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DESTAQUES 

 

Ministro da Justiça apresenta a Lula propostas com penas mais rígidas para quem atacar 

a democracia 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 15h16min 

 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou ao presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) o desenho preliminar do que chamou de “Pacote da Democracia”, 

uma série de medidas que prevê endurecer a penalização para quem praticar ataques 

antidemocráticos. A lista foi apresentada durante reunião na quinta-feira (26) no Palácio do 

Planalto. As sugestões serão divididas em Projetos de Lei (PL) e uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC). A quantidade de projetos ainda será definida e depende do aval do 

Presidente da República. Fonte: CNN Brasil  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Moraes, do STF, multa Telegram em R$1,2 milhão por descumprir ordem de bloquear 

contas de bolsonaristas 

Poder Judiciário | 26/01/2023 – 09h55min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu multar o 

Telegram em R$ 1,2 milhão por ter descumprido de forma dolosa uma ordem anterior do 

tribunal de bloquear canais de bolsonaristas no aplicativo, de acordo com decisão divulgada na 

quarta-feira (25). Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel autoriza ativação do 5G em 78 municípios 



 
 
 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 09h36min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu autorização de 

licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G, na faixa de 3,5 GHz, para 78 

municípios localizados próximos a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes que já 

dispõem da tecnologia. A decisão tomada pelo grupo de acompanhamento da implantação das 

soluções para os problemas de interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) e passou 

a valer desde quarta-feira (25). Segundo a Anatel, a medida abrange municípios onde a 

entidade administradora da faixa de 3,5 GHz (EAF) iniciou a migração da recepção do sinal de 

televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda 

Ku, além de já ter começado o agendamento para instalação de kits receptores à população de 

baixa renda, entre outras medidas de desocupação da faixa que será usada para o novo 

serviço. A oferta do serviço é facultativa às operadoras de telecomunicações detentoras de 

outorgas e elas é que devem solicitar a ativação para a Anatel. Isso se dá porque a obrigação 

de estabelecer a tecnologia 5G nessas localidades ainda termina em 2025. Fonte: Canal Rural 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel e CDR discutem ecossistema digital e agenda de telecomunicações 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 00h07min 

 

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, recebeu na quarta-feira, 25, representantes da 

Coalizão Direitos na Rede (CDR). A reunião reflete uma política da Anatel de abrir diálogos 

com diversos setores da sociedade sobre tema relativos à agenda de telecomunicações e 

transformação digital. Na ocasião, o Superintendente Executivo da Anatel, Abraão Balbino, 

explicou que está em curso uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) para organizar um evento internacional para discutir conectividade significativa. "O evento 

será internacional e acontecerá em abril. Queremos uma participação da sociedade civil nele", 

disse Balbino. Na ocasião, os representantes da CDR apresentaram algumas demandas, como 

maior participação social em espaços onde as políticas públicas de inclusão digital são 

discutidas, como o Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de 

Escolas (Gape) e o Conselho Gestor do Fust. Baigorri disse que sobre o Gape, é possível ter 

observadores, mas mudar sua composição é mais difícil porque ela foi definida em edital do 

leilão do 5G. Já sobre o Conselho Gestor do Fust, isso passa por um diálogo com o Ministério 

das Comunicações (MCom), que ele disse que vai verificar o que é possível fazer. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ANPD cria comitê interno de governança digital 

Poder Executivo | 26/01/2023 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) instituiu o Comitê de Governança 

Digital (CGD). O colegiado vai tratar da  implementação de ações de governo digital e do uso 

de recursos de tecnologia da informação e comunicação pela autarquia. Pela norma, as ações 

do colegiado deverão estar em consonância com a Estratégia de Governo Digital da 

administração pública federal e alinhadas ao Planejamento Estratégico da ANPD. O CGD será 

composto pelo encarregado de dados pessoais e pelos titulares das seguintes unidades 

organizacionais: Secretaria-Geral, que o presidirá; Coordenação-Geral de Administração; 

Coordenação-Geral de Fiscalização; Coordenação-Geral de Normatização; Coordenação Geral 

de Tecnologia e Pesquisa; Coordenação-Geral de Relações Institucionais e Internacionais; e 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação. Compete ao colegiado zelar pelo 

alinhamento das iniciativas de Tecnologia da Informação (TI) à estratégia institucional; 

deliberar, estabelecer, e acompanhar os objetivos, metas, planos, projetos e ações de TI, bem 

como definir e priorizar as iniciativas e os investimentos na área; estabelecer diretrizes, normas 



 
 
 
e práticas acerca de Tecnologia da Informação no âmbito da ANPD. Fonte: TeleSíntese 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel autoriza ativação do 5G em 78 municípios médios 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 18h27min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu autorização de 

licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G, na faixa de 3,5 GHz, para 78 

municípios localizados próximos a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes que já 

dispõem da tecnologia. A decisão tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação 

das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) e 

passa a valer a partir da quarta-feira (25). Segundo a Anatel, a medida abrange municípios 

onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) iniciou a migração da recepção do 

sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a 

banda Ku, além de já ter começado também o agendamento para instalação de kits receptores 

à população de baixa renda, entre outras medidas de desocupação da faixa que será usada 

para o novo serviço. A oferta do serviço é facultativa às operadoras de telecomunicações 

detentoras de outorgas e elas é que devem solicitar a ativação para a Anatel. Isso se dá 

porque a obrigação de estabelecer a tecnologia 5G nessas localidades ainda termina em 2025. 
Fonte: Agência Brasil 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ministro das Comunicações cobra melhorias nos serviços 4G e 5G em todo o País 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 15h54min 

