. Antes da demissão, a companhia 
valia US$ 76 bilhões. Na quarta-feira (22), valia US$ 72 bilhões. Ao demitir Castello 
Branco, o presidente da República causou uma perda que ainda não foi corrigida, 
apesar de os preços do petróleo terem quase dobrado de preço nesse período.

E



LEI DAS ESTATAIS
Foi determinado que todas as empresas públicas, de economia mista e suas 
subsidiárias deveriam obedecer as seguintes práticas de governança...

Fonte: Lei 13.303, Fretebras, CNT e ANP

Conselho de Administração

Diretoria escolhida por currículo, não indicação

Comitê de Riscos e Controle

Gestão de transparência

Revisão de licitações e contratos

Auditoria interna e independente 

Padrão de conduta e risco em novos negócios

Conselho fiscal auditável

...Mas algumas delas estão sendo queimadas Congresso

NA BOLEIA
Participaria de uma greve nos 

próximos três meses?

Pensa em abandonar a 
profissão pelas altas do diesel?

 Variação do preço do frete em maio 
deste ano, na comparação anual. Em %

Sudeste

+7,20Sul

+4,20

Centro-Oeste

+3,10

Nordeste

-2,13Norte

-8,44

Sim 54,9%

Sim 44,8%

Alta do diesel 
no período:

53,13%

CAPA

A segunda ofensiva é indireta, pois 
passa pelo outro lado da Praça dos Três 
Poderes, e também tem duas frentes. A 
primeira delas é mudar a legislação. Com 
ajuda de Lira, Bolsonaro quer demolir 
uma das principais conquistas da gestão 
de Michel Temer, a Lei das Estatais (Lei 
13.303), aprovada em 2016. Ela buscou 
disciplinar a atuação dessas empresas, 
cujos contratos bilionários são essenciais 
para governantes que precisam comprar 
amizades sinceras. Por isso, o ponto 
principal da lei é disciplinar a contrata-
ção de seus executivos. E é isso que está 
em risco. Não se sabe quem no Congres-
so teve a ideia, mas o assunto surgiu e 
tomou corpo suficiente para ganhar 
atenção de Bolsonaro. Seus assessores 
o ouviram dizer que mudar as regras lhe 
permitiria colocar na Petrobras uma 
pessoa que “efetivamente me obedeça”. 

Como descreveu um palaciano, a avaliação de Bolsonaro traz 
sua habitual preocupação republicana. “A impressão que eu 
tenho é que eu não mando nada naquela porra”, teria dito o 
mandatário. A segunda frente no Congresso é a pouco prová-
vel criação de uma CPI, conforme veremos adiante. 

Antes, voltemos para o lado de cá, onde fica a sociedade 
brasileira. Aqui, a avaliação é diferente. A Petrobras não está 
urdindo uma conspiração maligna. Apenas cumprindo o seu 
papel empresarial, seguindo regras definidas em lei. “A Pe-
trobras é a que mais lucrou entre seus pares, mas ela não está 
passando por nenhum problema, quem está passando pelo 
problema é o Brasil”, disse o sócio da plataforma de investi-
mentos iHUB, Daniel Abrahão. Para ele, deveria haver uma 
revisão na política de preços. “O cálculo funciona como se a 
Petrobras estivesse importando 100% da produção, mas ela 
importa cerca de 30%”, afirmou. Segundo o executivo, os 
consumidores brasileiros estão pagando essa diferença de 
70%. Por quê? Desde que foram privatizadas, as refinarias no 
Brasil não têm interesse em vender  combustíveis com preços 
em real, por isso a paridade com o petróleo importado. O 
assunto é técnico e só está em discussão pelo momento. “Se 
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não estivéssemos em período eleitoral, o governo estaria 
aproveitando os lucros e pronto, mas ele precisa mostrar 
preocupação, para fins eleitoreiros.” Como o controlador é o 
Tesouro, o preço dos combustíveis acaba levando a um ques-
tionamento da função do Estado.

CAPITAL POLÍTICO Lira rapidamente juntou-se ao coro 
pela alteração da Lei das Estatais e pela flexibilização das 
diretrizes de governança dentro das empresas públicas. É 
fácil entender o motivo. Buscando dar um “tiro certeiro” na 
inflação, Lira apadrinhou a aprovação de um teto do ICMS 
que incide sobre os combustíveis. Morreu na praia, pois a 
esperança não durou dez dias. Antes de a regra entrar em 
vigor, a Petrobras seguiu seu estatuto e anunciou novo rea-
juste dos combustíveis. Seu efeito não será compensado pela 
limitação do ICMS. Como resultado, a gasolina em alguns 
postos chegou aos incríveis (e eleitoralmente tóxicos) R$ 10 
por litro. Lira, claro, não gostou. “Há um sentimento quase 

unânime por parte dos líderes de que o 
Ministério da Economia tem de partici-
par mais de perto dessas discussões”, 
disse. Ele jogou gasolina na fogueira ao 
publicar um artigo no jornal Folha de S. 
Paulo no domingo (19) em que chamava 
Coelho de “presidente ilegítimo” e o acu-
sava de praticar “terrorismo corporativo 
como vingança pessoal contra o presi-
dente da República”. Belicoso, conclamou 
suas tropas. “Se a companhia decidir 
enfrentar o Brasil, ela que se prepare: o 
Brasil vai enfrentar a Petrobras.”

A situação é tão tensa que o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG) tem tentado ser a voz do bom sen-
so. Em duas oportunidades ele disse 
abertamente ser contrário a qualquer 
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RECÉM-EMPOSSADO 
MINISTRO DE MINAS E 
ENERGIA, ADOLFO SACHSIDA  
TEVE SUA PRIMEIRA BAIXA NO 
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alteração na Lei das Estatais. “Não me 
parece que seja a solução alterar em uma 
lei concebida para diminuir interferên-
cia política e dar mais governança a es-
sas empresas em um momento de alta 
circunstancial dos combustíveis devido 
a uma guerra”, disse ele. Pacheco defen-
deu o Projeto de Lei (PL) 1.472, que pre-
vê a criação de uma conta de equalização 
do preço dos combustíveis. “É um me-
canismo que deve ser considerado, por-
que não atinge a governança da Petro-
bras, não interfere na política de preços 
da empresa, não atinge os dividendos 
das minorias privadas de acionistas”, 
afirmou. Soluções semelhantes estão 
sendo discutidas na União Europeia 
neste momento. Aqui, o texto já foi apro-
vado no Senado. Está parado na Câmara.

CAPA

Enquanto parte do Parlamento tratava do ICMS, outra 
parte cozinhava uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para analisar a situação da estatal, a segunda frente da 
ofensiva indireta de Bolsonaro. Boa parte do centrão não tem 
interesse em mexer nesse vespeiro. CPIs têm conclusões 
imprevisíveis — prisões, por exemplo. Porém, para o ministro-
-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a CPI vale o peso dos 
parlamentares em ouro. É a ferramenta para ajustar os pon-
teiros com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A queda 
de braço entre os dois dura meses. Em maio, quando Adolfo 
Sachsida assumiu o Ministério de Minas e Energia, parecia 
que o ex-posto Ipiranga estava ganhando. Com a repercussão 
na imprensa, Nogueira fez o que todo político experiente sabe 
fazer. Respirou fundo e esperou a hora do contra-ataque.

GUEDES E ela chegou, trazida pelo próprio Bolsonaro, com 
os pedidos estridentes de uma CPI. Para isso, o governo pre-
cisa do apoio dos partidos do centrão, em especial do PP, de 
Ciro Nogueira. Em uma reunião do partido, ele orientou que 
ninguém na bancada assine o pedido até que Guedes concor-
de em avançar com a Medida Provisória que altera a Lei das 
Estatais. Se isso ocorrer, seria o último prego no caixão do 
discurso liberal que elegeu Bolsonaro no já longínquo ano de 
2018. O plano é que a derrota faça Guedes abandonar o gover-
no, abrindo espaço para que o centrão trace os planos gasta-
dores que prometem reeleger o presidente. “A impressão que 
temos é que Guedes quer cobrar, mas não quer ceder. Tem se 
mostrado irredutível em questões que também versam sobre 
a continuidade dele no cargo”, relatou um parlamentar.

Aguardam-se os novos movimentos militares. Porém, 
enquanto Bolsonaro, Lira, tropas regulares e eventuais mer-
cenários lustram suas armas, a questão de fundo – a alta dos 
preços dos combustíveis e seu impacto na inflação e no bolso 
dos brasileiros de menor renda – segue sem ser incomodada 
por um único tiro.

EM BUSCA DE 
ALTERNATIVAS 
Para ajudar na 
popularidade de 
Bolsonaro, Paulo 
Guedes estuda 
aprovar um vale 
combustível para os 
caminhoneiros, e 
assim desviar de 
mudanças na Lei 
das Estatais, como 
deseja o ministro da 
Casa Civil, Ciro 
Nogueira
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Mesmo vivenciando tempos turbulentos e com vola-
tilidade extrema, o mercado surpreende e inova com 
a estreia do Auto Mining Token (AMT), ou token de 
mineração automática. AMT é um token como ne-
nhum outro devido ao conjunto de qualidades que 
possui. Destacamos os principais diferenciais e onde 
os investidores poderão identi� car oportunidades:

1-Produção de lucros em bitcoins de maneira 
automática
Os investidores recebem frações de Bitcoin em suas 
carteiras que são mineradas diariamente. Não há ne-
cessidade de qualquer outro procedimento. O sistema 
reconhecerá que sua carteira possui AMT e sua parte 
proporcional será enviada com base no que for pro-
duzido pelos mineradores conectados ao ecossistema, 
ou seja, o poder total de mineração.

2-Não é necessário investimento mínimo
Por isso dizemos que "democratizamos a mineração 
de Bitcoin", pois possibilitamos que qualquer pessoa 
tenha apenas a parte boa da mineração de Bitcoin, 
sem ter que se preocupar com maquinário, funcioná-
rios, custos operacionais, conhecimento técnico, en-
tre outros investimentos e burocracias. É isso mesmo, 
não é necessário desembolsar uma alta quantia em 
dinheiro para executar sua “máquina” de Bitcoin.

3-Respaldo real em Bitcoin 100% conversível
Há uma Carteira de Garantia, que contará com   30 
Bitcoins já no início do projeto. Além isso, parte do 
que é produzido pelos mineradores ligados ao ecos-
sistema é depositado nessa carteira também, funcio-
nando como backup para o AMT emitido. Ao con-
trário de outros tokens “lastreados” com ativos reais, 
o AMT é 100% conversível em Bitcoin no momento 
que o usuário quiser, com uma taxa de câmbio cada 
vez maior dependendo do tempo de produção que o 

ecossistema teve. 

4-Independência do mercado e garantia de susten-
tabilidade
A volatilidade dos “tokens tradicionais” é algo que 
preocupa muito o investidor. Como já mencionamos, 
a existência da Carteira de Garantia faz com que nos-
so AMT tenha um conceito diferente e seu valor em 
BTC .

5-Independência de movimentos de "baleias" ou 
quedas repentinas no mercado
O AMT tem um valor real (além do especulativo) que 
o protege das ameaças do mercado. Isso porque ele é 
um token que gera lucros, que possui uma função real 
e concreta de minerar Bitcoins. Ou seja, ainda que o 
token se desvalorize perante o mercado, ele continua-
rá mantendo o seu valor real, por distribuir frações de 
Bitcoins diariamente aos seus investidores.

6-Segurança e transparência
O sistema, por meio de contratos inteligentes, faz com 
que os pagamentos sejam programados e automati-
zados, sem interação e gestão humana. Dependem 
única e exclusivamente da programação dos contratos 
inteligentes, que são públicos.

