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Enquanto a floresta 
desaparece, sonhamos 

com a OCDE

No último dia 31 
de janeiro, o Brasil 
recebeu a carta-
convite para iniciar 
o processo de entrada 
como membro 
na Organização 
para Cooperação 
e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)

A notícia do rece-
bimento deixou o 
mercado eufórico 

e os políticos em Brasília 
sonhando em como capi-
talizar em ano de eleição. 
Para deixar claro, o Brasil já 
é parceiro-chave da OCDE 
desde a década de 1990, 
tendo acesso a boa parte 
dos debates e recomenda-
ções que são feitas por seus 
membros efetivos. 

Se as vantagens de in-
gresso em uma organização 
como a OCDE são irresis-
tíveis, como querem crer 
alguns analistas, por que o 
Brasil já não adotou algu-
mas posturas ou mudanças 
estruturais em preparação 
desde o início de sua par-
ticipação?  

Ingressar hoje na OCDE 
implica em mudanças 
estruturais na legislação 
brasileira e no estabeleci-
mento de prioridades de 
gastos. O país, pelos seus 
representantes eleitos, 
está disposto a rever as 
prioridades para o ingresso 
na OCDE?

A OCDE coloca as mu-
danças climáticas como 
uma ameaça existencial 
para a humanidade, sendo 
que a organização coloca 
como principais eixos para 
o combate desta ameaça 
a proibição de algumas 
atividades específicas, 
regulamentação da fre-
quência e métodos de 
monitoramento e controle 
do uso de solo e água.

Os relatórios do Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) vêm aler-
tando sucessivamente ano 
após ano para o aumento 

das queimadas no país, um 
dos grandes focos da con-
tribuição brasileira para 
as mudanças climáticas. 
Some-se a isso os dados 
sobre o desmatamento e 
exploração ilegal de mi-
nérios.

Se comparamos estas ati-
vidades e inatividades por 
parte do país, percebemos 
que elas não se ajustam aos 
padrões estabelecidos pela 
OCDE, o que certamente 
trás um gosto amargo para 
os políticos que tentarem 
se utilizar da possibilidade 
de acesso como membro 
permanente da organiza-
ção, pois, terão que enfren-
tar estes impeditivos.

Alguns poderão ques-
tionar minhas razões: nos 
países membros da OCDE 
também existem proble-
mas ambientais que con-
tribuem para as mudanças 
climáticas. Sem dúvida que 
sim, mas, primeiro, eles já 
fazem parte do “clube” e, 
segundo a capacidade de 
adaptação aos efeitos ad-
versos na grande maioria 
dos membros da OCDE 
(vale lembrar, países de-
senvolvidos) é grande e 
a vulnerabilidade social 
baixa - no Brasil e na maior 
parte dos países do Sul 
Global temos o inverso, ou 
seja, baixa capacidade de 
adaptação e alta vulnera-
bilidade social.

Temos condições de 
atender este requisito? 
Sem dúvida o Brasil tem o 
potencial de atingir mas, 
para isso, terá que esta-
belecer prioridades claras 
e objetivas na direção de 
um verdadeiro desenvol-
vimento sustentável como 
política de estado. Como 
estamos em período de 
eleição, não penso ser 
possível congregar todas 
as forças políticas e a so-
ciedade civil para ao menos 
iniciar o encaminhamento 
de um projeto que faça 
frente a este desafio. 
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D - Produção de Espumantes 
Os espumantes brasileiros alcançaram impressionantes 30,3 milhões de 
litros comercializados no país entre os meses de janeiro e dezembro de 
2021, cerca de 40% a mais que o mesmo período do ano anterior. Já as 
exportações atingiram cerca de 935 mil litros no mesmo período, aumento 
de 21% em relação a 2020, segundo a União Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra). Por trás desse sucesso, está a ciência. A pesquisa agropecuária 
ajudou a impulsionar essa importante cadeia ao desenvolver cultivares, 
técnicas de manejo e de processamento e ao atuar na caracterização das 
regiões produtoras para a obtenção de selos de procedência. Devido à 
parceria do setor produtivo com a pesquisa, o Brasil é hoje referência 
no Cone Sul na elaboração da bebida. Saiba mais: (www.uvibra.com.br).