 

Na quarta-feira (25), o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recebeu 

representantes da Conexis Brasil Digital e das operadoras de telecomunicações Telefônica 

Vivo, Oi, Tim, Algar, Claro e Sercomtel. O Ministério das Comunicações (MCom) tem 

acompanhado a implantação do 5G em todo o país, um serviço que vem sendo executado 

pelas empresas vencedoras do Leilão do 5G, com o aval da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). O ministro informou que a Pasta e a Anatel têm recebido 

reclamações de usuários a respeito do funcionamento do 4G, em decorrência da chegada da 

quinta geração de dados móveis. “Quando a gente ouve que a qualidade do 5G está sendo 

questionada, temos o argumento de que é uma coisa nova que está sendo implantada. Mas, 

quando você começa a ter reclamação de que o 4G, que era bom, ficou ruim, aí é difícil de 

explicar”, relatou o ministro das Comunicações. Juscelino destacou que essa é uma realidade 

em vários locais do País. “A gente vai fazer uma pesquisa de opinião pública sobre isso. E 

queria estender essa preocupação a vocês, que são responsáveis por grande parte dos 

usuários dessas tecnologias no país inteiro, para que vocês também busquem fazer um 

diagnóstico”, finalizou o ministro. Fonte: ASCOM MCom 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Anatel e Universidade Federal de Goiás assinam Termo de Execução Descentralizada 

(TED) 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 15h28min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) assinou na quinta-feira, 26, Termo 

de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Goiás (UFG) para a realização 

de estudos sobre Web 3.0. A terceira geração da internet consiste em dispositivos 

ultraconectados a uma rede descentralizada e centrada no usuário, como realidade 

aumentada, realidade virtual, metaverso e inteligência artificial. Participaram do evento o 

presidente do Centro de Altos Estudos em Telecomunicações (Ceatel) e conselheiro da 



 
 
 
Agência, Alexandre Freire; o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) em exercício, 

Jesiel Freitas Carvalho; Márcio Cesar Pereira, Secretário de Desenvolvimento e Inovação do 

Estado de Goiás; o diretor do Instituto de Informática da UFG, Eliomar Araújo de Lima; e o 

presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Robson 

Domingos Vieira. O conselheiro da Anatel Alexandre Freire disse que, de acordo com o 

Planejamento Estratégico recentemente aprovado pela Anatel, a transformação digital da 

sociedade e a atuação regulatória de excelência estão no âmago de cada um dos aspectos de 

atuação. Fonte: ASCOM ANATEL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Hélio Doyle será o novo presidente da EBC 

Poder Executivo | 26/01/2023 

 

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) 

Paulo Pimenta anunciou, por meio do seu perfil no Twitter, o jornalista Hélio Doyle como o novo 

presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Também foram anunciados outros 

diretores da estatal. A roteirista Antonia Pellegrino será diretora de conteúdo da estatal; Flávia 

Filipini, a diretora de jornalismo; Nicole Briones, a superintendente de redes sociais, e Jean 

Lima, o diretor-geral da EBC. Na ocasião, Paulo Pimenta agradeceu a Kariane Costa, 

presidente interina, que assumiu o posto há cerca de duas semanas. Fonte: Telaviva 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Gustavo Guimarães, Renata Amaral e Paulo Bijos são nomeados secretários do MPO 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 19h13min 

 

Gustavo Guimarães foi nomeado na terça-feira (24/1) para o cargo de secretário-

executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, de acordo com decreto publicado no 

Diário Oficial da União e assinado pelo presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin. 

Já na quarta (25/1), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nomeou Renata Amaral 

secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento e Paulo Bijos secretário do 

Orçamento Federal. Pela mesma portaria de Renata e Bijos, Juliana Maria de Almeida Barros 

foi nomeada chefe de gabinete da ministra Simone Tebet. Fonte: ASCOM MPO 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

AGU e PGR planejam atuação articulada em pautas comuns 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 18h04min 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) 

constituirão uma agenda de trabalho para fortalecimento de ações institucionais conjuntas em 

temas relacionados à defesa de direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. As 

iniciativas que farão parte da agenda englobarão ações comuns entre as duas instituições em 

áreas como direitos humanos, clima e meio ambiente, defesa da democracia entre outras. Nos 

próximos dias, representantes da AGU e da PGR se reunirão para discutir os pormenores e os 

passos seguintes do trabalho conjunto. A decisão de estreitar a cooperação interinstitucional foi 

tomada na manhã de quarta-feira (25/01) durante visita institucional e de cortesia realizada 

pelo Advogado-Geral da União, Jorge Messias, ao Procurador-Geral da República, Augusto 

Aras, na sede da PGR, em Brasília. No encontro, os dois manifestaram a intenção de 

trabalharem de forma cooperativa em prol da defesa do Estado e da sociedade. Fonte: ASCOM AGU 
Leia mais 

Retorno ao índice 



 
 
 

 

BIOTIC lança projeto para digitalizar micro e pequenas empresas 

Poder Executivo | 26/01/2023 

 

Na quinta-feira (25), às 18h, será o lançamento oficial das atividades do Hub da 

Indústria do Distrito Federal/DF, no SebraeLab  - Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC). O 

projeto piloto foi um dos selecionados do 2º Edital do concurso Digital.BR, organizado pela 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. O Hub Indústria do Distrito Federal/DF foi idealizado para resolver o problema 

da baixa maturidade digital das micro e pequenas indústrias (MPEs) do DF e prevê a 

estruturação de um ambiente físico e digital para estimular e criar interações e conexões entre 

os atores do ecossistema de inovação (indústrias, entidades governamentais e academia). O 