7-Rentabilidade previsível
O lucro é previsível, quanto maior a quantidade de 
TH/s no sistema (veri� cável on-line a todo momen-
to), maior o número de Bitcoin produzido. Retornos 
fabulosos e repentinos são irreais, por isso, o que ofe-
recemos é a produção de Bitcoin com a maior e� ci-
ência possível em prol de um retorno consistente e 
duradouro.

INFORME PUBLICITÁRIO

Yoshida Mitsuru
Especialista em Tecnologias e 

Cryptomoedas
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DUAS DAS MAIORES COMPANHIAS DO 
SETOR, ODONTOCOMPANY E AMIL DENTAL 

ANUNCIAM PROJETO CONJUNTO QUE 
PROMETE MOVIMENTAR O AQUECIDO 

MERCADO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS

mercado de planos odontológicos no Brasil deu um salto 
importante no último ano. Foram 2,2 milhões de benefi-
ciários a mais, de março de 2021 a março deste ano, au-
mento de 8,2%, totalizando 29,2 milhões de contratos, 

segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS). A média 
desde 2012 foi de 1,1 milhão de novos segurados por ano. Dois 
principais fatores explicam o dobro da procura. Em primeiro lugar, 
as empresas acentuaram a oferta de planos para reter ou atrair 

NEGÓCIOS

PARCERIA 
COM SORRISO 

LARGO
Beto SILVA

O



c u r s o s 
financei-

ros. As ope-
rações conti-

nuam separadas. 
O plano prevê in-

vestimento de R$ 5 
milhões para desenvol-

vimento de um software 
de gestão que vai integrar os sistemas das 
duas empresas para que os parâmetros legais 
que regem a atuação delas. A expectativa é 
de que os usuários da Amil Dental tenham 
acesso aos serviços da OdontoCompany 
entre o fim de julho e o começo de agosto. 
Neste momento ocorrem rollout para inte-
gração do atendimento, informações, trei-
namento e motivação dos colaboradores. 

A OdontoCompany colocará à disposi-
ção dos beneficiários da Amil Dental suas 
cerca de 2 mil clínicas e outras 500 da Oral 
Sin, maior rede de implantes do País, ad-
quirida pelo grupo no início de 2021. São 8 
mil dentistas. O faturamento no ano passa-
do foi de R$ 2,2 bilhões. Com a parceria e o 
planejamento de expansão, que prevê 400 
novas clínicas neste ano e o total de 3,6 mil 
até 2023, a expectativa é bater receita na 
casa dos R$ 3 bilhões em 2022, sendo de 5% 
a 6% desse montante resultante da união 
com a Amil Dental. Dos 2,2 milhões de con-
tratantes da Amil, cerca de 350 mil (16%) 
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colaboradores. Em segundo, surgiram canais 
de vendas alternativos, como bancos digitais 
que colocaram esse serviço em seu portfólio. 
Agora, na esteira desse crescimento, surge 
uma parceria inédita no setor que promete 
alavancar ainda mais os convênios e os aten-
dimentos odontológicos. OdontoCompany, 
maior rede de consultórios do Brasil, e a 
Amil Dental, quarta no ranking das opera-
doras brasileiras, unem suas forças. 

A informação foi obtida com exclusivi-
dade pela DINHEIRO. “Conseguimos reter 
clientes e crescer em regiões fora das capi-
tais”, disse Rodrigo Rocha, CEO da Amil 
Dental. “A OdontoCompany ganha com os 
atendimentos feitos. E o cliente tem as por-
tas abertas para usar mais dentistas e mais 
serviços.” Paulo Zahr, fundador e presiden-
te da OdontoCompany, afirmou que a par-
ceria terá um impacto significativo ao faci-
litar o acesso dos pacientes. “Nos nossos 
mais de 30 anos de mercado, sempre esti-
vemos preparados para somar em boas 
iniciativas como essa.”

Foram três meses de conversas para 
delinear o modelo da parceria, que não acar-
reta em exclusividade de nenhuma das par-
tes. E não envolverá grande monta de re-

devem usar a rede OdontoCompany até 
dezembro. “Em média, são 140 pessoas a 
mais por unidade ao longo de cinco meses. 
Absorveremos bem”, afirmou Zahr.

Já pelas bandas da Amil Dental, a rede 
credenciada de 13 mil dentistas e as cinco 
clínicas próprias continuam a servir seus 
beneficiários, que agora passam a ter tam-
bém os serviços multidisciplinares da Odon-
toCompany. Em um mesmo endereço é 
possível passar por clínica geral, implanto-
dontia, ortodontia, prótese, odontopediatria, 
periodontia, endodontia e estética. Além 
disso, a capilaridade, com unidades que 
estão fora das grandes capitais, principal-
mente do Sudeste, onde está a maioria dos 
dentistas, é outro atrativo para novos con-
tratantes à Amil Dental, avalia Rodrigo 
Rocha. “Queremos dar acesso aos clientes. 
Nas nossas estatísticas, o produto odonto-
lógico é pouco conhecido. Mas, entre os que 
usam, alcançamos altos indíces de retenção 
e a satisfação.”

Em 2021, a empresa contabilizou 1,4 
milhão de consultas e 10,1 milhões de pro-
cedimentos. No 1º trimestre deste ano foram 
realizadas mais de 318 mil consultas e de 2,2 
milhões de procedimentos. “Vamos aumen-
tar esses números com a parceria”, disse 
Rocha. Para colocar um sorriso largo no 
rosto dos pacientes e dos executivos, que 
vão ver subir as cifras de seus negócios.

GANHA-GANHA 
Rodrigo Rocha, CEO da Amil Dental, e Paulo Zahr, presidente da 
OdontoCompany, delinearam por três meses a parceria. Operações 
seguem separadas, mas outros projetos conjuntos devem surgir

AMIL DENTAL ODONTOCOMPANY

R$ 650 MILHÕES
de faturamento

R$ 2,3 BILHÕES
de faturamento

13 mil
dentistas

8 mil
dentistas

1,4 milhão
de consultas 

em 2021

2,5 mil
clínicas
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NEGÓCIOS

YOUTUBE ENTRA
NO SEGMENTO DE
LIVE COMMERCE E VÊ
POTENCIAL NO BRASIL 
PARA O NOVO NEGÓCIO

ATIVE AS 
NOTIFICAÇÕES

om 17 anos, o YouTube ainda não 
chegou à maioridade, mas já 
transformou muitas coisas no 
entretenimento. Da forma de se 
fazer vídeos até a maneira como 
as pessoas o consomem, o desen-
volvimento da plataforma foi 

influenciado e influenciou  toda uma ge-
ração. Agora, em uma nova empreitada, 
a plataforma avança em inovação e inclui 
ferramentas de Live Commerce para seus 
criadores de conteúdo, buscando modi-
ficar o comércio on-line, para não ficar 
para atrás do mercado asiático, especia-
lista no segmento. O plano da plataforma 
é disponibilizar  a função em vídeos ao 
vivo, nos Shorts e nos vídeos sob deman-
da (VoD), expandindo em um futuro 
próximo a função para todos os criadores 
da plataforma. “Compras sempre foi uma 
parte do YouTube, se pensar nos unbo-
xings, reviews de produtos, tutoriais... As 
pessoas estavam sempre falando de pro-
dutos, explicando e vendendo”, disse à 
DINHEIRO a americana Bridget Dolan, 
diretora-geral do YouTube Shopping.

Ainda em fase piloto, a função Sho-
ppable complementa a experiência do 
usuário na rede. “Estamos apenas fazen-
do ser mais fácil para que os usuários 
vejam esses produtos e cliquem neles, e 
para os criadores ganharem dinheiro 
dessa experiência”, afirmou a executiva. 
A aposta no formato tem embasamento 
nos números. Pesquisa  Why Video 2021 

C
Lara SANT’ANNA

EXPERIÊNCIA 
DO USUÁRIO 

Bridget Dolan, 
diretora-geral do 

YouTube Shopping,  
quer facilitar a compra 

na plataforma
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do Google/Talk Shoppe mostra a forte relevância dos criadores 
de conteúdo na decisão de compra dos usuários. De acordo com 
o estudo, 76% dos usuários brasileiros dizem que os conteúdos 
do YouTube os ajudam a decidir o que comprar.

Atual tendência, o Live Commerce permite que consumi-
dores comprem produtos de forma facilitada durante uma 
transmissão ao vivo. Popularizada na China, com as lives do 
grupo Alibaba, essa forma de vendas permite que as pessoas 
vejam na hora como o produto funciona. Essa experiência fa-
cilita a decisão de compra, ao mesmo tempo que permite que 
as marcas criem um relacionamento mais próximo com a au-
diência. Na prática, é uma evolução dos programas de venda 
pela televisão. O sócio da Sponsorb e co-fundador da Malbec 
Angels, Fernando Moulin, explica que o sucesso do formato 
está na forma mais sutil de apresentar o produto, sem forçar a 
compra. “As empresas não podem invadir a conversa com os 
clientes de forma abrupta como o marketing antigo fazia. ” 
Agora, segundo Moulin, a lógica é “ajudar os clientes a resolver 
seus problemas e atender seus interesses”. Dados da consul-
toria de Moulin apontam que no setor de moda e varejo ali-
mentar as vendas neste modelo já representam até 5%. 

Na China, a plataforma de lives do Alibaba, Taobao, gerou 
mais de US$ 60 bilhões em vendas em 2020. Atrás desse rico e 
promissor mercado, o YouTube começa a implementar a fer-
ramenta Shoppable, que permite que o comércio aconteça de 
forma integrada com as lives. No Brasil, o recurso já foi utili-
zado em uma parceria com a Americanas durante a Black 
Friday em 2021 e, neste ano, incluiu a opção durante a trans-
missão do Campeonato Paulista, com a Claro. Nas partidas da 
semifinal e final da competição, os espectadores puderam 
comprar smartphones com promoções exclusivas e sem pre-
cisar mudar de tela e perder o jogo. Dando um passo mais à 
frente no projeto, o YouTube incluiu a opção de Live Commer-
ce durante a Beauty Fest realizada em junho. Com transmissão 
ao vivo dos Estados Unidos, espectadores do Brasil, Índia, 

VENDAS
AO VIVO 
No Brasil, o modelo 
de Live Commerce 
do YouTube já foi 
realizado pela Claro 
e pelas Americanas

Coreia do Sul e Estados Unidos tiveram 
a opção de adquirir os produtos mostra-
dos durante o evento diretamente pelo 
vídeo. Na Beauty Fest, a função também 
foi acrescida para os Shorts, vídeos de 
formato curto e vertical. 

Esse forte engajamento do Brasil com 
as redes sociais e o mundo on-line é vis-
to com bons olhos pelo YouTube. Na visão 
de Dolan, entretanto, para o mercado 
brasileiro e também americano, mais do 
que as lives, o forte será o comércio faci-
litado pelos vídeos sob demanda e pelo 
Shorts, muito por uma questão cultural 
da relação do usuário com a compra. O 
fato é que, por aqui, além do YouTube, 
outras plataformas estão surgindo e di-
versas marcas já se utilizam do Live Com-
merce para as vendas. 