E - Rede de Talentos 
O Tetrix, desafio universitário, acaba de ser reconhecido como o 
maior concurso de estudos de negócios pelo Guinness World Records 
por atingir recorde de participação em 2021. Entre 1 abril e 31 ou-
tubro de 2021, contou com mais de 154 mil inscritos de 84 países 
e 67.972 participantes completaram a primeira etapa de provas. 
Promovido pela Vtex, plataforma de comércio digital para grandes 
empresas e varejistas, e com o patrocínio da ACCT, AWS, Ecomsur, 
Elo, FGV-EAESP e Vinneren, o desafio fomenta o ecossistema digital 
construindo uma valiosa rede de talentos preparados para o futuro. 
Essas companhias também têm acesso aos participantes que mais 
se destacaram, visando futuras contratações. As pré-inscrições para 
a competição em 2022 já estão abertas e podem ser realizadas pelo 
site (tetrixchallenge.com). 

F - Favela & Asfalto
Celso Athayde, CEO da Favela Holding - conjunto de empresas que tem 
como objetivo central o desenvolvimento de favelas e de seus morado-
res; lança a primeira edição da Expo Favela - evento que será a ponte 
de oportunidades entre empreendedores das favelas e investidores. O 
encontro acontece entre os dias 15 e 17 de abril, no World Trade Center, 
com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresen-
tação de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles 
e muito mais. O evento objetiva promover uma feira de negócios, em 
que os empreendedores e startups tenham oportunidades de parcerias 
com empreendedores e entusiastas como: captação de investimento, 
expansão e novas oportunidades para empreendimentos. Saiba mais: 
(https://expofavela.com.br/).

A - Food To Save
Com proposta inovadora de resgatar alimentos excedentes de produção 
e/ou produtos próximos à data de vencimento que estão em perfeitas 
condições, a Food To Save registrou crescimento de 300% em 2021, com 
mais de 100 mil downloads do aplicativo, mais de 300 estabelecimentos 
parceiros nas regiões em que opera, além de mais de 45 toneladas de 
alimentos salvas. Os pedidos podem ser feitos no site (www.foodtosave.
com.br). Basta inserir o CEP da residência em que deseja receber os 
produtos ou retirá-los, e visualizar os estabelecimentos mais próximos 
que possuem sacolas disponíveis no momento. De acordo com o que 
estiver disponível, a plataforma mostra o valor que deverá ser pago e o 
tipo de produto que irá na sacola surpresa, podendo o cliente escolher 
entre doce, salgada ou mista. 

B - Moda Sustentável
O Portal Cate, plataforma de ensino a distância da Prefeitura de São 
Paulo, oferece um novo curso gratuito e online sobre Moda Sustentável. 
Durante o curso, o aluno aprende a ver peças usadas como matéria-pri-
ma e transformá-las e permite que os alunos escolham os cursos em 
áreas de maior empregabilidade, além de poder contar com certificado 
emitido pela própria ferramenta. Auxilia na recolocação no mercado de 
trabalho, tendo muitos cursos que estão em ascensão. A área da moda 
é uma delas e a capital paulista se destaca nesse cenário com um dos 
eventos mais importantes do mundo, a São Paulo Fashion Week. Então 
poder se preparar para esse segmento, já tendo um olhar diferenciado 
para as questões ambientais, coloca esse profissional com diferencial 
para conquistar uma recolocação. Saiba mais: (https://cate.prefeitura.
sp.gov.br/).

C - Veículo Elétrico 
O desejo de ter um veículo elétrico tem se tornado cada vez mais presente 
na vida dos brasileiros. A tendência foi apontada em pesquisa realizada pelo 
iCarros, marketplace automotivo do Itaú Unibanco, com pessoas interessadas 
na compra de um veículo. Mais de 62% dos respondentes afirmaram ter a 
intenção adquirir um modelo eletrificado no futuro. Dados divulgados pela 
Associação Brasileira do Veículo Elétrico, mostram o crescimento de 93% 
de emplacamentos em relação a janeiro de 2021. Somente no primeiro mês 
do ano, mais de 2.500 veículos elétricos foram emplacados. Atualmente, a 
frota de autos e comerciais leves eletrificados em circulação no país é de 
quase 80 mil unidades, devendo ultrapassar a marca de 100 mil no início 
do segundo semestre. Fonte: (www.icarros.com.br). 

G - Eventos sobre Contabilidade
Tendo como propósito o desenvolvimento constante de pessoas, a KPMG 
Business School anuncia o lançamento de um projeto inovador. A Accounting 
Journey, uma maratona de super eventos sobre contabilidade. O primeiro 
dia, nomeado Cyber Summit, acontece em 17 de março, das 9h às 18h. 
O evento reune especialistas para falar sobre as principais atualizações 
e novidades do mundo contábil em palestras com uma super tecnologia 
pensada para engajar os participantes. Teremos oito horas de conheci-
mento com temas considerados Hot Topics do ano como: cibersegurança 
na contabilidade, riscos cibernéticos, proteção de dados, entre outros. 
A maratona Accounting Journey promete agitar o mercado de educação 
contábil (https://materiais.kpmgbrasil.com.br/accountingjourney).