Hub promoverá workshops, palestras e seminários sobre transformação digital; além de 

mentorias, rodadas de negócios para as empresas participantes. As ações do Hub iniciaram 

em outubro de 2022, logo após o recebimento do prêmio da ABDI, previsto no edital do 

concurso. Até o momento, já obteve a adesão de 41 empresas. De acordo com o cronograma 

do edital, a fase piloto de implementação será encerrada em junho deste ano, quando serão 

avaliados os resultados. Fonte: ABDI 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Tarcísio quer convergência entre Estados sobre ICMS e norte do governo federal 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 15h42min 

 

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, na quinta-

feira (26), que os Estados devem ter uma posição convergente sobre essencialidade da 

gasolina, compensação das perdas geradas pela lei que impôs um teto na cobrança do ICMS 

sobre bens essenciais e clareza do que entra na Tarifa de Utilização do Sistema de 

Distribuição (TUSD) para efeitos de aplicação da alíquota do imposto estadual na tarifa de 

energia. O chefe do Executivo estadual, que participará na quinta (26) do Fórum de 

Governadores em Brasília, avalia que os temas precisam ser discutidos junto ao governo 

federal para garantir uma baliza sobre impactos na arrecadação das unidades federativas. 

“Entendo que são coisas que a gente tem que botar na mesa, tem que levar para o governo 

federal para a gente ter um norte, ter uma baliza”, afirmou Tarcísio aos jornalistas no período 

da manhã. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Déficit do setor externo soma US$ 55,668 bi em 2022, equivalente a 2,92% do PIB 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 10h54min 

 

O resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 55,668 bilhões em 2022, 

informou na quinta-feira (26) o Banco Central. Este é pior desempenho desde 2019, quando o 

rombo nas contas externas foi de US$ 68,022 bilhões. O dado representa 2,92% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Esse é o maior déficit em proporção do PIB desde outubro de 2022, 

quando ficou em 3,24%. O resultado negativo de 2022 foi maior que o esperado pelo mercado, 

ficando fora do intervalo de estimativas no levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, 

que indicava déficit de US$ 53,00 bilhões a US$ 47,500 bilhões. A mediana era negativa em 

US$ 51,120 bilhões. A estimativa do próprio BC era de déficit de US$ 60 bilhões na conta 

corrente em 2022. A projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de 

dezembro. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 



 
 
 

Retorno ao índice 

 

Desemprego empurra um terço dos brasileiros para o trabalho por conta própria, diz 

FGV 

Mercado | 25/01/2023 – 21h42min 

 

Para mais de um terço dos brasileiros, o desemprego foi a principal motivação da 

escolha pelo trabalho por conta própria (32,1%), seguido pela vontade de ter mais 

independência (22,9%), flexibilidade (13,6%) e uma fonte de renda extra (12,3%). Numa clara 

demonstração de desigualdade de renda e gênero, o número de mulheres que buscam 

complementar renda com o trabalho autônomo é quase três vezes o de homens (17,8% contra 

apenas 6,8%), aponta a segunda Sondagem do Mercado de Trabalho, lançada pelo Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) em dezembro. A pesquisa — 

realizada com duas mil pessoas com mais de 14 anos em todo o território nacional — mostra 

ainda que para quase 40% daqueles que têm renda inferior a dois salários mínimos o caminho 

para o trabalho autônomo é de fato uma falta de opção diante do desemprego. Fonte: O Globo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Economia Solidária deve ser incorporada às políticas macroeconômicas 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 18h47min 

 

O Brasil e também o governo precisam entender melhor o que é a economia solidária, 

para fazer dessas redes um novo modo de produção e distribuição no país, de forma que ela 

seja incorporada nas políticas macroeconômicas do Ministério da Fazenda. A afirmação é do 

secretário de Economia Solidária do governo federal, Gilberto Carvalho. Ele participou na tarde 

de quarta-feira (25) da mesa “Economia solidária, tecendo redes, transformando realidades, 

reconstruindo o Brasil”, no Fórum Social Mundial (FSM), que vai até sábado (28) em Porto 

Alegre. De acordo com Carvalho, será necessário um censo para mapear as “incontáveis 

iniciativas” de economia solidária que já existem no país. Para ele, o papel do governo nessa 

retomada da secretaria, que foi ocupada em 2003 pelo economista Paul Singer, será o de 

estimular a rede e dar condições para que as cooperativas se desenvolvam. “A ideia é que ela 

atue muito em conjunto, transversalmente dentro do governo, com o objetivo de qualificar e 

capacitar, estimular a formação econômica e técnica dos gestores. E, também, a busca de 

financiamento, então o papel do Banco do Brasil, do BNDS, da Caixa, eles vão ser essenciais 

nesse processo. Já há no Brasil uma imensa rede de empreendimentos, há cooperativas que 

centralizam esse trabalho, que congregam um grande número de cooperativas. Mas nós 

queremos aumentar ainda mais essa rede”. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comércio eletrônico gerou R$ 169,6 bilhões em vendas em 2022 

Mercado | 25/01/2023 

 

O e-commerce brasileiro cresceu 5% em 2022, na comparação com o ano de 2021, 

segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). No 

total, as vendas registradas atingiram a marca de R$ 169,6 bilhões. Foram cerca de 368,7 

milhões de pedidos e um ticket médio de R$ 460 por cliente no ano passado. Segundo a 