Lançada em julho de 2021, por exem-
plo, a Oli já realizou mais de 130 lives para 
marcas como Anacapri, Riachuelo e 
Malwee, e afirma que a média de conver-
são em vendas realizadas é de 11%. Além 
da plataforma de streaming, a empresa 
ainda auxilia no desenvolvimento da es-
tratégia da campanha, conteúdo, seleção 
e treinamento de influenciadores, e pos-
sui estúdios próprios para as gravações. 
Parte da transformação do comércio, a 
Oli pretende faturar R$ 25 milhões em 
2022, superando em 400% o total inves-
tido no projeto. Para vender mais, o Live 
Commerce tem se mostrado eficiente. 
Par comprar, ative as notificações.



NEGÓCIOS

Montadora chinesa aposta na diversificação do portfólio e na expansão da rede de 
concessionários para conquistar mercado no Brasil

TENSÃO
Angelo VEROTTI

relação da BYD com o Brasil não é assim tão 
longa. Começou em 2015, mas o período foi 
suficiente para a montadora chinesa expandir 
a atuação por diversos segmentos e regiões. 
Da primeira fábrica, em Campinas (SP), para 

a produção de chassi de ônibus elétricos, à terceira, em 
Manaus, para a fabricação de pack de baterias. Os inves-
timentos já realizados superam os R$ 400 milhões com 
a perspectiva de novos aportes diante do crescimento 
dos negócios de automóveis eletrificados. “A BYD esco-
lheu o Brasil para ser o primeiro país fora da China a ter 
uma operação de veículos”, afirmou à DINHEIRO Hen-
rique Antunes, diretor de vendas da BYD Brasil. “Não 
temos limitação na questão de investimento. Basta o 
mercado nos guiar para onde tem demanda.”

CONFIANÇA 
ACIMA DE TUDO 

Henrique Antunes 
destaca a qualidade 

do sedan chinês Han, 
que custa  R$ 540 mil 
e teve o primeiro lote 
pré-venda esgotado

A
EM ALTA
BYD
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A subsidiária brasileira espera corresponder às expecta-
tivas da maior fabricante de carros elétricos e híbridos plug-
-in da China. O cartão de visita aos consumidores foram o 
SUV Tan e o sedã Han, modelos 100% elétricos lançados em 
março e abril, respectivamente. O primeiro teve 35 unidades 
vendidas desde então, apesar do preço inicial de R$ 474,6 mil 
na aquisição diretamente da fábrica. Já o segundo esgotou 
em um mês o primeiro lote de pré-venda, com 50 exemplares, 
ao custo unitário de R$ 539,9 mil.

Os premium Tan e Han são considerados embaixadores 
da bandeira no País, mas não a aposta para conquistar o 
mercado. A expectativa da BYD para ganhar volume de ven-
das está no SUV híbrido plug-in Song Plus. O modelo será 
importado da China com lançamento previsto para agosto, 
além de estar cotado para uma possível produção local. Para 
isso, a montadora pretende atingir a marca de 1 mil a 1,5 mil 
unidades comercializadas por mês. A estimativa é que esse 
montante seja alcançado até o fim de 2023. “Pretendemos 
vender até 20 mil carros (no geral) no ano que vem”, disse o 
executivo. Neste ano, a marca prevê colocar no mercado 2 
mil exemplares.

Apesar de admitir a possibilidade de produção local “para 
futuro próximo”, Antunes evita confirmar suposto interesse 
da BYD na aquisição da planta industrial da Ford, na Bahia. 
As instalações em Camaçari estão à venda após a montadora 
americana encerrar a fabricação no Brasil, no ano passado. 
“Temos conversado com os responsáveis por diversas fábri-
cas disponíveis no País e com estados interessados em rece-
ber a BYD, mas não temos definição em relação a estado A, 
B, C, D ou sobre uma fábrica A, B, C.”

Antes há uma lição de casa, a expansão da rede de con-

cessionários. Na visão do executivo, é 
estratégia fundamental para a compa-
nhia atingir a meta de vendas. Atual-
mente, a BYD tem 14 concessionárias 
em construção em quase todas as regi-
ões do País. A ideia é que todas estejam 
em funcionamento até agosto para, já 
com o início da segunda fase da expan-
são, alcançar 45 pontos de comerciali-
zação até o fim de 2022.

GLOBAL O crescimento da BYD no 
Brasil é reflexo da expansão dos negócios 
em âmbito mundial. A marca alcançou 
vendas de 100 mil unidades mensais nos 
últimos três meses. O presidente global 
Wang Chuanfu revelou que o movimen-
to de eletrificação da indústria automo-
tiva tem progredido mais rápido que  
o previsto. Esse incremento reflete na 
valorização da companhia. Segundo a 
plataforma Companies Market Cap, que 
faz estudo diário sobre informações do 
mercado financeiro, a BYD se tornou a 
terceira montadora mais valiosa do 
mundo – US$ 133,2 bilhões, na quarta-
-feira (22)  –, ultrapassando a Volkswa-
gen, em quarto lugar – US$ 102,5 bilhões. 
A Tesla lidera (US$ 733,7 bilhões), se-
guida pela Toyota, em segundo  
(US$ 219,2 bilhões). Um sinal de que a 
energia corre sem parar na linha de pro-
dução da gigante chinesa. 

PORTFÓLIO EM 
CRESCIMENTO 
SUV Tan registrou 
35 vendas desde  
o lançamento em 
março  e segue com 
um dos embaixadores 
da marca no 
mercado nacional 

OS NEGÓCIOS NO BRASIL
Sistemas de armazenamento de energia

Pacote de eletrificação para empresas

Automóveis elétricos

Caminhões elétricos

Furgão elétrico

Chassis de ônibus elétricos

Empilhadeiras elétricas



Reformulada, Abracerva trabalha  
para fortalecer o setor com educação, 
cultura e profissionalização — e busca  
o apoio dos grandes fabricantes

esa de bar, cerveja, união de amigos. Uma cena típica de 
qualquer cidade do Brasil. Agora, quem está no momento 
de sentar-se à mesa, conversar e celebrar a união são os 
produtores da bebida fermentada, paixão nacional. “Es-

tamos um busca da união das cervejarias”, firmou Gilberto Taran-
tino, presidente da Associação Brasileira da Cerveja Artesanal 
(Abracerva), que reúne as fabricantes, cervejarias ciganas, somme-
liers, fornecedores, pontos de venda e apoiadores do setor. 

Proprietário da Cervejaria Tarantino, Giba, como é conhecido, 
assumiu a entidade em janeiro, depois de um momento conturba-
do da instituição, com discordâncias internas e sucessivas trocas 
de comando. Sua missão é “educar clientes e fornecedores e pro-
fissionalizar a associação”, que desde que foi fundada, em 2013, atua 

Beto SILVA

M
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com voluntários e recursos obtidos de taxas 
de seus 800 associados. “Queremos imple-
mentar uma governança sólida, com trans-
parência, e entregar mais ao setor, para que 
possamos nos fortalecer.”

O exemplo a ser seguido vem dos Esta-
dos Unidos, com a Brewers Association, uma 
das principais representantes do setor. Ta-
rantino tem relação com a entidade ameri-
cana há mais de 20 anos, quando ainda 
trabalhava como importador de cerveja – foi 
o pioneiro a trazer ao País as americanas 
IPA. Acompanhou feiras, congressos, cursos 
e muitas outras atividades promovidas pela 
Brewers para as 10 mil cervejarias artesanais 
americanas, que movimentaram US$ 26,8 
bilhões dos US$ 100 bilhões do mercado 
total de cervejas no ano passado. “Troco 
muitas informações com o pessoal de lá. É 
um modelo a ser seguido, com algumas adap-
tações à nossa realidade”, disse Tarantino. 
No Brasil, são 1.383 pequenas fabricantes, 
segundo o dado mais recente do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), de 2020. Em 2015 eram 332. Em 
2019, o mercado cervejeiro nacional movi-
mentou R$ 77 bilhões. As artesanais repre-
sentaram 2% desse montante, segundo 
estimativa da Abracerva.

O desafio é ajudar, mesmo sem muitos 
recursos financeiros, no desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do setor que vem cres-
cendo ano a ano. Para isso, tem procurado 
auxílio no que, a princípio, poderia ser um 
inimigo e predador das artesanais: as gran-
des indústrias cervejeiras. “Temos tendo 
boa recepção e vejo boa vontade. Eles pre-
cisam da gente e a gente precisa deles”, afir-
mou Tarantino. “Juntos temos mais força 
para reivindicar demandas sobre legislação 
e tributação, por exemplo.”

Essa aproximação já rende frutos. A 
Abracerva firmou parceria com o Sindicato 
Nacional da Indústria da Cerveja (Sindcerv), 
que tem as gigantes Ambev e Heineken, para 
realizar o congresso Cerveja é Gastronomia, 
na quinta-feira (30), na Universidade 
Anhembi Morumbi, em São Paulo. “Vamos 
realizar cada vez mais eventos”, disse Ta-
rantino. Pela união do setor, cheers!

Juntos temos 
mais força 

para 
reivindicar 
demandas 

sobre 
legislação e 
tributação, 

por 
exemplo”

GIBA TARANTINO,  
PRESIDENTE DA 

ABRACERVA

A UNIÃO DAS 
CERVEJARIAS

NEGÓCIOS
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Dinheiroembits

SUPERCOMPUTADOR CHINÊS 
ACELERA ACHADOS COM IA

JARDIM AUTOMÁTICO 
DENTRO DE CASA

POR VICTOR MARQUES

Tianhe-2 é o nome da máquina de aproximadamente US$ 385 milhões 
utilizada pelos chineses para pesquisas em saúde e medicina. Com a adição 
de Inteligência Artificial (IA), o supercomputador está mais inteligente, sendo 
utilizado também para pesquisa de medicamentos. Com mais de 3 milhões 
de núcleos e 1,375 TiB (Tebibyte, equivalente a 1.099.511.627.776 bytes), ele 
consegue discernir diferentes tipos de câncer gástrico, descobrir sinais de 
câncer de nasofaringe, detectar de forma não invasiva doenças hepáticas e 
biliares. Também foi aplicado na descoberta de três produtos que podem 
trazer uma nova estratégia no tratamento das complicações da Covid-19.

A empresa Natufia, ganhadora no ano 
passado do prêmio de Inovador Global em 
Tecnologia, pela Arábia Saudita, atribuído 

pela KPMG, quer dar o mínimo de trabalho 
possível a seu tão sonhado jardim de 

apartamento. Trata-se de um móvel para 
casa que funciona como incubadora para as 

plantas, também vendidas pelo fabricante, 
em formato de cápsulas pequenas, com 
opções de até 40 espécies diferentes. A 

incubadora pode germinar até 32 plantas 
simultaneamente, sem pesticidas e com 

baixas emissões de carbono. Tem conexão 
wi-fi, tela touchscreen, caixas de som para 

alertas, entre outros componentes técnicos. 
Produto premium, a Natufia Smart Garden 

tem preço base de US$ 7.995.

Fonte: Top500.org

JÁ TEMOS UM EXAFLOP
Na corrida dos supercomputadores, 
uma barreira acaba de ser vencida. 
O Frontier, supermáquina do Oak 
Ridge National Laboratory, mantido 
pelo Departamento de Energia dos 
EUA, é o primeiro a superar a 
performance de 1 exaflop – 
equivale a 1 quintilhão de 
operações de pontos por segundo. 
Com isso, roubou a liderança do 
japonês Fugaku, até então o mais 
poderoso supercomputador do 
planeta em 2020 e 2021. O ranking 
Top 500 de 2022 acaba de ser 
divulgado. No Top 100, o Brasil 
ocupa a 60a posição, com o Dragão, 
da Petrobras.

