OPINIÃO
Banimento do carvão terá efeito
de uma guerra, sem mortes
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Sanders aparece à
frente de Trump
em pesquisas
nacionais

O pré-candidato socialista à presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders começa a preocupar
não mais apenas seus concorrentes
democratas, mas o próprio Donald
Trump. O socialista já aparece na
frente de Trump nas principais pesquisas nacionais.
A infomação é do jornal O Globo, ao destacar que à medida que
aumentam as chances de ser o candidato democrata, Sanders também
aparece em vantagem quando confrontado com o ocupante da Casa
Branca, embora a esta altura da disputa isso esteja longe de representar
uma possível vitória.
A reportagem ainda informa que
“essa vantagem também é percebida nas pesquisas nacionais, que servem como um termômetro geral”.
A média elaborada pelo Real Clear
Politics põe Sanders com 29% de
apoio entre os eleitores democratas,
um número que chega a 32% em
algumas sondagens. Joe Biden aparece em segundo, a mais de 11 pontos percentuais de distância. O bilionário e ex-prefeito de Nova York
Michael Bloomberg, que optou por
só entrar nas cédulas de votação na
Superterça e tem sido um dos críticos mais agressivos de Sanders,
surge em terceiro.

Reino Unido
vai revisar
políticas externa
e de defesa

O primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, anunciou uma grande revisão da política externa e da
defesa do país, após a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). A intenção é determinar uma
estratégia de segurança nacional
para a Grã-Bretanha nos próximos
cinco anos.
Esta revisão vai ocorrer ao longo
de seis meses e será mais um passo
na afirmação do controle de Boris
Johnson, após a polêmica reforma
do gabinete. As questões-chave serão redefinir as relações do Reino
Unido com aliados e desenvolver
recursos cibernéticos.
As revisões de defesa e segurança ocorrem a cada cinco anos.
Contudo, esta será diferente. Isto
porque levará em consideração as
necessidades da política externa do
país no momento em que o Reino
Unido acabou de deixar a União
Europeia.
“Eles precisam de lidar com uma
crescente incerteza sobre nosso relacionamento de longo prazo com a
Europa, por um lado, e se podemos
confiar nos Estados Unidos de Donald Trump, por outro”, referiu Malcolm Chalmers, professor do Instituto Real dos Serviços Unidos (Rusi).
No centro da questão está o fato de
o governo britânico estar permitindo
que a revisão seja executada simultaneamente com a abrangente revisão
de gastos. Segundo alguns peritos,
isto significa que qualquer uma de
conclusões seria limitada por restrições financeiras mais amplas.
A revisão anterior que ocorreu
em 2015 tentou concentrar os gastos no combate ao Estado Islâmico
e outras organizações terroristas
não estatais. Porém, os envolvidos
disseram que a capacidade militar
convencional da Rússia foi subestimada, o que permitiu que o Kremlin se tornasse um participante
importante na guerra civil síria.
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Apoio a golpe pode gerar
impeachment de Bolsonaro
Para jornal espanhol,
empresários não
ligam para democracia
enquanto estiverem
lucrando

O ministro do STF Celso de
Mello disse que, “se confirmada”,
a divulgação de vídeo pelo presidente Jair Bolsonaro convocando
manifestação contra o Congresso
Nacional e o Supremo Tribunal Federal é desrespeito à Constituição e
significa “incidir em crime de responsabilidade”.
Celso de Mello, assim como outros ministros do STF, parlamentares e representantes da sociedade
civil reagiram ao que o jornal espanhol El País classificou de golpe
de estado em marcha. Segundo a
publicação, “o motim de uma parte da Polícia Militar do Estado do
Ceará e os disparos realizados no
dia 19 de fevereiro contra o senador licenciado Cid Gomes, do PDT,

Falta de peças da China pode
parar indústrias brasileiras
O surto de coronavírus na China
já está causando efeitos e preocupação no setor industrial do Brasil.
Uma pesquisa recente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica (Abinee) com as fabricantes de produtos do setor eletroeletrônico mostrou que 22% das empresas ameaçam parar de produzir
nos próximos dias se as peças da
China não voltarem a ser entregues
regularmente.
As maiores prejudicadas são as
do setor de tecnologia da informação (celulares, computadores, tablets), mas praticamente todos os
produtos nacionais dependem ao
menos de uma peça, seja placas,
circuitos ou chips chineses, explicam os representantes das fabricantes nacionais. E como não é possível colocar no mercado um item
incompleto ou substituí-lo sem
longo estudo por um similar local
ou de outro país, parar as máquinas
acaba sendo inevitável.
A Samsung e a Motorola – duas
das maiores indústrias do setor –
interromperam a produção de celulares no país, devido a falta de
componentes enviados da China.
Elas não são as únicas empresas de
eletrônicos no mercado nacional a
enfrentarem o desabastecimento,
que também afetará o bolso do con-