ABComm, as compras pela Internet representam hoje mais de 10% de todo o segmento do 

varejo nacional. Os segmentos de eletrodomésticos, telefonia, eletrônicos, casa e decoração, 

informática e moda tiveram o maior destaque no período analisado. O setor de alimentos e 

bebidas também registrou crescimento no período, um reflexo do consumo durante a Copa do 

Mundo. Essa peculiaridade de 2022 impactou positivamente o número de pedidos, porém 

diminuiu o preço das vendas. Para 2023, a projeção de crescimento é maior. A expectativa gira 



 
 
 
em torno de 9,5%, podendo atingir os R$ 186 bilhões ao fim do ano. No período, o ticket médio 

deve se manter ainda em equilíbrio, chegando a R$ 470. Já os pedidos podem alcançar os 395 

milhões. Fonte: ABRANET 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ENERGIA E PETRÓLEO 

 

Cade aprova venda de participação na Axxiom para a Light 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 17h46min 

 

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(SG/Cade) aprovou a aquisição, pela Light, de 49% do capital social da Axxiom. Com a 

consolidação da operação, a Light terá total controle pela organização. O despacho que aprova 

o ato de concentração, sem restrições, foi assinado na terça-feira (24). A Light atua de forma 

integrada no setor de energia elétrica no Brasil, nos segmentos de geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia. A Axxiom, por sua vez, é referência no fornecimento 

de softwares sob encomenda com soluções de vanguarda para corporações do setor 

energético nacional. De acordo com o formulário de notificação apresentado pelas empresas 

ao Cade, a compra representa uma oportunidade para que a Light concretize o controle na 

Axxiom, de forma a permitir maior alavancagem operacional do negócio. Segundo o parecer da 

SG, a unidade frisou que analisa de forma frequente e assertiva o mercado de transmissão de 

energia elétrica e que a participação da Light no setor ficaria abaixo de 30% após a finalização 

da aquisição. Quanto ao ramo de softwares, a Axxiom interfere especificamente no 

subsegmento de programas sob encomenda e também manterá uma participação inferior à 

média estipulada pela SG. Dessa forma, o departamento concluiu que a operação não 

acarretará prejuízos ao ambiente concorrencial. Fonte: ASCOM CADE 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

STF divulga calendário de julgamentos para primeiro semestre de 2023 

Poder Judiciário | 26/01/2023 – 14h30min 

 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, divulgou o 

calendário e os processos pautados para julgamento nas sessões plenárias presenciais 

marcadas para o primeiro semestre de 2023. Entre 1º/2, início do Ano Judiciário, e 30/6, o 

Plenário se reunirá em 42 sessões presenciais. A solenidade de abertura do Ano Judiciário - 

evento que costuma contar com a participação dos chefes dos Poderes da República, do 

Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil - está marcada para as 10h do dia 1º/2 

. A primeira sessão ordinária será realizada no mesmo dia, a partir das 15h. Entre os 

destaques do semestre estão as ações diretas de inconstitucionalidade contra alterações na 

forma de cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (Difal/ICMS), previsto na Lei Kandir. Fonte: ASCOM STF 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Difal do ICMS: STF julgará processo no plenário físico em 12 de abril 

Poder Judiciário | 25/01/2023 – 17h 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para quarta-feira (1º/2), no plenário físico, o 

julgamento dos dois recursos que discutem os limites da coisa julgada em matéria tributária. Os 

ministros vão analisar se um novo entendimento do STF cessa os efeitos de uma decisão 



 
 
 
transitada em julgado. Quando há o trânsito em julgado, não cabem mais recursos de uma 

decisão. O julgamento está suspenso desde 22 de novembro de 2022 por um pedido de 

destaque do ministro Edson Fachin. Antes da suspensão, os magistrados formaram maioria 

para que uma decisão do STF cesse automaticamente os efeitos de uma decisão transitada 

em julgado. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

STF julgará limites da coisa julgada em matéria tributária na próxima quarta-feira (1) 

Poder Judiciário | 25/01/2023 – 16h05min 

 

O julgamento das ações que discutem o início da cobrança do diferencial de alíquota 

(Difal) do ICMS foi incluído na pauta de 12 de abril do plenário físico do Supremo Tribunal 

Federal (STF). O caso foi suspenso em 12 de dezembro de 2022 por um pedido de destaque 

da ministra Rosa Weber. Fonte: JOTA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Investimento verde supera US$ 1 trilhão em 2022 e iguala-se a combustíveis fósseis pela 

1ª vez 

Mercado | 26/01/2023 – 09h13min 

 

Pela primeira vez, o mundo investiu tanto dinheiro na substituição de combustíveis 

fósseis quanto gastou na produção de petróleo, gás e carvão, de acordo com uma análise da 

BloombergNEF (BNEF). Investimentos globais na transição para energia limpa atingiram US$ 

1,1 trilhão em 2022, aproximadamente igual ao valor investido na produção de combustível 

fóssil, de acordo com o relatório “Tendências de investimento em transição energética 2023” da 

empresa de pesquisa. Nunca antes o valor gasto na mudança para energia renovável, carros 

elétricos e novas fontes de energia como o hidrogênio superou US$ 1 trilhão. Embora o valor 

represente um salto de 31% em relação a 2021, ainda é apenas uma fração do que é 

necessário para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater aquecimento global. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Não há risco de calote, diz Secom sobre financiamentos do BNDES 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 21h12min 

 

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), 

Paulo Pimenta, negou prejuízos ao governo federal por financiamentos do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para obras em outros países. Em seu perfil 

no Twitter, rebateu críticas sobre o assunto e disse que “não existe risco de calote” ao Brasil. 