H - Pequenos Negócios
Destinado a nano e microempreendedores, o ‘JA_É: Jornada de Apoio a 
Empreendedores’ oferece suporte a empreendedores individuais e peque-
nos negócios que precisam aumentar sua produtividade, digitalizar seus 
processos internos, ampliar as vendas no contexto digital e melhorar sua 
gestão financeira. A iniciativa é gratuita, tem duração de quatro semanas e 
acontece com os conteúdos enviados por WhatsApp. Cada empreendedor 
pode seguir a jornada online no horário, local e ritmo que melhor se encaixe 
em sua rotina. Entre os módulos abordados, destacam-se “Como entender 
o cliente e o contexto atual de mercado”, “Como trabalhar os canais de 
venda no digital”, “Como sua empresa pode reduzir despesas e ter uma boa 
rentabilidade”, “Boas práticas de gestão financeira”, e muito mais. Saiba 
mais em: (https://impactosocial.artemisia.org.br/jornada-empreendedora).

I - Celulose e Papel
O ano de 2021 demonstrou que a indústria de base florestal está pronta 
para atender às demandas dos consumidores por seus bioprodutos. O setor 
ultrapassou suas marcas históricas para abastecer a sociedade com itens 
como embalagens de papel, papel higiênico, fraldas, cadernos e painéis de 
madeira para móveis. De acordo com o Boletim Cenários Ibá, produzido 
pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), a celulose atingiu sua maior 
produção em 2021, com 22,5 milhões de toneladas; a fabricação de papel 
registrou sua maior alta em um ano, com 10,7 milhões de toneladas; a 
venda doméstica de painéis de madeira chegou ao seu nível mais elevado 
na série histórica, com 8,2 milhões de m³ negociados dentro do país. 

J - Aviões e Aves
As empresas pertencentes à Associação Brasileira das Empresas Aéreas 
(Abear) registraram perdas de cerca de R$ 110 milhões em 2021, com a 
colisão de aeronaves com aves, ou “bird strike” no jargão do setor aéreo. 
Este fenômeno, um problema antigo para a aviação, se intensificou durante 
a pandemia. Isso ocorreu, entre outros motivos, porque a redução drástica 
do movimento favoreceu a proliferação de muitas espécies dentro dos sítios 
aeroportuários em todo o país. “Da metade de 2021 até agora, a situação 
piorou em quantidade, perdas materiais e severidade do dano às aeronaves”, 
diz o diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação, Ruy Amparo.

O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia 
da inflação oficial, ficou em 0,99% em 
fevereiro, 0,41 ponto percentual (pp) 
acima da taxa de janeiro (0,58%). É a 
maior variação para o mês de fevereiro 
desde 2016 (1,42%). No ano, o IPCA-15 
acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, 
de 10,76%, acima dos 10,20% registrados 
nos 12 meses imediatamente anteriores. 
Em fevereiro de 2021, a taxa foi 0,48%. 

Os dados foram divulgados ontem (23) 
pelo IBGE. Houve variações positivas em 
oito dos nove grupos de produtos e ser-
viços pesquisados. A exceção foi saúde e 
cuidados pessoais, cujos preços recuaram 
0,02%, após a alta de 0,93% verificada 
em janeiro. A maior variação (5,64%) 
e o maior impacto (0,32 pp) vieram do 
grupo educação. 

“Com a maior variação (5,64%) entre 
os grupos, o segmento de educação teve 
um impacto de 0,32 pp no IPCA-15, dos 
quais 0,28 pp vieram da alta dos cursos 
regulares (6,69%), por conta dos rea-
justes habituais do início do ano letivo. 
As maiores variações vieram do ensino 
fundamental (8,03%), da pré-escola 
(7,55%), do ensino médio (7,46%), da 
creche (6,47%) e do ensino superior 
(5,90%). Curso técnico e pós-graduação 
subiram 4,40% e 2,93%, respectivamen-
te”, informa o IBGE.

Na sequência, vieram alimentação e 
bebidas (com alta de 1,20% e impacto 
no IPCA de 0,25 pp), que acelerou na 
comparação com o mês anterior (0,97%), 
e transportes, que subiu 0,87% após 

Aumentado o limite de 
subvenção do Casa Verde 
e Amarela

O governo federal publicou ontem 
(23) decreto aumentando os limites 
de subvenção econômica às famílias 
beneficiárias do Programa Casa Verde e 
Amarela. A norma diz que os limites para 
produção e aquisição de imóveis novos 
ou usados, em áreas urbanas, passam de 
R$ 110 mil para R$ 130 mil e de R$ 45 
mil para R$ 55 mil nas áreas rurais. Essas 
subvenções têm como garantia recursos 
do Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR), utilizado, ao lado do Fundo de De-
senvolvimento Social (FDS), como uma 
das fontes de recursos. Os dois fundos 
são geridos pela Caixa. 