Nelson Jr./SCO/STF

compõem a cena explícita de um
golpe de estado que está acontecendo dentro da anormalidade”.
O artigo, escrito pela jornalista
brasileira Eliane Brum, ainda aborda a pouca importância dada por
empresários à democracia “sempre
que seus negócios sigam dando benefícios”. “Estes empresários são
herdeiros morais daqueles empresários que apoiaram e se beneficiaram da ditadura militar (1964-1985)
se não são os mesmos”, aponta.
A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)
divulgou nota em que ressalta que
o ato representa um atentado contra a Constituição e o livre exercício dos poderes constituídos, o que
configura crime de responsabilidade conforme previsto no art. 85 da
Carta.
Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou, em nota, que a atitude de Bolsonaro “revela a face sombria de
um presidente”. Os ex-presidentes
Lula e Fernando Henrique fizeram
um chamado ao Congresso e à sociedade brasileira para enfrentar as
ações contra a democracia.

sumidor: especialistas acreditam
que os preços devem subir.
A China é a principal fornecedora internacional de componentes ao
Brasil – só em 2019, o setor comprou US$ 7,5 bilhões em peças ou
insumos, 42% de tudo o que foi importado no ano passado.
“Estamos muito preocupados
com os impactos na produção do
setor e continuamos avaliando a
situação de perto”, afirma o presidente executivo da Abinee, Humberto Barbato. Segundo ele, o levantamento da associação mostra
que mesmo as indústrias que ainda
não foram prejudicadas afirmaram que se o abastecimento não se
normalizar nos próximos dias será
muito difícil conseguir manter o
ritmo de atividade. A pesquisa foi
realizada no dia 5 de fevereiro de
2020, com a participação de cerca
de 50 indústrias das diversas áreas
do setor eletroeletrônico.
Desde que o coronavírus começou a circular na China, o governo
local vem realizando intensas campanhas de contenção da doença,
que afetam também as inúmeras fábricas instaladas no país, que montam produtos e/ou fornecem peças
para a manufatura localizada de
diversas companhias de eletrônicos
no mundo.

OPINIÃO
Legislação dispensa nova perícia
pelo INSS em 3 hipóteses
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Celso de Mello vê crime de responsabilidade

Coronavírus afeta economia na
Europa e derruba Bolsa no Brasil
A Comissão Europeia disse nesta
quarta-feira que o novo coronavírus
já afeta a economia europeia, especificamente devido à influência da China
nos mercados da região, mas adiantou
não ser ainda possível fazer uma “previsão séria” sobre esse impacto.
“Os acontecimentos recentes
apontam para uma materialização
parcial desse risco, por isso teremos um impacto, tendo em conta
que a China representa 18% do PIB
mundial”, declarou o comissário
europeu da Economia, Paolo Gentiloni, durante conferência de imprensa em Bruxelas.
Discursando na apresentação do
pacote de inverno da Comissão Europeia do semestre europeu, que inclui análises macroeconômicas dos
27 Estados-membros da União Europeia, Gentiloni disse que o surto
do Covid-19 “está evoluindo dia
após dia”, e está sendo monitorado
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pelos serviços técnicos de economia do executivo do bloco.
No Brasil, o Ministério da Saúde
confirmou, nesta quarta, o primeiro
caso de um brasileiro infectado pelo
novo coronavírus (Covid-19). Tratase de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que
esteve na região da Lombardia, no
norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de
fevereiro. Ao retornar da viagem, na
última sexta-feira, o paciente apresentou os sinais e sintomas compatíveis com a doença (febre, tosse seca,
dor de garganta e coriza).
O Ibovespa, principal índice da
Bolsa brasileira, despencou 7%, a
105.718,29 pontos. As perdas foram
lideradas por Gol e Azul, que recuaram 14,31% e 13,30%, respectivamente. Foi a maior queda do Ibovespa desde 18 de maio de 2017. Já o
dólar comercial fechou em alta de
1,16%, a R$ 4,444 na venda.