Há, no entanto, o FGE (Fundo de Garantia à Exportação), criado em setembro de 1997 e 

mantido pelo Tesouro nacional. Em caso de inadimplência do importador –empresa ou país 

estrangeiro–, o fundo é acionado para ressarcir o débito. Na prática, quando alguma prestação 

não é paga pelo devedor, os recursos saem do Brasil. Fonte: Poder 360 
Leia mais 
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POLÍTICA 

 

Plínio Valério quer reapresentar proibição de empréstimos do BNDES a governos 



 
 
 

estrangeiros 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 13h42min 

 

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que vai pedir o desarquivamento do PLS 

261/2015, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, que proíbe o BNDES de 

emprestar recursos a governos estrangeiros, exceto para financiar a exportação de bens 

produzidos no Brasil. Ele diz que tomou a decisão após ouvir o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva prometer empréstimos à Argentina. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Para desgosto de Valdemar, o Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) avisa que irá 

concorrer contra Lira 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 12h31min 

 

O deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) comunicou 

oficialmente ao presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, que pretende concorrer à 

Presidência da Câmara contra Arthur Lira (PP-AL), o atual ocupante do posto. Lira, eleito em 

2021 com 302 votos, concorrerá à reeleição em fevereiro na condição de franco favorito — ele 

estima ter o apoio de pelo menos 370 deputados e trabalha para agregar à sua candidatura o 

apoio de um bloco de partidos que incluiria o PT. Orleáns e Bragança, conhecido como 

"Príncipe", embora nunca tenha estado na linha direta da sucessão imperial, almoçou com 

Valdemar no último domingo e disse a ele que, mesmo sabendo não ter chances de vitória, 

deseja "ser um contraponto" ao nome de Lira. Fonte: UOL 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bancada do PT anuncia apoio a Rodrigo Pacheco na eleição para presidente do Senado 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 12h11min 

 

A bancada do PT informou na quinta-feira (26) que apoiará o senador Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG) na disputa pela presidência do Senado. O anúncio foi feito após uma reunião dos 

senadores petistas, em Brasília. A eleição para presidente do Senado está marcada para 1º de 

fevereiro e, além de Pacheco, devem disputar os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e 

Eduardo Girão (Podemos-CE). Segundo o senador Fabiano Contarato (PT-ES), líder da 

legenda, um dos motivos que levaram o PT a apoiar Pacheco foi a postura dele em defesa da 

democracia durante os atos terroristas de 8 de janeiro e dos atos antidemocráticos de 7 de 

setembro do ano passado. "O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou um 

comportamento em defesa da democracia irrefutável. Eu acho que o melhor terreno para 

plantar e colher direitos é a democracia. Então, em momentos decisivos, ele, como presidente 

do Senado, teve uma atuação firme. [...] Então, neste momento, a bancada do PT no Senado 

defende, obviamente, a reeleição do presidente, senador Rodrigo Pacheco", afirmou Contarato. 
Fonte: G1 Notícias  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Polícia do Senado pede reforço na segurança da Esplanada para a reabertura dos 

trabalhos 

Poder Legislativo | 26/01/2023 – 10h12min 

 

O diretor da Polícia do Senado, Alessandro Morales Martins, encaminhou ao 

interventor na Segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, pedido de apoio em ações de 

segurança visando à cerimônia de posse dos novos senadores, que ocorre na quarta-feira (1º), 

e à abertura dos trabalhos legislativos, marcada para a quinta-feira (2). No ofício, Morales 

solicita o reforço do policiamento ostensivo nas imediações do Congresso e outras 



 
 
 
providências que a Secretaria de Segurança Pública do DF julgar necessárias. Ele diz que as 

solenidades contam com “projeção política, característica cuja sensibilidade foi incrementada 

em razão dos últimos acontecimentos ligados à invasão dos Três Poderes em 08 de janeiro”. E 

lembra que há a expectativa de participação de diversas autoridades, incluindo os chefes dos 

três Poderes. Fonte: InfoMoney 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro tentou por quatro vezes extinguir a reserva yanomami 

Poder Executivo | 26/01/2023 – 07h38min 

 

A justificativa que vem sendo usada agora por grupos bolsonaristas para atenuar o 

tamanho da tragédia que se abate sobre os yanomami não é nenhuma novidade para o ex-

presidente Jair Bolsonaro. Há 30 anos, quando era então deputado, Bolsonaro já se valia do 

argumento de que os indígenas são venezuelanos e não brasileiros. E essa foi a justificativa 

que ele utilizou para, no dia 8 de março de 1992, apresentar um decreto legislativo tentando 

extinguir a reserva Yanomami, que tinha sido demarcada no ano anterior pelo então presidente 

Fernando Collor, que, hoje senador, é seu aliado. “Questionamos se o total de indígenas 

‘encontrado’ pela Funai [Fundação Nacional do Índio] é realmente de brasileiros ou 

venezuelanos”, escreveu Bolsonaro na justificativa do seu decreto. Os yanomami são 

nômades. Eles deslocam-se por uma área que de fato ultrapassa as fronteiras dos dois países. 