De acordo com a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, a medida não 
implicará expansão de custos para a admi-
nistração pública, não utilizará recursos 
adicionais do FAR, nem vai interferir na 
meta do Programa Casa Verde e Amarela.

“A alteração vai se limitar aos valores 
consignados na Lei Orçamentária Anual 
e, portanto, não apresenta impacto or-
çamentário”, informou a pasta.

O decreto, publicado no Diário Oficial 
da União também modifica a composição 
do Comitê de Participação do FAR. O 
comitê será presidido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional e terá, em 
sua composição, representantes da Casa 
Civil da Presidência da República e do 
Ministério da Economia. Criado em 2001, 
o FAR tem por finalidade operacionalizar 
o extinto Programa de Arrendamento 
Residencial e, atualmente, financiar 
operações já contratadas no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (ABr).

Entre os componentes 
do consumo aparente, 
enquanto a produção 

interna destinada ao merca-
do nacional avançou 2,1% em 
dezembro, as importações de 
bens industriais apresenta-
ram queda de 1,6% no último 
mês do ano.

Os dados foram divulgados 
ontem (23) pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). Na comparação 
com dezembro de 2020, o 
indicador teve queda de 
1,7%. No acumulado em 12 
meses, encerrou o ano de 
2021 com alta de 7,2%. No 
quarto trimestre móvel do 
ano, o indicador que mede 
a demanda interna por bens 
industriais – por meio da 
produção industrial interna 
não exportada, acrescida 

A análise setorial mostra que 13 dos 22 segmentos apresentaram 
variação positiva.
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Consumo aparente de bens 
industriais cresceu 2% em dezembro
O Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais registrou crescimento de 2% em 
dezembro de 2021 na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal

dos bens intermediários, 
que avançaram 0,4%.

“Em relação às classes de 
produção, a demanda in-
terna por bens da indústria 
de transformação avançou 
1,9% em dezembro, enquan-
to o crescimento da extra-
tiva mineral foi de 0,3%, 
após forte alta de 27,9% no 
período anterior. A análise 
setorial mostra que 13 dos 
22 segmentos apresentaram 
variação positiva. 

O destaque ficou por conta 
do segmento de veículos, com 
alta de 20,3% na margem. 
Na comparação interanual, 
cinco segmentos registraram 
crescimento, com destaque 
para petróleo e derivados e 
produtos químicos, com altas 
de 8,8% e 2,4%, respectiva-
mente”, diz o Ipea (ABr).

das importações – retroce-
deu 2,6%.

Segundo o Ipea, na aná-
lise das grandes catego-
rias econômicas, todos os 
segmentos apresentaram 
crescimento, com exceção 
do segmento de bens de 

consumo semi e não durá-
veis que registrou queda 
de 0,7%. O segmento de 
bens de capital destacou-se 
positivamente: alta de 8,4%. 
Na comparação interanual, 
todos os segmentos regis-
traram queda, com exceção 

IPCA-15 teve alta de 0,99% em 
fevereiro, maior variação desde 2016

queda de 0,41% em janeiro e contribuiu 
com 0,19 pp em fevereiro. No grupo de 
alimentação, as maiores altas vieram 
de alguns tubérculos, raízes e legumes, 
como a cenoura (49,31%) e a batata in-
glesa (20,15%). Alimentação e bebidas 
é o grupo com o segundo maior peso 
no IPCA-15, com cerca de 21% do total.

Com alta de 0,87%, o grupo dos trans-
portes teve como o destaque os veículos 
próprios (2,01%): automóveis novos 
(2,64%), motocicletas (2,19%) e automó-
veis usados (2,10%). Já os combustíveis 
registraram estabilidade em fevereiro: 
enquanto óleo diesel (3,78%) e a gasolina 
(0,15%) subiram, etanol (-1,98%) e gás 
veicular (-0,36%) registraram queda. Os 
demais grupos ficaram entre a variação 
de 0,15% de habitação e de 1,94% de 
artigos de residência (ABr).

No grupo de alimentação, as maiores 
altas vieram de alguns tubérculos, 
raízes e legumes, como a cenoura 

(49,31%) e a batata inglesa (20,15%).
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