COTAÇÕES
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Salvando a humanidade da falência: acordos climáticos e energia
Mostramos em artigos anteriores, que a grande saída
para os acordos climáticos
deve passar primeiramente
pelo banimento do carvão em
razão do:
a) Baixo custo de conversão tecnológica das termelétricas a carvão para gás e
petróleo;
b) Eliminação da oposição
dos acordos climáticos da
poderosíssima indústria de
petróleo e dos grandes países
exportadores; e
c) Manutenção dos incentivos ao uso de energias alternativas e tecnologias poupadoras de energia através
do aumento ou manutenção
do custo da energia elétrica
e do petróleo, mesmo com a
contínua redução do custo de
produção de energia renovável e do crescente uso de mobilidade elétrica.
Dessa forma, estaríamos
mais próximos de um verdadeiro acordo climático, porque o principal grupo opositor, a indústria do petróleo, os
países exportadores de petróleo e os países sede de grandes petrolíferas, não mais se
oporia.
Os Estados Unidos da
América (EUA) não são exportadores de petróleo, mas,
por serem grandes produtores
de petróleo, sede das maiores
empresas privadas de petróleo do mundo e terem toda
sua economia, indústria, sociedade e estrutura urbana
voltada para a mobilidade
individual à base do petróleo,
hoje são a maior resistência
aos acordos climáticos, o que
é muito visível nos posicionamentos do presidente Donald Trump.
Com a política de substituição global do carvão por
hidrocarbonetos líquidos, os
EUA deverão mudar a posição e ficar favoráveis aos
acordos climáticos. Mas há
uma questão complicada nos
EUA, que é grande utilização
de carvão para produção de
eletricidade. Os estados produtores de carvão e as empresas termelétricas resistirão.
Mas a necessidade crucial
de aumento e manutenção
do preço do petróleo e do gás
acabará vencendo.
Há muito mais estados
dependentes do petróleo e
gás do que do carvão, assim
como o valor financeiro movimentado por esses setores.
A indústria norte-americana

do petróleo possui altos custos de produção e fará de
tudo para manter seus preços
de venda. A política de Obama de fechamento das usinas
voltará com ou sem Trump,
se a indústria do petróleo passar de aliada para adversária
da indústria do carvão.
Mas isso ainda não é o
consenso necessário para um
verdadeiro e justo acordo
global contra as mudanças
climáticas ou simplesmente
para redução das emissões,
como preferem os denominados céticos.
A Europa e o Japão são
os principais patrocinadores
desse acordo. Entre eles há
grandes consumidores de
carvão para uso termelétrico, como a Alemanha. Mas
eles não se oporão ao banimento do carvão, porque
essa já é um meta de longo
prazo desses países, basta
que seja adiantada. Como
esses países possuem boa
parte das principais empresas de engenharia que vão se
beneficiar com essa política,
eles deverão concordar. E a
sociedade europeia já está
majoritariamente convencida. Evidentemente, alguns
países como a Noruega, Dinamarca, França e Suíça,
que usam muito pouco carvão para produção de eletricidade, seriam apoiadores
entusiásticos.
O Brasil, que era o principal defensor dos acordos
climáticos entre os Brics e os
países em desenvolvimento,
hoje, com o Governo Bolsonaro, que segue orientação
de Donald Trump, tem uma
posição diferente. O principal motivo dessa mudança
de comportamento do Brasil é que nosso país agora já
é um grande exportador de
petróleo e está depositando
todas as esperanças de seu
desenvolvimento próximo no
crescimento da produção e
exportação de petróleo.
Sem o Brasil levando
sua posição aos Brics e ao
mundo em desenvolvimento, não há acordo climático. Mas com o banimento
do carvão mineral, o Brasil
voltará a sua posição tradicional, independentemente
do que pense o governo atual, mesmo porque a posição
dos EUA também mudará. O
Brasil não é um grande produtor de termeletricidade a
carvão.

Os países exportadores
de petróleo e gás certamente
vão apoiar uma política que
busque resolver as mudanças climáticas sem reduzir o
consumo de hidrocarbonetos
fluídos. As maiores dúvidas
seriam a Rússia e a Austrália,
porque têm grandes reservas
e são exportadores e consumidores de carvão para uso
termelétrico. Mas não devem
ser opor, porque o valor da
exportação de gás natural
é maior do que de carvão e,
como os EUA, eles não teriam dificuldade de substituir
o consumo de carvão pelo
gás. Suas indústrias de petróleo, que são poderosas, não
terão dificuldade de isolar
os interesses da indústria do
carvão.
Evidentemente que as empresas, trabalhadores e regiões que hoje dependem do
carvão precisam ser recompensadas de alguma forma.
No caso dos países que são
grandes produtores de petróleo e gás, essa compensação
pode ser resolvida com políticas internas de compensação
por meio de acordos democráticos.
Nas questões internacionais, países que dependem
mais das exportações de carvão do que de petróleo e gás
e os grandes dependentes de
térmicas a carvão vão se opor
a essa proposta.
Há alguns pequenos e médios exportadores de carvão,
como a Indonésia, que precisam ser recompensados. Nesse caso, seria importante usar
o fundo global para compensação das mudanças climáticas e oferecer uma fonte fixa
de divisas para compensarem
a queda de suas exportações.
As maiores resistências
que antevemos viriam da
China, Índia e África do Sul,
maioria dos Brics. Compensar suas exportações de
carvão seria necessário, mas
insuficiente para que esses
países mudem sua matriz
energética.
Compensar a conversão
multibilionária da sua infraestrutura energética para outras fontes pode ser um custo
que eles não estejam tão dispostos a pagar como os países
ricos da Europa ou os ricos e
produtores de petróleo como
os EUA, Canadá e Austrália.
Esse custo é tão alto que nenhum país terá interesse em
oferecer uma compensação.