Há yanomamis tanto no Brasil quanto na Venezuela. Segundo os antropólogos especialistas 

nas características dessa etnia, eles precisam dessa amplitude para que possam se 

desenvolver com saúde e qualidade, caçar, pescar e coletar. Confinados em área menor, 

provavelmente pereceriam. Os yanomami, na verdade, não são nem “brasileiros” nem 

“venezuelanos”. São yanomami. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 
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PP, PL e Republicanos fecham bloco a favor de Rogério Marinho no Senado 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 21h42min 

 

O PP, PL e Republicanos anunciaram, na quarta-feira, 25, formação de bloco no 

Senado a favor da candidatura do senador eleito Rogério Marinho (PL-RN) à presidência da 

Casa. O anúncio será formalizado em encontro na sede do PL em Brasília no próximo sábado, 

28, às 11h. De acordo com nota enviada pelo PL nesta noite, o presidente do partido, Valdemar 

Costa Neto, se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, com senadora eleita 

e líder do PP, Tereza Cristina, e com Marinho para decidir sobre a formação de apoio. “O bloco 

PL/PP/Republicanos dá musculatura política a Rogério Marinho que deseja resgatar a 

independência e o protagonismo do Senado Federal, se eleito”, declarou a nota. Fonte: O Estado de 

S. Paulo  
Leia mais 
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Leite assume PSDB e deve contemplar governadores na direção partidária 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 20h19min 

 

O PSDB inicia na quinta (26) a troca de comando no partido, com a ascensão do 

governador Eduardo Leite (RS) em substituição ao atual presidente, Bruno Araújo. A troca se 

dará em duas etapas. Primeiro, Leite será formalizado como vice-presidente do partido em 

reunião da Executiva Nacional. Posteriormente, na próxima quinta-feira (2), assumirá como 

presidente interino, com a renúncia da atual direção. Leite deve então apontar uma nova 

Executiva provisória, até ser eleito definitivamente para um novo mandato, em maio. Os nomes 

para o novo comando do partido ainda estão sendo definidos, mas os outros dois governadores 

tucanos, Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS), devem fazer parte dele. Fonte: Folha de S. Paulo  



 
 
 

Leia mais 
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PSD tenta ultrapassar PL como maior bancada doSenado 

Poder Legislativo | 25/01/2023 – 15h45min 

 

O PSD atua para ultrapassar o PL e retomar o posto de maior bancada do Senado nos 

próximos meses. A cúpula do partido tem mantido conversas com pelo menos três 

parlamentares para tratar de uma eventual filiação. Na próxima legislatura, o PSD deve ficar 

com 12 senadores e perder a posição de maior bancada para o PL, que passará a ter 14 

integrantes. Em reação, o PSD mantém diálogo com os senadores Eliziane Gama (Cidadania-

MA), Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Jayme Campos (União-MT) para tentar atraí-los para a 

legenda. De acordo com pessoas envolvidas nas conversas, todos deram sinalizações 

favoráveis, mas não há nada fechado no momento. Se as tratativas avançarem, o partido 

passaria a ter 15 membros. Fonte: O Estado de S. Paulo  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

RELAÇÕES EXTERIORES 

 

Brasil quer reequilibrar comércio com Uruguai, diz Haddad 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 21h12min 

 

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, na quarta-feira (25), que buscará 

“reequilibrar” as transações comerciais entre Brasil e Uruguai, buscando dar mais espaço aos 

produtos do país vizinho continental no mercado brasileiro. O pronunciamento foi feito em 

Montevidéu, onde o ministro está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Hoje temos 

superavit com o Uruguai, e nós queremos reequilibrar a conta externa do Uruguai buscando 

alternativas para os produtos uruguaios no Brasil. A determinação do presidente Lula é que a 

gente trabalhe nessa direção. Estamos bem tranquilos com isso”, disse o chefe da Fazenda. 
Fonte: Poder 360 

Leia mais 
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Lula fala em unificar “política e ideologia” na América Latina 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 18h32min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quarta-feira (25) que irá 

trabalhar “muito seriamente” para unificar a América Latina “em pensamento político e 

ideológico” e em “coisas práticas”. A declaração foi dada durante a cerimônia de entrega da 

medalha Más Verde (de reconhecimento por compromisso ambiental) em Montevidéu, no 

Uruguai. “É a 1ª reunião (da Celac) que eu participo desde 31 de dezembro de 2010, quando 

eu deixei a Presidência. De todos os presidentes que estavam lá, eu só encontrei um que 

ajudou a fundar a Celac [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos]. Fizemos 

uma boa reunião e vamos trabalhar muito seriamente na perspectiva de unificar em 

pensamento político e ideológico e em coisas práticas, a nossa querida América Latina”, disse. 

Em seu discurso, Lula disse que não está preocupado “com quem é o presidente” dos países 

que visita ou se os líderes são “de direita, de esquerda ou de centro”. Segundo ele, deve “tratar 

com respeito todo chefe de Estado de nossa querida América Latina e América do Sul”. Fonte: 

Poder 360 
Leia mais 
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IPEA: Estudos analisam a evolução do comércio entre a China e os países da América 

Latina e Caribe 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 17h20min 



 
 
 

 

O objetivo é mostrar a evolução das relações econômicas entre a China, a América 

Latina e o Caribe (ALC), com destaque à expansão da Iniciativa Cinturão e Rota na região (Belt 

and Road Initiative - BRI). Buscou-se interpretar o avanço da BRI na América Latina à luz do 

marco teórico conceitual da economia política internacional e a partir de formulações do campo 

da geoeconomia, apresentando a evolução das relações econômicas entre chineses e latino-

americanos. Os estudos mostram a evolução do comércio exterior da ALC com a China, nos 

anos de 2000 a 2019, enfatizando que é com o Brasil que ocorre a maior parte das transações. 