Supercomputadores por países (Top 100)

RÚSSIA

CHINA

JAPÃO

COREIA DO SUL

TAIWAN

AUSTRÁLIA

ARÁBIA SAUDITA

EMIRADOS ÁRABES

BRASIL

32 5
3 2
2 13

3

31 5

11

13

11

EUA

CANADÁ

REINO UNIDO

EUROPA

(ALEMANHA)

Fonte: Top500.org

ENSINO A 
DISTÂNCIA 

MOSTRA OS 
GARGALOS



Dinheiro 29/06/2022 49

LOCALIZAÇÃO 
MAIS QUE 
PRECISA  
COM GPS III
Chamou o Uber, mas o 
carro parou em outro 
ponto da rua? Mandou sua 
localização, mas a pessoa 
custou a te achar? Ou o 
Waze mostrou você mais 
longe de onde realmente 
estava? A realidade é que 
seu celular já sabe onde 
você está, mas com 
precisão de 5 a 10 metros. 
A partir do ano que vem, 
no entanto, essa precisão 
deve passar para 1 a 3 
metros devido a novos 
satélites da tecnologia 
GPS. Considerado um dos 
dez maiores avanços em 
tecnologia pelo MIT 
Technology Review em 
2021, os sistemas de 
localização mais precisos 
contribuirão para carros 
com piloto automático, 
robôs de delivery, 
aplicativos de celular e 
avisos de estrada.

ENSINO A 
DISTÂNCIA 

MOSTRA OS 
GARGALOS

Pesquisa divulgada pelo Pew Research Center mostra que 
pelo menos 16% dos 1.316 adolescentes americanos 
entrevistados acreditam ter ficado com atraso em sua 
educação por causa da Covid-19. Entre os pais, o nível de 
desconfiança é bem maior: 28% dizem o mesmo, que os 
filhos ficaram com menos aprendizado na bagagem.  Dois 
a cada três estudantes disseram ainda preferir que a 
escola volte ao sistema presencial após o fim da 
pandemia e apenas 9% optaram pela continuação do 
ambiente on-line. Um a cada cinco informaram não ter 
acesso a um computador em casa — isso nos EUA.

Relatório da McKinsey lançado este mês estima que o 
metaverso pode alcançar o valor de US$ 5 trilhões até 
2030. Somente em 2021, os investimentos somaram US$ 13 
bilhões e em 2022 já são mais de US$ 120 bilhões, aumento 
de mais de 820%. O documento também aborda como 
consumidores e marcas estão interagindo com o novo 
ambiente. Dos consumidores, 59% estão animados com a 
transição de atividades diárias para o metaverso. As cinco 
principais áreas na expectativa deles são as sociais, de 
entretenimento, jogos, viagens e compras. Já as empresas 
esperam fazer uso intenso da tecnologia em marketing, 
treinamentos e desenvolvimento de funcionários, além de 
reuniões, eventos, conferências e em design de produtos.

METAVERSO 
MOVIMENTA 

US$ 5 TRI 
ATÉ 2030



ão se trata de um mercado fácil. O 
emaranhado fiscal brasileiro criou 
um universo que movimenta R$ 
158 bilhões, fatiado entre pelo me-

nos 84 mil escritórios de todos os portes 
para atender empresas igualmente hetero-
gêneas — tributadas em MEI, Simples Na-
cional, lucro presumido e lucro real. Um 
ecossistema fragmentado que emprega 
522.840 profissionais, segundo o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Mas o com-
plicador desse universo não está no núme-
ro elevado de players, ou de contadores. Está 
no imbróglio fiscal brasileiro, em que leis 
federais, estaduais e municipais muitas ve-
zes se sobrepõem ou, pior, se opõem.

Foi vislumbrando esse caos que a startup 
Roit viu uma gigantesca oportunidade. Por 
meio do uso intensivo de tecnologia, a em-
presa paranaense nascida em 2016 tem 150 
funcionários, carteira de mais de 300 em-
presas e um plano ambicioso: se tornar um 
unicórnio — aquelas avaliadas em mais de 
US$ 1 bilhão. São 1.164 unicórnios no mun-
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TECNOLOGIA

RUPTURA 
NA CADEIA 
CONTÁBIL

Inteligência Artificial e 
machine learning geram  
98% de precisão em 
cenários tributários e 
reduzem gargalos do setor

Victor MARQUES

N
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do, sendo 17 brasileiros, segundo o relatório 
da CBInsights. E quem lidera essa marcha 
de inovação contábil é Lucas Ribeiro, o CEO 
de 35 anos da Roit. “O principal problema 
do mercado contábil ainda hoje é a cultura: 
das empresas e das pessoas”, afirmou à DI-
NHEIRO. “É uma área pouco inovadora, 
que ficou para trás na tecnologia.” 

Ao utilizar modelagem de Inteligência 
Artificial e outras soluções tecnológicas, a 
empresa ataca gargalos históricos do seg-
mento. O que atraiu certa ira por parte de 
escritórios contábeis, contadores e dos pró-
prios conselhos de contabilidade. “Até hoje, 
o CRC do Paraná nos notifica e é custoso 
manter uma equipe para responder todas 
as notificações”, afirmou Ribeiro. “Eles ima-
ginam que vamos substituir ou eliminar os 
profissionais de contabilidade, mas isso é 
falso.” Uma atitude parecida à de taxistas 
que atacavam motoristas de aplicativos para 
manter artificialmente uma reserva de mer-
cado. Procurado, o CRC do Paraná não res-
pondeu à reportagem.

Com a IA e a robotização, a Roit sim-
plesmente automatiza as operações possí-
veis. O próximo passo, no entanto, deve 
preocupar mais a categoria. Já é possível 
utilizar a tecnologia em funções analíticas 
e estratégicas. Isso não quer dizer que o 
contador vai ficar sem trabalho, mas que 
suas atividades mudarão e que ele terá que 
se atualizar — como advogados iniciantes 
que deixaram de fazer copy-paste em pro-
cessos e largaram isso para máquinas. 

Glaydson Trajano, conselheiro do CFC, não tem nada contra a 
corrente. Ele disse que a tecnologia contribui para que os escritórios 
entreguem cada vez mais um produto impactante para os negócios 
do cliente. “O trabalho do profissional ficará muito mais estratégi-
co”, afirmou. “Há um público cada vez mais ávido por respostas 
rápidas e eficazes, e a automação e a IA resolvem isso.” 

JORNADA Na Roit, o sucesso não foi sem dores. Teve muito erro 
e acerto, disse Lucas Ribeiro. “Buscamos oportunidades, pessoas e 
soluções  fora e dentro no Brasil, e montamos um time de machine 
learning que sofreu muito no começo, errou muito”, afirmou o CEO. 
“Nosso engenheiro de dados sabe o que é um balanço, crédito, dé-
bito, alíquota e outros domínios específicos do setor, necessário 
para que a solução seja mais efetiva.” Por isso foi um longo período 
até chegarem à “esteira mágica”, como chamam a principal solução 
da companhia: mais de 2 bilhões de cenários tributários em sua 
base, processados por Inteligência Artificial. Isso tomba em auto-
matização de 92% das análises, chegando a 98% de precisão.

A esteira mágica, segundo ele, é a única do mercado contábil 
que se enquadra no conceito de hiperautomação, cunhado pela 
Gartner, uma das maiores consultorias de tecnologia no mundo. 
Para isso é preciso ter nove tecnologias integradas: Inteligência 
Artificial, machine learning, arquitetura de software orientada a 
eventos, automação robótica de processos (RPA), gerenciamento 
de processos (BPM), interfaces inteligentes de gerenciamento de 
processos (iBPMS), plataforma de integração como serviço (iPaaS), 
ferramentas com pouco código ou sem código e packaged software 
(conjunto de programas de computador parecidos).

A era de inovação e tecnologia oriunda de startups não se refle-
te apenas nos segmentos em que elas atuam. Para Ribeiro, o efeito 
chega para toda a economia. Ele usa como exemplo empresas tri-
butadas por lucro real (faturamento superior a R$ 78 milhões), que 
representam 55% das arrecadações tributárias no País. “Reduzir o 
custo operacional é fator-chave na redução de preço dos produtos.” 
E isso significa ganho para todo consumidor. 

O principal problema do 
mercado contábil ainda hoje 

é a cultura: das empresas e 
das pessoas. É uma área pouco 
inovadora, que ficou para trás”

LUCAS RIBEIRO, CEO DA ROIT

É O NÚMERO DE UNICÓRNIOS 
(STARTUPS QUE VALEM PELO 
MENOS US$ 1 BILHÃO) NO MUNDO

É A QUANTIDADE DE CENÁRIOS TRIBUTÁRIOS NA  
BASE DE DADOS DA EMPRESA PARANAENSE 
PROCESSADOS POR FERRAMENTAS DE IA1.164 2 BILHÕES 



ascida na Hungria, a confeiteira Anna Ofner encontrou 
na São Paulo da década de 1950 um ambiente próspero 
para confeccionar doces e quitutes sofisticados. Com as 
receitas trazidas na bagagem, ingredientes de qualidade 
e apuro na apresentação, ela logo conquistou uma clientela 
abastada. Fornecia para famílias tradicionais e até para 

o Palácio do Governo. Foi assim por 20 anos. Até que, em 1972, já 
com a idade avançada e sem que seus herdeiros demonstrassem 
interesse pela continuidade do negócio, preferiu vendê-lo. Os 
compradores foram três imigrantes portugueses: os irmãos Amé-
rico e Mario Martins da Costa e o sócio José da Costa (apesar do 
mesmo sobrenome, não é parente). Eles optaram por manter a 
marca, àquela altura já bastante prestigiada, e os pilares que haviam 
garantido o sucesso da Ofner por duas décadas. Passados 50 anos 
desde a troca de controle, e 70 de sua fundação, a empresa segue 

AOS 70 ANOS E SOB O COMANDO DE UMA NOVA GERAÇÃO, OFNER DIVERSIFICA O MODELO DE NEGÓCIO  
E BUSCA CLIENTES FORA DAS LOJAS E ATÉ DO PAÍS, COM VENDAS PARA ESTADOS UNIDOS E DUBAI

N
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DELÍCIAS TIPO EXPORTAÇÃO

ESTILO

Celso MASSON

abrindo novas frentes de negócio que a colocam em uma escala 
muito maior, dentro e fora do Brasil.

O número de lojas saltou para 25, algumas funcionando 24 
horas. Da atual fábrica de 6,5 mil m² na capital paulista saem 
diariamente mais de 30 mil itens. E a atual geração de gestores, 
formada pela segunda geração dos Costa, está bastante empe-
nhada em ampliar as receitas. Literalmente. Segundo o diretor-
-executivo Mario Martins da Costa Junior, que responde pelas 
áreas comercial e de marketing, o plano de expansão prevê 
crescimento orgânico, com capital próprio e pés no chão. “Damos 
os passos até onde nosso bolso alcança”, afirmou. No plano 
traçado pela empresa, a meta é chegar a 35 lojas nos próximos 
cinco anos, duas delas ainda em 2022. Mas não é apenas com 
mais unidades que a companhia pretende aumentar seu público 
e faturamento. “Temos uma capacidade instalada de fábrica 
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NOVO 
COMANDO
A partir da 
esquerda,  
Mario Jr., Alexandre 
e Fernando, no 
showroom da 
L’Atelier, linha 
voltada para 
eventos sociais e 
corporativos. Em 
abril, o segmento 
faturou o dobro do 
melhor mês antes 
da pandemia

SOFISTICAÇÃO
A mesma qualidade  

que acompanha a 
marca desde a 

fundação, há 70 
anos, evolui a partir 

de investimentos 
em pesquisa e 

desenvolvimento 

bastante grande e vemos boas possibili-
dades para atender lojas especializadas e 
empórios gourmets de outras praças”, 
disse Junior. Produtos de vida útil mais 
longa, como salgados congelados, caixas 
de bombons e panetones estão entre os 
itens que já abastecem esse mercado — e 
que não se limitam às fronteiras do País. 