É claro que as vozes protecionistas na América do Norte, Europa e Japão vão sugerir que sejam erguidas tarifas
ambientais contra as exportações de manufaturados da
China e da Índia para forçálos a aceitar o banimento do
carvão. Essa talvez seja até
uma solução eficaz, especialmente no caso da China, que
sofre muito com a poluição
em suas grandes cidades, tem
recursos financeiros, energéticos (caso aumente suas
importações de petróleo e
gás) e tecnológicos para essa
conversão e quer evitar tarifas protecionistas a qualquer
custo.
A China, por ser uma grande exportadora de engenharia, acabaria se beneficiando
com uma política global de
conversão energética decorrente do banimento do carvão
termelétrico.
No caso da Índia, a situação é muito diferente. Ela
não tem os recursos da China
para essa conversão. O mundo teria que criar uma política de financiamento externo
barato de longo prazo para
a conversão das termelétricas indianas, o aumento do
investimento em energia renovável e até o aumento das
importações de petróleo dela
por alguns anos. Caso contrário, a Índia poderia sofrer
uma calamidade social, caso
seja imposta a ela uma política de protecionismo ambiental para obrigá-la a banir o
carvão.
Nesse sentido, fica claro que, apesar de ser muito
mais barata e consensual do
que todas as outras soluções
já apresentadas para se encontrar o acordo climático, o
banimento do carvão também
vai precisar constituir um
fundo de compensações, que
receberia dinheiro dos países
mais ricos mas que poderia
também receber dos grandes
exportadores de petróleo e
gás, especialmente daqueles
que não vão precisar fazer
grandes conversações de suas
usinas termelétricas.
A saída da crise global
O banimento do carvão
termelétrico terá o efeito econômico de uma guerra, mas
sem que ninguém precise
morrer. A guerra normalmente resolve os problemas de
desemprego, crise bancária,

excesso de oferta, capacidade
ociosa, recessão e estagnação
porque faz o governo aumentar substancialmente os gastos e o déficit público e assim
aumenta o emprego, aumenta a oferta de dinheiro, melhorando o balanço do setor
bancário, e aumenta o investimento privado para atender
a essa demanda crescente.
No caso do investimento, o aumento é muito mais
significativo do que seria
em recuperações econômicas comuns, porque a guerra
queima muito capital ocioso
através da destruição ou obsolescência acelerada. Isso
faz com que o investimento
cresça não apenas para atender ao aumento da demanda,
mas para substituir capital
que foi destruído ou ficou obsoleto.
O banimento do carvão
tem efeitos parecidos, porque a relação capital-produto
da produção de eletricidade
é muito grande. Portanto, o
valor de investimento para
trocar grandes conjuntos de
usinas produtoras de energia
é enorme. O banimento do
carvão, além de conversão
de milhares de usinas termelétricas para outro combustível, teria ainda como
consequência a manutenção
de um alto preço para eletricidade e do petróleo, incentivando também a elevação
do investimento em energias
renováveis para produção de
eletricidade e para uso nos
veículos.
Assim, serão aumentados
os investimentos em energia
solar e eólica, bem como os
investimentos na agricultura, em razão da manutenção
de elevados preços para os
produtos agrícolas. O fim da
produção de biocombustíveis
levaria hoje a um colapso da
agricultura mundial; assim,
a manutenção dos preços do
petróleo são importantes para
a manutenção e crescimento
da prosperidade rural, pelo
menos pela próxima década.
O maior valor em investimento seria, no entanto, a
conversão, ainda que gradual, para a mobilidade elétrica,
porque o valor dos automóveis individuais é imenso em
relação ao PIB mundial, assim como toda sua infraestrutura de abastecimento, mobilidade e estrutura urbana.
Poderemos explicar isso futuramente, mas a mobilidade

elétrica vai mudar toda a estrutura das cidades no planeta
e produzir assim um ciclo de
crescimento e prosperidade
semelhante ao que aconteceu
(ainda que desigual) no Planeta após a Segunda Guerra
Mundial com a difusão do
American Way of Life baseado no carro a gasolina, no
caminhão e no trator.
Nesse sentido, podemos
dizer que o banimento do
carvão e a consequente aceleração das políticas de conversão à economia de baixo
carbono salvará o mundo da
crise econômica e engatará o
Planeta em um novo ciclo de
prosperidade.