Os brasileiros enviaram aos chineses US$ 67,8 bilhões em bens, em 2020, com um superávit 

de US$ 31,1 bilhões. Nesse ano, o país asiático absorveu 32,4% das exportações brasileiras, 

concentradas nos seguintes produtos: soja, minério de ferro e seus concentrados e óleos 

brutos de petróleo ou de minerais betuminosos. Fonte: Portal do Agronegócio 
Leia mais 
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Na Argentina, MCTI fortalece cooperação científica bilateral 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 16h35min 

 

O retorno do Brasil à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC) e a retomada da cooperação científica com a Argentina marcaram a visita oficial do 

presidente Lula e da delegação ministerial ao país vizinho. Na ocasião, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) firmou acordos bilaterais que fortalecem e ampliam a parceria 

estratégica com a Argentina. “O Brasil já teve uma balança comercial bastante robusta, que já 

foi o dobro do que é hoje. Isso precisa ser restabelecido. É o conceito do ganha-ganha: ganha 

o Brasil, que gera emprego e renda e fortalece as empresas, e ganha a Argentina”, afirmou a 

ministra do MCTI, Luciana Santos. Ela enfatizou ainda o retorno do Brasil à CELAC, que 

realizou a VII Cúpula em Buenos Aires na terça-feira (24). “O Brasil precisa contribuir para a 

integração regional. É o compasso da geopolítica mundial. Não há como ter forças se não se 

sustentar uma base econômica, social e de prosperidade na região.” Fonte: ASCOM MCTI 
Leia mais 
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Lula faz acenos a Uruguai, mas pede que acordo com União Europeia seja prioridade 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 16h05min 

 

Apesar da insistência do governo uruguaio de seguir conversando com a China acerca 

de um acordo bilateral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou na quarta-feira (25) que 

os países do Mercosul preferem, primeiro, fechar um acordo comercial com a União Europeia. 

Esta é a avaliação de assessores próximos do Ministério das Relações Exteriores presentes 

em Montevidéu, onde o petista se reuniu com o presidente Luis Lacalle Pou. De acordo com 

fontes do Itamaraty, o Brasil conversou com Argentina e Paraguai nos últimos dias e sentiu que 

ambos os países também concordam que o acordo com os países europeus está na frente na 

fila de prioridade do Mercosul. Isso porque empresários dos três países também estariam mais 

entusiasmados com a aliança com a União Europeia. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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No Uruguai, Lula defende acordo entre China e Mercosul 

Poder Executivo | 25/01/2023 – 16h02min 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira (25) que “é possível” 

discutir a adoção de um acordo de livre comércio entre a China e o Mercosul, bloco econômico 

que engloba Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de países associados. Lula viajou na 

quarta-feira para Montevidéu, no Uruguai, onde se reuniu com o presidente do país, Luis 



 
 
 
Lacalle Pou. O objetivo da visita foi discutir o fortalecimento do Mercosul, diante das 

negociações avançadas entre Uruguai e China para o estabelecimento de um acordo comercial 

independente entre os dois países. Para o presidente brasileiro, antes é preciso destravar a 

ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Aprovado em 2019, após 20 

anos de negociações, esse acordo comercial precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos 

os países dos dois blocos para entrar em vigor. No entanto, diversos países europeus 

suspenderam a aprovação do acordo, o que exigirá negociações adicionais. Fonte: Agência Brasil 
Leia mais 
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Uruguai vai avançar nas negociações com China, e Brasil seguirá em paralelo, diz 

Lacalle Pou 

Mercado | 25/01/2023 – 14h24min 

 

Após receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Montevidéu, o presidente 

do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, admitiu divergências com o Brasil sobre as negociações 

de seu país em torno de um acordo de livre-comércio com a China. O uruguaio propôs que o 

governo brasileiro negocie paralelamente com o gigante asiático, e posteriormente os dois 

países tentem alinhar as prioridades na relação. “O Uruguai vai avançar nas suas negociações 

com a China, o Brasil pode paralelamente fazer seu caminho e, após isso, nós vamos 

compartilhar tudo que foi negociado, e o Uruguai pode se ajustar ao que o Brasil propor", 

declarou Lacalle Pou, ao lado de Lula. O peso econômico e demográfico do Brasil é muito 

importante, exaltou o presidente uruguaio. Apesar das diferenças sobre as negociações com a 

China, há, segundo ele, “boas intenções” de ambos os lados e não existe impedimento para 

que os demais integrantes do Mercosul participem do processo de estreitamento de relações 

comerciais com o país asiático. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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UE e Celac confirmam cúpula em julho, após retorno do Brasil à política regional 

Mercado | 25/01/2023 – 11h10min 

 

A União Europeia (UE) e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe 

(Celac) anunciaram na terça-feira (24) que farão uma cúpula em julho em Bruxelas. O anúncio 

veio ao fim da reunião que marcou o retorno do Brasil ao grupo regional após quatro anos de 

afastamento durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo um comunicado do Conselho 

Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado dos 27 países-membros, o encontro será entre 

os dias 17 e 18 de julho. O chefe do órgão europeu, Charles Michel, viajou para a Argentina 

para o encontro da Celac e teve na quarta uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. “A Cúpula UE-Celac fortalecerá ainda mais a associação birregional da UE e dos países 

da Celac em prioridades compartilhadas como as transições digital e verde, a luta contra as 

mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, saúde, segurança alimentar, migração, 

segurança, governança e a luta contra o crime transnacional”, diz a declaração europeia. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 
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SAÚDE 

 

OMS fará reunião para avaliar se Covid-19 ainda representa emergência global 

Mercado | 25/01/2023 – 12h35min 

 