Entre os dias 12 e 14 de junho, a Ofner 
participou do Summer Fancy Food, em Nova 
York. A feira tem como objetivo unir pro-
dutores, distribuidores e importadores de 
diversos países e é uma das principais por-
tas de entrada para o mercado norte-ame-
ricano de alimentos gourmet, regionais, 
orgânicos e naturais. Este ano foi o terceiro 
em que a empresa participou do evento, que 
ficou suspenso desde 2019 devido à pande-
mia. As exportações de panetones e de outros 
produtos da Ofner para os Estados Unidos 
deverão somar 45 mil unidades este ano. 
Outro importante mercado internacional 
que a empresa acaba de acessar é Dubai, nos 
Emirados Árabes. “É um mercado com ape-
lo por produtos sofisticados, desde as em-
balagens”, disse Junior. Depois de um 
primeiro teste, a empresa recebeu um pedido 
expressivo de panetones de tâmaras e 
damasco seco, que atendem ao gosto local. 
E espera receber novas encomendas. 
“Quando nos apresentamos na Expo Dubai, 

QUANDO NOS APRESENTAMOS COMO EMPRESA NA EXPO DUBAI, OS 
IMPORTADORES SE ENCANTARAM COM NOSSO PORTIFÓLIO TODO
MARIO MARTINS DA COSTA JUNIOR 
DIRETOR COMERCIAL E DE MARKETING DA OFNER

os importadores se encantaram com nosso portfólio todo, não 
apenas com esse produto.” Segundo ele, a empresa investe em 
pesquisa e desenvolvimento para entregar qualidade.  

Embora a pandemia tenha acelerado as transformações na 
operação da companhia, principalmente pelo fortalecimento do 
e-commerce, as mudanças haviam começado bem antes, com o 
lançamento da linha L’Atelier, em 2017. Segundo o diretor financeiro 
Fernando Costa, a ideia surgiu como forma de segmentar os 
negócios e atender eventos sociais e corporativos. Aproveitando 
uma reforma da unidade da rede nos Jardins, bairro nobre da 
capital paulista, foram criadas duas salas que funcionam como 
showroom dos produtos voltados para festas. Passado o período 
de isolamento social da Covid-19, os eventos que haviam sido 
postergados foram retomados com força total e as vendas desse 
segmento dispararam. “O faturamento da linha L’Atelier em abril 
foi o dobro do nosso melhor mês antes da pandemia”, afirmou o 
responsável pelas finanças do grupo. 

CAFÉS Para atender o mercado corporativo, a Ofner vem criando 
novos produtos e investindo em canais alternativos. Um deles é o 
inCompany, por meio do qual a marca oferece brindes e presentes 
personalizados para outras empresas. Com o FoodTruck, leva aos 
clientes boa parte dos produtos comercializados nas lojas. O por-
tfólio também passa por ampliação. Depois do sucesso do capuc-
cino com a receita Ofner, já à venda, vem aí uma linha de cafés 
produzidos na cidade de Piumhi, em Minas Gerais. A novidade foi 
antecipada pelo diretor industrial, Alexandre Martins da Costa: 
“Nos próximos meses teremos café em cápsula, drip coffee e grão 
torrado em embalagens de 250 gramas”. Com a nova geração 
aproveitando cada oportunidade, a marca com 70 anos de história 
parece ter todos os ingredientes para seguir crescendo. 
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Cobiça POR CELSO MASSON

SUA VILLA PARA RELAXAR NO VERÃO EUROPEU
Em uma área de 230 hectares com oliveiras, laranjais, praias de 
areia branca e dois campos de golfe de 18 buracos, as novas 
Rocco Forte Private Villas do Verdura Resort, na Sicília,  
são um destino para quem procura conforto e privacidade.  
Um helicóptero de seis lugares transporta os hóspedes desde o 
aeroporto de Palermo em 20 minutos. Para quem quiser ir além, 
é possível sobrevoar a cratera fumegante do Etna em um voo 
panorâmico. Cansou de helicóptero? Navegue pela costa 

siciliana no iate de 18 metros que o resort oferece. Mas saiba 
que há motivos de sobra para não tirar os pés do Verdura.  
Se o seu forte é a comida, uma caixa de boas-vindas reúne  
ingredientes que todo visitante da Itália poderia desejar, das 
massas e azeite aos legumes. Chef particular e mordomo estão 
disponíveis mediante solicitação. E o spa, que soma 4 mil m², 
tem piscinas para talassoterapia. Diárias a partir de 3 mil euros 
(villa de três quartos). Reservas: www.roccofortehotels.com.

COFORTO E PRIVACIDADE
As villas do Verdura Resort ficam em 
área de 230 hectares e o acesso pode 
ser feito por helicóptero para seis 
pessoas. O spa tem 4 mil m2

JANTAR NA 
COZINHA DO COPA
O Cipriani, restaurante do Copacabana 
Palace comandado pelo chef italiano Nello 
Cassese, está abrindo sua cozinha para  
a experiência da Mesa do Chef em duas 
novas versões, ambas harmonizadas com 
Dom Pérignon. A Plenitude (R$ 4,8 mil  
por pessoa) inclui uma seleção de vinhos 
italianos de alta gama. Quem quiser 
apenas champanhe acompanhando todo 
o jantar paga R$ 8 mil. Também no Copa,  
o restaurante japonês MEE oferece o 
Omakase harmonizado com champanhe 
Ruinart. Reservas: (21) 2548-7070.

GASTRONOMIA

O MAR NA 
GARRAFA

Produzido em 
pequenas quantidades 

na Costa Dorada, 
Espanha, o Gin Mare 
segue uma receita 

mediterrânea à base  
de azeitonas, tomilho, 

alecrim e manjericão. O 
resultado é uma bebida 
suave e gastronômica. 

Por R$ 475 no site 
theginflavors.com.br.

BEBIDA

TÊNIS DE CAMPEÃO
Quatro vezes vencedor da NBA e eleito o 
jogador mais valioso das finais encerradas na 
sexta-feira (17) com a vitória do Golden State 
Warriors sobre o Boston Celtics, o armador 
Stephen Curry é dono de uma linha de tênis  
em colaboração com a Under Armour.  
Mais recente criação da collab, o Curry Flow 9  
acaba de chegar ao Brasil, por R$ 1.099,99 no 
site underarmour.com.br.

MODA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MONITOR DO PIB: ATIVIDADE SOBE 0,3%
A atividade econômica cresceu 0,3% em abril na comparação com o mês anterior, considerando-se ajuste sazonal, de acordo com 
dados do Monitor do PIB da FGV. Na comparação interanual a economia cresceu 3,6% em abril e 2,8% no trimestre móvel terminado 
em abril. O crescimento é o terceiro consecutivo mensal, embora seja a uma taxa menor que as anteriores, segundo a FGV. O consumo 
das famílias também cresceu pelo terceiro mês consecutivo. A despeito da alta da agropecuária e da indústria, o setor de serviços 
parou de contribuir para o PIB na proporção em que vinha contribuindo, devido à retração do comércio e dos transportes. O único 
segmento a ter demanda menor foi o de produtos duráveis devido à alta dos juros.

Divulgada na terça-feira (21), a Ata da 247a reunião do Comitê 
de Política Monetária (Copom) trouxe várias informações 
preocupantes. A principal delas foi a elevação da inflação 
esperada para este ano, que subiu para 8,8%. Para comparar, 
na Ata da 241a reunião, realizada em junho de 2021, a projeção 
era de 3,5%. A estimativa cresceu 151%. As causas são várias. 
Uma delas é o preço do petróleo no mercado internacional, 
que deverá permanecer ao redor de US$ 110 por barril. Outra 
justificativa é um movimento definido pelo Copom como 
“regionalização” das cadeias produtivas. Explicando: o 
surgimento de conflitos como o ataque russo à Ucrânia 
afeta a oferta de insumos e suprimentos. Essa retração na 
globalização eleva os custos dos alimentos e dos insumos 
industriais, o que sustenta os preços em patamares elevados. 
A conclusão do Copom é inevitável: será preciso manter os 
juros “em território contracionista”, ou seja, seguir apertando 
a política monetária.

IPCA ESPERADO 
PELO COPOM MAIS 
QUE DOBRA: 8,8%

A divulgação de que a inflação inglesa era de 9,1% nos 12 meses acumulados até maio provocou  
forte turbulência no mercado. Apesar de ter ficado em linha com as expectativas dos especialistas,  
o resultado é o mais elevado em 40 anos, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. E coloca  
o Reino Unido na incômoda posição de rei da inflação. Seu percentual é o mais elevado no Grupo dos 
Sete (G7). Além dos motivos comuns às demais nações, como a alta dos preços do petróleo e das 
commodities, a economia inglesa está sendo prejudicada por um evento específico: o Brexit. 
Ao desvincular-se da União Europeia, a Inglaterra viu subirem os custos de vários produtos e da  
mão de obra, o que contribui para a pressão sobre os índices de inflação.

INGLATERRA 
TEM MAIOR 
INFLAÇÃO EM 
40 ANOS: 9,1%

Fonte: Banco Central

Inflação prevista para 2022
(Em %)

O PESSIMISMO DO COPOM
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nvestir no mercado de ações não tem sido uma tare-
fa fácil. No ano, até a terça-feira (21), o Ibovespa recuou 
4%. E a renda fixa está mais atrativa, principalmente 
depois de o Banco Central (BC) ter elevado a taxa 
Selic para 13,25% ao ano e não descartar a hipótese 
de novas altas. Isso parece tornar a renda variável um 

mau negócio. No entanto, DINHEIRO conversou com 
analistas que indicaram, cada um, dez ações que podem 
render mais que a Selic no segundo semestre. Não será 
um caminho suave. Nem popular. “O cenário não é pro-
missor, mas é possível ter bons resultados”, disse Pedro 
Galdi, analista da Mirae Asset.

As preferidas pelos analistas não são os papéis mais 
negociados. A ação com maior potencial de alta é a 
Embraer. Segundo Galdi, o potencial é de avanço de 
95,2%. Em seguida vêm as ações da Lojas Renner, prin-
cipal empresa de varejo segmentado do pregão. Na 
avaliação dos analistas da Terra Investimentos Eliz 
Sapucaia e Régis Chinchila, a empresa está sendo nego-
ciada a preços atrativos e deve se beneficiar de um ce-
nário de recuperação da economia com uma demanda 
reprimida no setor de vestuário. “Esperamos melhoria 
nas margens e crescimento nas plataformas digitais ao 
longo de 2022”, disse Eliz. O preço-alvo estipulado para 
o papel é de R$ 44, uma alta de 90,4% na comparação 
com o fechamento da terça-feira (21).
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A volatilidade das cotações e a alta dos juros 
tornaram o pregão da B3 um terreno inóspito. 
Porém, os analistas ainda conseguem encontrar 
bons negócios. Saiba quais Bruno ANDRADE

DEZ AÇÕES 
PARA O 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

I
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entre Rússia e Ucrânia, que deve pressionar a demanda 
por minério e metais. 

No entanto, há um risco. A China, principal consu-
midor do insumo, ainda está analisando medidas de 
estímulo econômico que devem sustentar aumento da 
demanda. Enquanto Pequim não bater o martelo, as 
cotações do minério de ferro devem seguir voláteis, 
disseram os analistas. Desse modo, os analistas da 
Terra calculam um preço-alvo de R$ 115 para a Vale, 
alta de 51,3%. Já Galdi é um pouco mais conservador 
e estima que a ação pode subir 37,5% e chegar na casa 
dos R$ 104,53.