cializada antes de comparecer ao exame pericial, uma
vez que, após a realização
da perícia, ficará muito mais
complicado o exercício do
direito da dispensa.
Apesar de a revisão de
benefício por incapacidade ter como objetivo combater fraudes no sistema
previdenciário e eliminar o
pagamento indevido de benefícios, falhas acontecem
corriqueiramente e, por isso,
é fundamental estar atento às

condições previstas na legislação. Nos casos envolvendo
o pente fino da aposentadoria por invalidez, a atenção
deve ser redobrada, pois inúmeras condições previstas
em lei devem ser observadas
pelo INSS, o que nem sempre acontece.

Evitando a grande guerra
Com o afastamento do
risco de nova depressão e as
guerras comerciais e redução
da cooperação internacional
que seriam resultado, podemos dizer que esse seria um
grande passo para afastar
nosso mundo da nova Grande Guerra.
Essa política poderá evitar
igualmente uma grande guerra internacional, porque, ao
tirar a economia global da recessão e restabelecer o crescimento do comércio global,
a rivalidade entre os países
diminuirá, e a adesão dos
povos a políticos agressivamente nacionalistas também
diminuirá com a redução do
desemprego.
Além disso, o acordo climático bem sucedido e operacional, na medida em que
fortalece a ONU e a cooperação política, tecnológica e
econômica internacional, diminui a propensão à agressividade geopolítica e às guerras.
Assim,
o
banimento
do carvão poderá evitar a
nova Grande Depressão
e a nova Grande Guerra.
Como troco, ainda receberemos, para a maioria que
assim acredita, o fim do
risco de colapso climático
global. Então, por que não?
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Revisão do pente fino da aposentadoria por invalidez
Os aposentados por invalidez do INSS têm sido
convocados para a realização do pente fino da
Previdência. O objetivo
das convocações é a realização de nova perícia
médica para verificar se a
incapacidade que ensejou
a concessão do benefício
ainda persiste. Acontece
que os aposentados nessa condição devem estar
atentos a direitos específicos que lhes assistem,

dentre eles as hipóteses
em que a legislação dispensa da referida avaliação.
Conforme prevê a lei de
benefícios da Previdência
Social, três são as hipóteses
que autorizam a dispensa da
perícia: ter 55 anos de idade
e mais de 15 anos de período
em benefício (como auxíliodoença ou aposentadoria por
invalidez); ter 60 anos ou
mais de idade; ou ter diagnóstico HIV/Aids. Assim,

quem está percebendo aposentadoria por invalidez e
se enquadra em alguma das
três hipóteses não deve ser
convocado para avaliação
pericial.
Toda notificação para a
avaliação pericial deve ser
realizada pelo correio e, ao
receber a comunicação e se
enquadrar nessa situação, o
beneficiário deverá informar
o enquadramento na hipótese de dispensa do exame
pericial ao INSS. Para isso,

é fundamental manter os
dados atualizados para que
eventual notificação expedida seja devidamente recebida. Do contrário, o INSS
presumirá o recebimento, e
todos os atos da revisão correrão a revelia do segurado.
Caso a Previdência não
reconheça a condição de
dispensa do exame médico
pericial – mesmo após contestação realizada pelo segurado – torna-se importante
buscar uma orientação espe-
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Crescimento econômico
reduz número de crimes
Estímulo à economia traz mais resultado
que políticas rigorosas de combate