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse, na 

última terça-feira, que o Comitê de Emergência da entidade irá se reunir para avaliar se Covid-

19 ainda representa emergência global. A infecção pelo novo coronavírus recebeu o status de 



 
 
 
emergência de saúde pública global em janeiro de 2020. “Quase exatos três anos depois de 

declarar uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional, nosso mais alto nível 

de alerta, esta semana o Comitê de Emergência sobre Covid-19 se reunirá para discutir se a 

situação atual ainda constitui uma emergência global”, disse em coletiva de imprensa realizada 

na última terça-feira. Embora Adhanom reconheça que o combate à doença melhorou desde o 

início da pandemia, ele alerta que "a resposta coletiva global está mais uma vez sob tensão. 
Fonte: O Globo 
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Governo vai comprar ferramenta de automação para serviços digitais 

Poder Executivo | 26/01/2023 

 

O governo federal abriu a contratação de ferramentas de automação para o 

desenvolvimento de serviços públicos digitais. O primeiro passo é a Intenção de Registro de 

Preços 1/23, iniciada pela Central de Compras, para medir o interesse dos órgão federais e 

calibrar a demanda para o edital. Os órgãos devem se manifestar até 3 de fevereiro. O 

desenho atual prevê, na prática, duas ferramentas BPMS, sigla em inglês para software de 

gestão de negócios. Uma vai cuidar do legado de 536 serviços digitalizados a partir de 

contratação feita ainda em 2017 – e que por isso será LECOM BPMS. Outra para buscar uma 

ferramenta neutra, portanto aberta a diferentes soluções de BPMS, inclusive via nuvem (SaaS). 

Assim, a contratação busca atender uma série de orientações do Tribunal de Contas da União, 

a começar pela busca de uma ferramenta que não seja uma solução proprietária específica, 

para evitar dificuldades de migração de serviços legados - daí o mencionado lote 2. Fonte: 

Convergência Digital 
Leia mais 
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TI lidera disparada de 491% de brasileiros em teletrabalho para exterior 

Mercado | 26/01/2023 

 

A startup de câmbio Husky, que oferece transferências internacionais, divulgou um 

estudo sobre o perfil dos prestadores de serviços brasileiros que trabalham remotamente para 

empresas fora do país. A pesquisa foi realizada em novembro do ano passado e mostrou um 

aumento de 491%, entre 2020 e 2023 no número de profissionais residentes no Brasil que 

trabalham ou prestam serviços para empresas no exterior e que recebem pagamentos em 

moeda estrangeira. O estudo também revelou que o valor médio de quem trabalha para o 

exterior é de US$ 2.655,22 mensais, cerca de R$ 13,5 mil. A área com maior concentração de 

profissionais é a de tecnologia da informação, somando 82% das pessoas que recebem 

transferências internacionais. Outras profissões, como designer, youtuber, analista de 

marketing e recruiter também aparecem na lista. A moeda mais utilizada para os pagamentos é 

o dólar: 9 entre 10 usuários da Husky recebem na moeda americana. Na área de TI, a 

pesquisa indica que profissionais que atuam como desenvolvedores de software são os mais 

buscados por empresas estrangeiras, o que faz com que essa profissão seja a mais frequente 

(84%) entre todas as funções no segmento de tecnologia. Além dos programadores, os 

profissionais de Dados, Produtos, Projetos, Cibersegurança e Sistemas também estão em alta 

no trabalho remoto internacional. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Telebras leva internet banda larga via satélite para terras Yanomami 

Poder Executivo | 26/01/2023 

 



 
 
 

O Ministério das Comunicações (MCom), por meio da Telebras, vai ativar sinal de 

internet banda larga na Reserva Indígena Yanomami, localizada em Roraima. O acesso se 

dará por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O 

objetivo é atender a população local e auxiliar as equipes humanitárias que estão prestando 

serviços na região. A pasta ainda estuda a instalação de pontos fixos de internet na região. 

“Hoje temos a possibilidade de levar, de imediato, 15 pontos de internet para aquela localidade. 

Isso equivale a mais do que o dobro do que já temos instalado atualmente em terras 

Yanomami. O nosso objetivo é garantir que o atendimento à população seja feito da melhor 

forma possível, além de possibilitar uma comunicação dos médicos e equipes humanitárias 

com o restante do mundo para que a situação seja superada o quanto antes”, afirmou o 

ministro Juscelino Filho. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Investimentos em digitalização caem após dois trimestres de alta 

Poder Executivo | 25/01/2023 

 

Os resultados da quarta Sondagem sobre Transformação Digital nas empresas 

brasileiras, desenvolvida em parceria pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostram que houve redução dos investimentos 

realizados em digitalização entre o 3º e 4º trimestre de 2022, após dois trimestres ininterruptos 

de alta. O cenário é o mesmo para o indicador que avalia a previsão de investimentos para os 

próximos três meses. O indicador de investimentos em digitalização retraiu 5,5 pontos, 

passando de 125,4 para 119,9 pontos, no último trimestre de 2022. Já a previsão de 

investimentos passou de 124,8 para 121,1 pontos no 4º trimestre de 2022, uma queda de 3,7 

pontos, após forte alta no trimestre anterior. O Índice de Transformação Digital (ITD) oscila 

entre o mínimo de zero ponto e o máximo de 200 pontos, onde o patamar de 100 pontos é 

considerado neutro. Valores inferiores significam desaceleração, enquanto valores superiores 

sinalizam aceleração. Fonte: ABDI 
Leia mais 
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