O mesmo raciocínio se aplica à Gerdau. A siderúr-
gica deve apresentar recuperação nas suas margens de 
lucro nas atividades brasileiras e americanas, pois a 
alta das cotações do minério deverá permitir reajustes 
nos preços de seus produtos ao longo da cadeia produ-
tiva. “Os múltiplos continuam interessantes”, disse 
Galdi. Também é possível encontrar boas oportunida-
des no setor de eletricidade, pois as tarifas permane-
cerão elevadas.

Para os analistas ouvidos por DINHEIRO, há várias 
oportunidades no pregão. No entanto, é bom adotar uma 
abordagem cautelosa. Além das incertezas globais, há a 
incógnita das eleições. E sempre é bom lembrar que 
preço-alvo é uma expectativa, não uma garantia. “Se o 
indivíduo for alguém conservador e que teme grandes 
riscos, o melhor é ficar na renda fixa”, disse Galdi.

tabela

Outra companhia indicada é a empresa de motores 
e bens de capital Weg. Suas ações prometem ser bene-
ficiadas pela depreciação recente do real em relação ao 
dólar. “E ela parece estar bem-posicionada para apro-
veitar a aceleração do plano de transição energética da 
União Europeia (UE), que pretende diminuir sua de-
pendência do petróleo e do gás importados pela Rússia”, 
disseram os analistas. As atividades internacionais da 
Weg incluem geração, transmissão e distribuição de 
energia e também na produção de equipamentos indus-
triais eletroeletrônicos. A estimativa é um preço-alvo 
de R$ 47, uma alta potencial de 85,7%.

CARNE E MINÉRIO As commodities prometem bons 
resultados ao investidor devido tanto à alta internacio-
nal das cotações quanto ao real depreciado. No setor de 
proteína animal, a preferida é a Marfrig, que está sendo 
negociada com desconto. A estimativa dos analistas 
ouvidos por DINHEIRO é uma alta de 58,6%, com pre-
ço-alvo de R$ 20.

Uma das únicas blue chips na lista é a Vale, empresa 
mais negociada do pregão. O motivo para o otimismo 
dos analistas é o mesmo que causa o entusiasmo com as 
ações da Marfrig. “Acreditamos em recuperação para o 
segundo semestre, com ajuda do dólar nas exportações”, 
disse Galdi. Os profissionais do mercado disseram es-
perar que a empresa continue apresentando resultados 
operacionais fortes, principalmente em meio a guerra 

O cenário 
não é 

promissor, 
mas é possível 

ter bons 
resultados. No 

entanto, se o 
indivíduo for 

alguém que 
teme grandes 

riscos, o 
melhor é ficar 

na renda fixa”
 PEDRO GALDI 

ANALISTA DA 
MIRAE ASSET

Embraer ON (EMBR3)

Lojas Renner ON (LREN3)

Randon PN (RAPT4)

Weg ON (WEGE3)

Taesa Unit (TAEE11)

Gerdau PN (GGBR4)

JBS ON (JBSS3)

Itaúsa PN (ITSA4)

Marfrig ON (MRFG3)

Vale ON (VALE3)

R$ 22,78

R$ 44,00

R$ 17,96

R$ 47,00

R$ 64,00

R$ 38,33

R$ 51,61

R$ 14,00

R$ 20,00

R$ 115,00

Fonte: analistas   (a) considerando-se a maior estimativa  (b) comparação com o fechamento de 21/06/2022

Preço-alvo (a) Variação (b)

Os nomes mais promissores
Ações com maior potencial de valorização no segundo semestre

95,2%

90,4%

87,6%

85,7%

60,8%

60,6%

59,4%

58,7%

58,6%

51,3%
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PAPÉIS AVULSOS

XP LANÇA  
CONTA DIGITAL
Depois de lançar um 
cartão de crédito, a XP 
agora passou a oferecer 
uma conta digital com 
diversos serviços 
financeiros aos clientes.  
A empresa liderada por 
Thiago Maffra pretende 
ficar cada vez mais com 
cara de banco. O novo 
produto permitirá aos 
clientes realizar 
transações ilimitadas de 
TED e Pix, pagamentos, 
saques, cadastrar débitos 
automáticos e passar  
a ter cartão de débito. 
Diferentemente dos 
bancos tradicionais, não 
há taxas de abertura de 
conta ou manutenção.  
A conta digital começou  
a ser disponibilizada de 
forma gradual à base  
de clientes desde  
terça-feira (21) e vai até 
outubro. “Esse 
lançamento é um passo 
histórico para a XP e 
parte da estratégia de 
atender os clientes em 
tudo. Sabemos que eles 
ainda carecem de um 
melhor atendimento”, 
disse Maffra.

MELHOR DESEMPENHO % 30 DIAS % 12 MESES

Telecomunicações 6,04 18,66
Petróleo e Gás -20,52 -2,97
Energia e Saneamento -4,20 -9,48
Papel e Celulose -3,52 -10,12
Mineração -3,55 -18,96

Fonte: Austin Rating de 20/jun/2022

D E S E M P E N H O  
DAS  E M P R E SAS  

P O R  S E TO R  
D E  AT I V I DA D E

Imobiliário e Construção -18,40 -61,82
Tecnologia e Internet -15,97 -43,37
Siderúrgico -16,62 -41,00
Consumo e Varejo -9,80 -37,03
Petroquímico -13,77 -36,11

PIOR DESEMPENHO % 30 DIAS % 12 MESES

QUEM VEM LÁ

PRIVATIZAÇÃO

ENEVA BUSCA R$ 6,5 BILHÕES 
COM AÇÕES E DEBÊNTURES

RENÚNCIAS NO CONSELHO  
DA ELETROBRAS

A Eneva busca levantar R$ 6,5 bilhões 
para financiar investimentos. Ela vai 
realizar uma oferta subsequente 
(follow-on) primária de 300 milhões de 
ações ordinárias, no Brasil e no exterior. 
O preço por ação será fixado após  
a conclusão do procedimento de  
coleta de intenções de investimento. 
Considerando a cotação de 
fechamento na B3 da quarta-feira (22), 
de R$ 14,87 por ação, o follow-on pode 
levantar até R$ 4,5 bilhões. Além disso, 
a companhia vai oferecer debêntures, 
com valor unitário de R$ 1 mil. A oferta 
inicial será de 1,7 milhão de debêntures, 
com um lote adicional de 340 mil 
unidades, em um máximo de até  
R$ 2,04 bilhões.

A Eletrobras recebeu no sábado (18) 
uma carta de renúncia de nove dos  
11 membros do seu Conselho de 
Administração. A justificativa foi a 
necessidade de os novos controladores 
indicarem conselheiros após o  
processo de capitalização. Entre os que 
renunciaram está o atual presidente  
da ex-estatal, Rodrigo Limp, que 
permanecerá à frente da empresa.  
A Eletrobras informou que ainda vai 
convocar uma Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) em breve  
para eleger novos conselheiros,  
sem data marcada.



Fonte: Economática *21/06/2022

AS  1 0  M A I S  N EGO C I A DAS  D O  I B O V E S  PA

Ação Co ta ção (R$) *% mês  % ano  % 12 M  % Índice

Tesouro Selic 2023 01/03/2023 Selic 0,95% 5,05% 8,58%
Tesouro Prefixado (JS) 2023 01/01/2023 Prefixado 0,83% 4,43% 4,32%
Tesouro IPCA+ (JS) 2024 15/08/2024 IPCA 0,26% 6,66% 9,46%
Tesouro IGPM+ (JS) 2031 01/01/2031 IGP-M 0,72% 7,74% 4,80%
Tesouro Prefixado 2023 01/01/2023 Prefixado 0,82% 4,32% 3,92%

TÍTULO VENC. INDEXADOR Últim. 30 dias ano * 12 MESES

R E N TA B I L I DA D E  D O S  T Í T U LO S  P Ú B L I CO S  ( % )  *20/jun/22  (inclui JS = Juros Semestrais) 
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Vale ON 76,000 -11,8 1,2 -19,3 15,696

Petrobras PN 27,070 -9,9 15,9 35,6 6,774

Itaú Unibanco PN 24,210 -7,4 16,1 -7,4 6,343

Bradesco PN 18,640 -8,0 8,5 -21,8 5,271

Petrobras ON 29,870 -10,2 16,7 44,7 4,430

B3 ON 11,490 -10,0 4,9 -28,7 3,770

AmBev ON 13,170 -7,2 -14,6 -26,9 3,161

Brasil ON 32,980 -9,3 20,7 4,5 2,567

JBS ON 32,380 -9,0 -12,3 25,4 2,290

Itaúsa PN 8,820 -7,8 1,4 -16,9 2,289 Ação Setor %

MAIORES ALTAS DA SEMANA*

Ação Setor %

MAIORES BAIXAS DA SEMANA*

 Fonte: Austin Rating *13/06 a  20/06Fonte: Austin Rating

Brasil Ibovespa 99.853 -10,33% -4,74% -22,75% -2,07% -11,85%

Brasil IBrX 100 42.715 -10,46% -4,55% -22,91% -2,22% -11,67%

EUA Dow Jones 29.885 -9,42% -17,76% -11,78% -9,42% -17,76%

EUA Nasdaq 10.798 -10,62% -30,98% -23,64% -10,62% -30,98%

Japão Nikkei 225 25.771 -5,53% -10,49% -8,00% -0,78% 4,95%

China Shanghai 3.315 4,05% -8,91% -6,06% 4,40% -4,01%

Alemanha DAX 30 13.266 -7,80% -16,49% -14,98% -9,46% -22,29%

França CAC 40 5.920 -8,48% -17,24% -10,34% -10,13% -22,99%

Reino Unido FTSE 100 7.122 -6,39% -3,56% 0,84% -9,15% -12,36%

20/06/2022 COTAÇÃO (MOEDA LOCAL) VARIAÇÃO (US$)

Mercado Índice Pontos % mês % ano % 12 m. % mês % ano

B O L SAS  N O  M U N D O

O IBOVESPA EM UM ANO *  PONTOS

Fonte: Economática *21/06/2022

TERMÔMETRO DO MERCADO

Ibovespa  99.685 

Mínima        98.402

Máxima       129.901

I B O V E S P A

95.0

115.0

135.0

Jun 22*Jun 21

em milhares de pontos

*Até 21/06/2022

Dez 21

ALPHAVILLE   Imobiliário 40,57

HERCULES     Industrial 19,01

INFRACOMM    Serviços 18,92

QUALICORP    Saúde 17,08

SPRINGS      Têxtil 15,38

3R PETROLEUM Petrolífero -16,32

ENJOEI       Serviços -15,33

CBA          Mineração -14,68

DOTZ SA      Serviços -14,54

CSNMINERACAO Mineração -14,40

AGRONEGÓCIO

SÃO MARTINHO VENDE 
MENOS E GANHA MAIS 

A estiagem prolongada na região 
centro-sul afetou duramente a safra da 
cana. A quebra na produção reduziu em 
11,6% as vendas da São Martinho no 
período de 2021/22. A moagem caiu 
para 19,9 milhões de toneladas. No 
entanto, a alta de 69,1% nos preços do 
etanol e de 32,7% nos preços do açúcar 
no mercado internacional, provocada 
também pela quebra da safra no Brasil, 
mais que compensou a baixa na 
produção. A receita líquida total 
cresceu 33,4%, para R$ 5,8 bilhões, 
incluindo outras atividades como 
vendas de energia elétrica e leveduras, 
entre outros. A geração de caixa 
operacional foi de R$ 1,5 bilhão,  
com margem de 26,6%, aumento de 
65,3% com relação à safra 2020/21.