Um punhado de dólares
pelo extrato bancário
Quanto vale a privacidade? Foi o que perguntaram Jeffrey Prince e Scott Wallsten, do thinktank norte-americano Technology Policy Institute (TPI), na pesquisa “How
much is privacy worth around the world and across platforms?” (“Quanto vale a privacidade no mundo todo e
através das plataformas?”). Foram ouvidas pessoas de
seis países, Brasil inclusive (os outros são Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina e Alemanha).
A pesquisa constatou que os alemães valorizam mais
a privacidade em comparação aos habitantes dos EUA e
da América Latina. Em todos os países, as pessoas valorizam a manutenção de informações financeiras e biométricas, mas são mais liberais em relação a dados de
navegação e localização. Vejamos alguns números dos
usuários do Facebook (expressos em dólares, por mês,
conversões usando paridade do poder de compra – PPC):
Compartilhar o saldo bancário
Média: US$ 8,44
Alemanha: US$ 15,43
Brasil: US$ 9,96
Informações de impressões digitais
Média: US$ 7,56
Colômbia: US$ 12,90
Brasil: US$ 4,68
Ter os textos lidos
Média: US$ 6,05
Alemanha: US$ 8,01
Brasil: US$ 3,41
Informações sobre saques em dinheiro
Média: US$ 5,80
Alemanha: US$ 13,42
Brasil: US$ 4,88
As pessoas precisariam receber apenas US$ 1,82/mês
para compartilhar sua localização e, essencialmente, nada
para anúncios enviados por SMS. Para os brasileiros, os
valores seriam de US$ 1,83 pela localização e US$ 0,27
por anúncios.
Os valores podem ser considerados módicos ao serem
comparados com os bilhões obtidos pelas plataformas
através da venda de informações dos usuários. O resultado mostra como é bem sucedida a tática de oferecer “de
graça” algum serviço, obtendo com isso um consumidor
fiel, que nem desconfia – ou não se importa – com o fato
de suas informações pessoais serem a contrapartida da
“gratuidade”. Só falta agradecer.

Luta chilena continua
A Ordem dos Advogados do Brasil (OABRJ) recebeu na
semana passada a advogada chilena Maria Rivera, ex-presa
política e sobrevivente da ditadura de Augusto Pinochet. Ela
expôs o cenário político atual do Chile e as demandas populares derivadas da privatização de serviços básicos, como a
educação, a saúde e a aposentadoria, e a condução dada pelo
presidente Sebastian Piñera aos problemas sociais, assim
como a repressão à insurgência dos chilenos em uma onda de
protestos que vêm acontecendo desde 18 de outubro.
Segundo ela, as manifestações têm caráter pacífico e ganharam as ruas tendo como um dos lemas a frase “Hasta que
la dignidade se haga costumbre”, ou seja “Até que a dignidade se torne um hábito”. Os manifestantes são reprimidos
com violência. Projetos de lei enviados pelo presidente e
aprovados pelo Congresso aumentam criminalização contribuíram para elevar a indignação do povo chileno.
Segundo a advogada, já são mais de 2.500 presos
políticos, quase 27 mortos oficiais, além dos quase 400
que tiveram lesões nos olhos. Os protestos foram jogados para escanteio pela mídia brasileira, que finge que
acabaram. Mas a luta no país continua ativa.

Fixos e altos
A Caixa lançou na semana passada uma linha prefixada
de financiamento imobiliário, com taxa de 8% a 9,75% ao
ano. Em dois anos de financiamento, o cliente já pagou mais
juros do que em 15 anos de consórcio, alfineta o empresário
Marcio Kogut, CEO do Mycon, fintech de consórcios.

O leão é manso
Em carta aos investidores da Berkshire Hathaway,
Warren Buffet sentenciou: “Nós compramos negócios
para os próximos 20, 30 anos. O longo prazo não mudou
com o coronavírus.”

Rédea curta
Não será surpresa se Bolsonaro e família desistirem
dos atos em 15 de março. Mas a semente está lançada. E
dia 31 (ou 1º) é logo ali.

Apesar de a América Central continuar a ser uma das
regiões mais violentas do
mundo – onde ocorre quase
4,5% do total de homicídios,
embora a região tenha apenas cerca de 0,5% da população mundial – as taxas
de homicídios estão em declínio desde 2015.
Os índices por 100 mil
habitantes caíram de 108,6
para 36 em El Salvador, de
29,7 para 21,5 na Guatemala
e de 63,8 para 41,5 em Honduras. “Durante esse período, a atividade econômica
também cresceu em El Salvador, Guatemala e Honduras, os países do chamado
Triângulo do Norte. Isso
suscita
uma
pergunta:
condições econômicas favoráveis ajudariam a manter
a criminalidade sob controle
no futuro?”, questiona Dmitry Plotnikov, economista
do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo
Monetário
Internacional
(FMI).
O gráfico da semana do
FMI, extraído de um estudo
recente do Fundo sobre a
relação entre a criminalidade
e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no
Triângulo do Norte, indica
que a resposta é sim. Uma
elevação de 1% no PIB per
capita observada em Honduras em 2016, impulsionada
por um aumento da produtividade do trabalho, reduziria a criminalidade em cerca
de 0,5%.
Em El Salvador, um aumento do PIB em 1% reduz