DESTAQUE NO PREGÃO

A Natura &Co iniciou seu processo 
de reestruturação com a troca do 
CEO. O comando será assumido 
por Fábio Barbosa, ex-presidente 
dos bancos ABN Amro e Santander. 
Ele já era conselheiro e vai substituir 
Roberto Marques, que está se 
aposentando. A troca ocorre em 
um momento de simplificação na 
estrutura e de reposicionamento 
das marcas Aesop, Avon  
International, Natura e The Body 
Shop. A ideia é reduzir a estrutura 
executiva e cortar US$ 80 milhões 
por ano com remunerações. 
Marques, CEO da Natura desde 
2016, fica no Conselho até o fim do 
ano para auxiliar na transição.

NATURA TROCA CEO E  
INICIA REESTRUTURAÇÃO
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POR CLÁUDIO GRADILONE E ANNA FRANÇA

E M  A LTA

E M  B A I X A

Foi a alta acumulada do 
Índice de Preços ao 

Consumidor - Semanal (IPC-S) em 12 meses 
contabilizados na segunda quadrissemana 
de junho de 2022. Na semana, a alta do 
índice foi de 0,91%. Quatro das sete 
capitais pesquisadas registraram elevação  
das taxas. O IPC-S, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), registra a variação  
do custo de vida para famílias com renda 
de um a 33 salários mínimos.

Foi a produtividade do trabalho 
no primeiro trimestre do ano em 

relação ao trimestre anterior, quando 
chegou a 10,1%, conforme os dados do 
Observatório de Produtividade Regis Bonelli 
do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre).  
O recuo foi ainda maior em comparação 
com os 14,5% do primeiro trimestre de 
2021. Apesar da melhora da atividade 
econômica, a produtividade do trabalho 
continua abaixo do nível pré-pandemia.

10,58% 

8,2% 
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% ao ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

JUL/22 SET/22 NOV/22 JAN/23

5,196 5,284 5,362 5,438

JUL/22 SET/22 NOV/22 JAN/23
13,15 13,306 13,475 13,58

JUN/22 AGO/22 OUT/22 DEZ/22
101.679 103.412 105.342 107.460

JUL/22 SET/22 DEZ/22 MAR/23 
283,1 281,3 283,05 266,7

CÂMBIO (R$/US$)

 

DI DE 1 DIA (% A.A.)

 

IBOVESPA (PONTOS)

 

CAFÉ ARÁBICA (60KG - ICF)

MERCADOS FUTUROS 20/06/2022

1,03% 0,83% 0,93% 4,36% 7,93%
0,44% 0,44% 0,43% 2,17% 4,57%
0,67% 0,56% 0,60% 2,91% 5,29%
0,55% 0,55% 0,49% 2,61% 5,59%
1,04% 0,84% 0,93% 4,61% 8,80%

MAI/22 ABR/22 MAR/22 NO ANO 12 MESES
CDI 

TLP

POUPANÇA

TJLP

CDB/RDB - TAXA PREFIXADA MÉDIA

JUROS/APLICAÇÃO

REAIS/US$ (COMERCIAL VENDA)

US$/EURO

IENE/US$

PETRÓLEO À VISTA BRENT (US$/BARRIL) 

5,164 9,20% -7,46% 2,52%
1,054 -1,80% -6,95% -11,51%
135,01 5,03% 17,25% 22,48%
114,13 -1,27% 46,73% 52,38%

CÂMBIO/PETRÓLEO 20/06/2022 NO MÊS NO ANO 12 MESES

IPC - FIPE

IGP-M (FGV)

IGP-DI (FGV)

IPCA (IBGE)

IPCA - NÚCLEO MM SUAVIZADO

0,42% 1,62% 1,28% 4,61% 12,25%
0,52% 1,41% 1,74% 7,54% 10,72%
0,69% 0,41% 2,37% 6,44% 10,56%
0,47% 1,06% 1,62% 3,20% 11,73%
0,98% 1,01% 1,04% 3,07% 10,41%

INFLAÇÃO MAI/22 ABR/22 MAR/22 NO ANO 12 MESES

PRINCIPAIS ÍNDICES

Material elaborado pela empresa de análise de risco Austin Rating. www.austin.com.br 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL (IBGE)

VOLUME DE VENDAS NO VAREJO RESTRITO (IBGE)

TAXA DE DESEMPREGO - PNAD CONTÍNUA (IBGE)

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (CNI) - DESSAZ.

PESSOA FÍSICA ATÉ 90 DIAS

PESSOA F. ACIMA DE 90 DIAS

PESSOA JURÍDICA ATÉ 90 DIAS

PESSOA J. ACIMA DE 90 DIAS

DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL

DÍVIDA BRUTA INTERNA

DÍVIDA BRUTA EXTERNA

RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

4,2% 4,2% 3,9% 4,0% 4,2%
4,7% 4,6% 4,4% 4,3% 4,7%
1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,5%
1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 1,6%

78,31% 78,46% 79,21% 80,27% 88,59%
68,92% 69,06% 68,87% 69,12% 77,58%
9,39% 9,40% 10,34% 11,15% 11,01%

3,90% 3,15% 3,38% 3,62% 4,42%
-1,52% -1,37% -1,40% -1,23% -0,75%

ATIVIDADE **

INADIMPLÊNCIA ***

CONTAS PÚBLICAS (% PIB)* (A)

FEV/22 JAN/22 DEZ/21 NOV/21 MÉDIA 
EM 2022

ABR/22 MAR/22 FEV/22 JAN/22 NO ANO

ABR/22 MAR/22 MAR/22 FEV/22 2020

ABR/22  
A MAI/21

MAR/22  
A ABR/21

FEV/22  
A MAR/21

JAN/22  
A FEV/21

DEZ/21  
A JAN/22

PIB (DESSAZ.)

PIB EM US$ BILHÕES *
1,0% 0,5% -0,1% -0,3% 4,6%

1.661,6 1.608,2 1.576,4 1.414,3 1.608,2

-0,5% -1,9% -4,1% -7,3% -3,4%
4,5% 4,9% 1,3% -1,5% 2,3%
10,5% 11,1% 11,2% 11,2% 11,0%
80,9% 81,0% 81,1% 80,9% 80,9%

PIB CRESCIMENTO (FONTE: BANCO CENTRAL) 1° TRI/22 4° TRI/21 3° TRI/21 2° TRI/21 2021

ABR/22 MAR/22 FEV/22 JAN/22 NO ANO

- - - 11.843 16.552
29.648 28.979 29.453 23.514 131.384
24.707 20.748 21.808 18.873 105.952
4.940 8.231 7.645 4.641 25.432

- - - -2.414 -10.479
- - - 357.740 357.740
- - - 328.932 328.932

INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO  

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

SALDO COMERCIAL

SALDO EM TRANSAÇÕES CORRENTES

RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS

DÍVIDA EXTERNA TOTAL

CONTAS EXTERNAS (US$ MILHÕES)

I N D I C A D O R E S  ECO N Ô M I CO S

* Acumulado nos últimos 12 meses;  ** Em relação ao mesmo período do ano anterior, exceto util ização de capacidade instalada e taxa de desemprego; *** Em proporção do  
volume de crédito concedido. - Recursos Livres  (a) Superávit = (-) e Déficit = (+), conforme notas econômicas do BACEN
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começo, mas já tem receita. Outro aspecto 
do nosso foco é que investimos em 
startups que atendem outras empresas,  
o mercado B2B. E o terceiro dos nossos 
princípios é que nós só atuamos em 
parceria com investidores locais, fundos de 
venture capital americanos ou israelenses.

Mais alguma exigência?
Sim. Gostamos de investir em empresas  
de software, e não hardware. Preferimos  
as startups com fundadores mais 
experientes, que já tenham enfrentado 
uma falha ou um acerto. E finalmente 
passado por mais do que uma transação,  
e já tenham falhado ou acertado.

Por que essas teses?
As startups que se enquadram nessas 
teses são menos arriscadas. Além disso,  
ao atuar em parceria com fundos locais, 
somos colaboradores e não concorrentes 
nos melhores negócios.

A alta de juros e a restrição de 
liquidez vão afetar esse mercado?
Sim. Deve ocorrer uma redução tanto  
do número de negócios quanto da 
velocidade de fechamento. Antes do início 
da alta dos juros, recebíamos propostas 
de startups que diziam que tínhamos  
duas semanas para fechar o negócio,  
ou passariam para outro investidor.  
Agora isso já não existe mais.

PA L AV R A  D O  G E S T O R

No que sua gestora investe?
Temos três fundos de investimento 
dedicados a startups promissoras nos 
Estados Unidos e em Israel. Lançamos  
três fundos desde o início de nossas 
atividade. O primeiro foi um fundo piloto 
de US$ 3 milhões. Em seguida repetimos  
as teses em um fundo maior, de 
US$ 18 milhões. E finalmente lançamos  
um fundo de US$ 52 milhões. Pelas nossas 
estimativas, haveria recursos para lançar 
um fundo de US$ 100 milhões.

Em quais startups vocês já 
investiram?
Nesses seis anos, nós investimos  
em 58 empresas, e já tivemos seis 
desinvestimentos. Duas delas são 
unicórnios. A Brex, que oferece cartões 
de crédito para empresas, em que 
investimos quando ela ainda era a 
pagar.me. A outra é a Turing, que 
auxilia empresas a contratar os serviços  
de programadores em todo o mundo.  
Mais do que um marketplace, a empresa 
seleciona prestadores de serviços, contrata 
esses profissionais e ela é contratada  
pelas companhias.

Como vocês escolhem as 
empresas?
Temos um foco em startup que já está  
na chamada Série A. É um estágio de 
captação em que a empresa está no 

QUEM É E O QUE FAZ

Engenheiro civil pela Faap, com 
especialização em Stanford e MBA no Insead

Trabalhou na distribuição de  
produtos financeiros nos bancos 
Pátria e JP Morgan Chase

Fundou a MindSet em 2019

NEMER RAHAL, FUNDADOR DA MINDSET

SURFISTA GABRIEL 
MEDINA LANÇA FUNDO

NOTAS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
TERÁ MOEDA VIRTUAL

CARTEIRAS DE RENDA 
FIXA SEGUEM CAPTANDO

O surfista Gabriel Medina vai lançar 
um fundo de venture capital dedicado 
a investimentos na chamada Web3, 
que permite transações seguras  
e descentralizadas. A empresa, 
denominada Kauai Ventures em 
homenagem a uma ilha do Havaí,  
negocia com empreendedores em 
projetos de games e créditos de 
carbono. Nesse caso, a preferência 
será por atividades menos 
conhecidas como a recuperação  
de corais e manguezais. 

A cidade catarinense de Balneário 
Camboriú vai emitir sua própria 
criptomoeda. O BC Token deve entrar 
em circulação até setembro. Será  
um ativo digital não controlado pelo 
governo que vai permitir pagamentos  
e remessas instantâneas pelo celular.  
A criptomoeda terá também funções 
conectadas ao metaverso, como 
visitas virtuais a imóveis de veraneio, 
residenciais ou comerciais, e descontos 
em atividade turísticas. A intenção é 
que ela seja conversível para o real.

Os fundos de investimento captaram 
R$ 31,2 bilhões entre os dias 10 e 17  
de junho, segundo dados da Anbima, 
associação que representa o setor. 
Houve R$ 255,9 bilhões em aplicações 
e R$ 224,8 bilhões em resgates  
nesse período. No ano, a captação 
acumulada da indústria é de R$ 76,4 
bilhões. Os melhores resultados 
vieram dos fundos de renda fixa,  
que atraíram R$ 28,1 bilhões,  
e dos fundos de recebíveis (FIDC), 
com captação de R$ 6,9 bilhões. 
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CEGO PELO FANATISMO, BRASIL DE 
BOLSONARO NÃO SE ENXERGA

Por qualquer indicador social, econômico e ambiental, o retrocesso do País é alarmante.  
Além de aniquilar conquistas recentes, gestão desastrosa coloca o futuro do País em risco

Por falta de uma imagem melhor para abrir este artigo, re-
corro a um surrado clichê: contra fatos não há argumentos. 
Ainda mais quando os fatos podem ser quantificados e 

comparados. Um retrato do Brasil atual publicado pelo jornal O 
Globo no domingo (19) a partir de indicadores econômicos e sociais 
fornecidos em sua maioria pelo IBGE e pela FGV revela que recu-
amos em quase todas as dimensões mensuráveis. Em alguns casos, 
o retrocesso é de anos. Em outros, de décadas. O PIB está no patamar 
de 2013. A evasão escolar dos 5 aos 9 anos é a mesma de 2012. A 
renda média dos trabalhadores equivale hoje à de 2011. A proporção 
de brasileiros na pobreza voltou à de 2010. E o número de pessoas 
que passam fome, 33 milhões, já supera o de 1992. Soma-se a isso 
uma escalada recorde no desmatamento da Amazônia. Em 2012, a 
área de floresta derrubada somou 4,571 mil km2. Em 2021, quase o 
triplo: 13,235 mil km2. Estamos sem dinheiro, sem comida, sem 
educação — e praticamente sem futuro. 

Nada disso aconteceu por acaso. Na Amazônia, a destruição 
ocorre de forma intencional por meio de um pacto entre o governo 
Bolsonaro e criminosos que o apoiam com motosserras e armas. 
Em texto publicado no blog da editora Companhia das Letras, em 
fevereiro deste ano, bem antes dos assassinatos do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, o escritor 
Claudio Angelo fez um diagnóstico preciso: “A economia da fron-
teira amazônica só prospera porque é enormemente subsidiada. A 
terra é de graça; os nutrientes do capim que engorda o boi são de 
graça; e os efeitos climáticos do desmatamento, a mãe de todas as 
falhas de mercado, não são abatidos do preço da arroba de carne 
nem da saca de soja (...) e a teta nunca foi tão generosa quanto na 
era Bolsonaro”. A conta do “subsídio” vem na forma de secas que 
reduzem os reservatórios de usinas hidrelétricas e nos obrigam a 
pagar uma tarifa extra pela escassez hídrica. Ou nas enchentes como 
as que mataram mais de uma centena de pessoas nos estados de 
Pernambuco e Alagoas no final de maio. 

O desprezo do atual governo em relação à ciência é aviltante 
sob qualquer aspecto, mas se torna trágico quando o recorte se dá 
no âmbito do clima. O incentivo ao desmatamento e ao garimpo 
ilegais repele investimentos estrangeiros, faz do Brasil um pária 
global e torra bilhões de dólares que a economia verde poderia 

proporcionar. Retornar aos níveis de desmatamento da Amazônia 
de uma década atrás é péssimo para a saúde do planeta, e tão ruim 
quanto para a economia brasileira. 

Em 2006, o Brasil ocupava a décima posição no ranking global 
do PIB, com US$ 1,1 trilhão. Em 2011, ao atingir US$ 2,6 trilhões 
(mais que o dobro em apenas cinco anos), o PIB brasileiro foi o 
sexto maior, superando o do Reino Unido. Só ficamos atrás de 
França, Alemanha, Japão, China e Estados Unidos. Em 2021, com 
US$ 1,6 trilhão, saímos do Top 10. Parte dessa queda se deve à pan-
demia. Ela afetou todos os países , mas por aqui os estragos do ne-
gacionismo foram dos mais tenebrosos. Até a noite da terça-feira 
(21) havíamos perdido 669.436 vidas, com 31,82 milhões de casos 
confirmados. Em janeiro de 2021, um estudo global do think tank 
australiano Lowy Institute analisou a gestão da pandemia em 98 
países. O Brasil ficou em último lugar. Isso tem um preço. E ele está 
sendo cobrado com juros na casa de 13,25% ao ano.  

Uma projeção sobre os resultados do PIB global para 2036, 
feita com base em dados do Banco Mundial, coloca o Brasil na nona 
posição, com US$ 4 trilhões, acima da Rússia, Canadá e Coreia do 
Sul. Parece promissor, ainda mais quando se leva em conta que 
voltamos ao patamar de 2013. Mas há um dado interessante nessa 
projeção. Até 2035, o PIB mundial terá dobrado. E a China, sozinha, 
responderá por US$ 55,1 trilhões — cerca de 20 vezes a soma de 
suas riquezas em 2006. O Brasil jamais teve um crescimento chinês 
e qualquer comparação nesse sentido será sempre fajuta. O ponto 
aqui é outro. Estamos andando para trás em ritmo acelerado. Não 
conseguimos desatar os nós que travam o desenvolvimento, a co-
meçar pela educação. Sem política industrial, a produção de bens 
de consumo duráveis voltou ao nível de 18 anos atrás. E isso não 
será superado enquanto perdurar uma inflação de 11% ao ano, que 
corrói o poder de compra, posterga investimentos e conduz à re-
cessão. Que há uma crise global, não resta dúvida. Mas se os dados 
sobre o Brasil são piores hoje que os dos demais países, isso se deve 
à incompetência ou à estupidez de quem nos governa. Ignorar essa 
realidade só pode ter uma explicação: o fanatismo que impede uma 
parte dos brasileiros de enxergar o País em que vive. 





Em todos os momentos
da sua vida,
o comércio de bens,
serviços e turismo está lá.
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A vida é feita de emoção.
De sonhos e conquistas.
De planejamento e realização.
E em todos os momentos, pode olhar:
O comércio de bens, serviços e turismo
está sempre ao seu lado.
Trabalhamos para que esses setores
sejam fortes e gerem emprego e renda. 
Mas, principalmente, que eles façam
a sua vida muito especial.

CNC. Em todos os momentos da sua vida.



Para anunciar Conecte sua marca ao público mais qualifi cado do segmento. Entre em contato com nossa equipe e anuncie. (11) 3618-4260.

Única revista semanal 
de economia e negócios

O mercado é muito exigente. Empresas e seus executivos não podem perder 
nenhum minuto para tomar decisões. Por isso, é fundamental contar com o 
apoio certo para se manter informado e escolher o rumo da prosperidade.

A ISTOÉ Dinheiro é a única revista de economia e negócios do Brasil 
que está nas bancas todos os sábados, e diariamente na internet, 

com as informações necessárias para ajudar o país a crescer. 
Não perca o ritmo da excelência. 

Leia ISTOÉ Dinheiro.

www.istoedinheiro.com.br

Siga nas redes sociais
Siga pelas redes sociais as notícias 
de última hora, a atualização dos 
fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.

Já nas melhores bancas de sua cidade.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 
São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334
Interior 0800 888-2111, de segunda a sexta 
das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.
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Uma edição 
imperdível

As Melhores Cidades do Brasil 2022 é um anuário criado pela 
revista IstoÉ, com metodologia exclusiva desenvolvida pela 

Austin Rating, principal empresa de classi� cação de risco do país, 
que vai revelar as grandes gestões municipais do país, 
avaliando o desenvolvimento das cidades em relação 
aos indicadores econômicos, sociais, digitais e � scais.

O anuário mapeou um ranking geral com 5.565 municípios e apontou quais são 
os melhores em educação, saúde, mercado de trabalho, habitação, entre outros; 

e também dividido entre as cidades pequenas até 50 mil habitantes, 
médias entre 50 mil e 200 mil e grandes acima de 200 mil.

Siga nas redes sociais
Siga pelas redes sociais as notícias 
de última hora, a atualização dos 
fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.

Realização:SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 
São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334
Interior 0800 888-2111, de segunda a sexta 
das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.

www. istoe.com.br
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Jornalismo independente 
e com credibilidade 

O mundo hoje atravessa um período complicado. 
Todos têm acesso à informação, mas nem tudo é verdadeiro. 
Para se manter informado, procure a opinião e a credibilidade 

de uma das revistas mais infl uentes da história do Brasil. 
ISTOÉ sempre colaborou com nosso país e tem o compromisso 

de se manter ao lado dos brasileiros, com jornalismo sério e combativo.
 

Escolha o verdadeiro. Leia a ISTOÉ. 

www.istoe.com.br

Siga nas redes sociais
Siga pelas redes sociais as notícias 
de última hora, a atualização dos 
fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.

Já nas melhores bancas de sua cidade.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 
São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334
Interior 0800 888-2111, de segunda a sexta 
das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.
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Vem aí o anuário AS MELHORES DA DINHEIRO, 
uma Edição Especial da revista ISTOÉ DINHEIRO 

que em 2022 chega à 19ª edição. 
Um reconhecimento aos êxitos das principais 

companhias que atuam no Brasil.

Cobrindo os setores mais relevantes da atividade 
empresarial do País, a publicação elege a EMPRESA 
DO ANO e as organizações que mais se destacaram 

em cinco dimensões: Governança Corporativa, 
Inovação, Recursos Humanos, 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade Financeira. 
A edição traz ainda o ranking 

das Melhores Empresas em cada setor. 

Os resultados são obtidos a partir das informações 
fornecidas por cada participante. 

Para estar entre as melhores, basta acessar 
o site www.asmelhoresdadinheiro.com.br 

e seguir as instruções. Participe!

Inscrições abertas até 30 de Junho
www.asmelhoresdadinheiro.com.br
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Edição Imperdível!
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Para anunciar Conecte sua marca ao público mais qualifi cado do segmento. Entre em contato com nossa equipe e anuncie. (11) 3618-4260.

A melhor escolha para seu próximo zero-quilômetro, está na 
EDIÇÃO ESPECIAL MOTOR SHOW - COMPRA DO ANO 2023. 

Uma avaliação completa dos lançamentos em 22 categorias, 
comparando as características de cada parâmetro na hora da escolha:

motor, câmbio, desempenho, consumo, segurança, conforto, 
espaço e design. Sonhar com o carro novo com informação 

de qualidade e credibilidade é com a Motor Show. 

www.motorshow.com.br

Siga nas redes sociais
Siga pelas redes sociais as notícias 
de última hora, a atualização dos 
fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.

Já nas melhores bancas de sua cidade.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 
São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334
Interior 0800 888-2111, de segunda a sexta 
das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.

Escolha seu carro novo.
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Tem novidade para você

Para fi car por dentro de tudo o que acontece 
no agronegócio, sejam as oportunidades, 

novas tecnologias, onde investir, informações 
sobre os produtos e os caminhos para melhorar 

a produção, leia a Dinheiro Rural. 
E a edição deste mês já está disponível.

Chegou a nova edição 
da Dinheiro Rural

www. dinheirorural.com.br
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Siga pelas redes sociais as notícias 
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fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.
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de última hora, a atualização dos 
fatos e novidades quentíssimas a 
qualquer hora e qualquer lugar.

Já nas melhores bancas de sua cidade.
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 
São Paulo (11) 3618-4566 • Outras capitais 4002-7334
Interior 0800 888-2111, de segunda a sexta 
das 10h às 16h20 e sábados das 9h às 15h.
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