a criminalidade em 0,66%.
Na Guatemala, o efeito é o
mesmo que em Honduras.
Os números sugerem que os
efeitos positivos do maior
vigor da atividade econômica sobre a atividade criminosa são semelhantes para um
amplo conjunto de níveis de
criminalidade.
“Ao comparar a análise
de custos e benefícios da escolha de um indivíduo entre
procurar um emprego dentro
da lei ou viver na criminalidade, constatamos que uma
melhoria sistemática do padrão de vida é fundamental
para sustentar a redução da
atividade criminosa – sobretudo se os níveis de criminalidade forem controláveis”,
analisa Plotnikov. “O lado
negativo dessa relação é,
naturalmente, que a instabilidade econômica ou uma
desaceleração do crescimento prejudicam a situação da
segurança.”
Contraproducente
A análise empreendida
pelo economista do FMI
explica por que o fortalecimento da economia ajuda a
reduzir os índices de criminalidade na América Central. “Primeiro, à medida que
a produtividade e a atividade econômica aumentam
– ajudando a elevar a renda
geral – os indivíduos têm
um incentivo maior a praticar atividades lícitas, como
o trabalho remunerado no
setor industrial, ou montar
uma pequena empresa.”

“Isso significa”, prossegue Plotnikov, “que o crime
se torna menos atraente. E
à medida que surgem mais
empregos dentro da lei, nossa análise constata que os
delinquentes atuais se veem
menos propensos a praticar
atos ilícitos altamente rentáveis, como a extorsão, e
passam a optar pela segurança no emprego e por salários
estáveis.”
Plotnikov afirma que, embora políticas rigorosas de
combate ao crime, como a
“Mano Dura” em El Salvador, tendam a ser populares,
muitas vezes são contraproducentes. “As políticas que
buscam reintegrar os condenados à economia produtiva, como na indústria ou no
setor de serviços, parecem
produzir resultados mais
positivos”, analisa.
“Em termos mais gerais,
as políticas que promovem

a geração de mais empregos
e o aumento da produtividade – como a melhoria da
infraestrutura, a redução das
barreiras à entrada de novas empresas e o aumento
da eficiência dos sistemas
tributários – são essenciais
para fortalecer e sustentar o
crescimento na região”, atesta o economista do FMI.
Trabalhadores
mais
produtivos e custos de segurança mais baixos impulsionam os lucros das empresas,
o que, por sua vez, estimula
novas empresas a ingressar
no mercado ou incentiva as
empresas existentes a expandir-se e, assim, gerar mais
oferta de trabalho e emprego.
Não é de surpreender que
a atividade criminosa se
torne uma opção viável para
alguns, expõe o economista,
dada a pobreza generalizada
e a falta de oportunidades
econômicas.

Neoliberalismo de Macri Comprovantes para I. Renda
devem ser enviados até sexta
levou Argentina a pior
pobreza em 10 anos
A Argentina mergulhou
na maior pobreza da década
durante o governo do presidente Mauricio Macri, como
demonstra o levantamento
“Pobreza além da renda.
Relatório sobre pobreza multidimensional 2010-2019”,
publicado pelo Observatório
da Dívida Social da Universidade Católica daquele país
(UCA).
Desde 2010 a pobreza
é um problema estrutural
na Argentina, não caindo
abaixo de 15% nesse período. Mas, segundo o relatório,
a partir de 2016 as taxas de
pobreza pioraram. Macri foi
presidente da Argentina entre
2015 e 2019, não conseguindo se reeleger. Ele perdeu
a disputa para o peronista
Alberto Fernández, que tem
como vice a ex-presidente
Cristina Kirchner.
O estudo revela que cerca
de 33,5% dos argentinos têm
problemas com o acesso à
água potável e outros serviços básicos. Outro dado é

que 32,3% da população (17
milhões de pessoas) sofria
de insegurança alimentar e
problemas no acesso a cuidados médicos ou medicamentos.
O relatório da Universidade Católica Argentina
mostra que 28% das famílias
estão em ambientes contaminados, 12,5% têm problemas
para acessar a educação e um
terço não é afiliada à seguridade social.
A pobreza multidimensional subiu 10 pontos nos
últimos quatro anos, passando de 27,2% da população em 2015 para 37,5% no
terceiro trimestre de 2019,
afetando 15,8 milhões de
pessoas.
Pobreza multidimensional
refere-se a pessoas pobres
por renda e ao mesmo tempo terem pelo menos uma
privação não monetária,
relacionada a déficits em
alimentos, serviços básicos,
moradia decente, meio ambiente, educação ou emprego.

Empresas e instituições
financeiras têm até sextafeira para enviar aos contribuintes os comprovantes de
rendimentos referentes ao
ano passado. Os informes
são usados para o preenchimento da declaração do
Imposto de Renda Pessoa
Física 2020, cujo prazo de
entrega começa na segundafeira.
Os dados não precisam
ser enviados pelos Correios.
Os comprovantes podem ser
mandados por e-mail, serem
baixados na internet ou divulgados em aplicativos
para dispositivos móveis. Os
documentos de rendimento
servem para a Receita Federal cruzar informações e
verificar se o contribuinte
preencheu dados errados ou
sonegou imposto.
Os documentos fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos contribuintes no
ano anterior, assim como detalhar os valores descontados
para a Previdência Social e o
Imposto de Renda recolhido
na fonte. Contribuições para
a Previdência Complementar

Hong Kong: 1º déficit
fiscal em 15 anos

ceiro do governo da região
administrativa especial, Paul
Chan.
A estimativa revisada para
2019-2020 sobre a receita do
governo é de 567,3 bilhões
de dólares de Hong Kong,
abaixo da original em 9,4%,
enquanto a estimativa revisada de gastos do governo
é de 611,4 bilhões de dólares

de Hong Kong, 0,6% maior
que a previsão original, revelou Chan ao entregar o orçamento anual no Conselho
Legislativo local.
“No total, prevejo um
déficit de 37,8 bilhões de
dólares de Hong Kong para
2019-2020. As reservas fiscais devem chegar a 1,1331
trilhão de dólares de Hong

da empresa e aportes para o
plano de saúde coletivo devem ser informados, caso
existam.
Os aposentados e os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) podem pegar os
comprovantes na internet. O
documento está disponível
na página Meu INSS ou no
aplicativo de mesmo nome
disponível para os sistemas
Android e iOS. O segurado
deve digitar a mesma senha
para consultar os demais extratos. Caso não tenha senha,
basta seguir os passos informados pelo site.
Planos de saúde individuais e fundos de pensão
também são obrigados a
fornecer os comprovantes,
cujos dados serão usados
para o contribuinte deduzir
os valores cobrados no Imposto de Renda. Os bancos
e corretoras devem informar
os valores de todas as contas
correntes e de todos os investimentos. Caso o contribuinte tenha conta em mais
de uma instituição, deve obter os comprovantes de todas
elas. (Agência Brasil)

Kong até 31 de março de
2020”, disse Chan.
Esta é a primeira vez que
o governo local apresenta
um déficit fiscal nos últimos
15 anos, apontou ele, acrescentando que também prevê
um déficit para os próximos
cinco anos. Um dólar de Hong
Kong equivale a cerca de US$
0,13. (Agência Xinhua)

Não espera acontecer
Foi visível o constrangimento das TVs com a vitória da
Águia de Ouro em SP. No máximo citavam Paulo Freire,
mas escondiam o verso de Geraldo Vandré (“Quem sabe
faz a hora”) que intitulava o enredo. Veio o coronavírus no
Brasil, e convenientemente o campeonato foi esquecido.

Rápidas
O Caxias Shopping apresenta show gratuito de Ruan
Cantelmo, cantando sertanejo, nesta sexta, às 19h30 ***
Parabéns à Viradouro e à Águia de Ouro, campeãs do
Carnaval no Rio e em São Paulo.

O governo de Hong Kong
registrou um déficit fiscal de
37,8 bilhões de dólares de
Hong Kong (cerca de US$
4,85 bilhões) em 2019-2020.
Este foi o primeiro nos últimos 15 anos, anunciou nesta
quarta-feira o secretário finan-
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Fluxo de consumidores em
lojas caiu 3,21% em janeiro

Pintura de Henri Carriéres no pregão de Cristina Goston

Arte em coleção particular
A leiloeira Cristina Goston está entusiasmada com o
novo leilão que fará neste início de março – na segunda,
terça e quarta-feira (2, 3 e 4) às 19h, onde vai dispersar
parte da coleção de Dr. José Luiz Pacheco da Rocha, que
foi advogado e procurador do estado.
O procurador sempre morou no eixo Ipanema-Leblon
e, como apreciador das artes em geral, reuniu durante
muitos anos uma variedade de objetos comprados aqui
e outros trazidos de suas frequentes viagens ao exterior,
conseguindo fazer coleções interessantes. A coleção será
vendida somente online, junto com peças de outras famílias tradicionais do Rio de Janeiro e de outros estados.
Quadros de diferentes artistas consagrados estarão presentes – Sylvio Pinto, João Quaglia, Bibiana Calderón,
Enrico Bianco, Henrique Cavalleiro, Armando Romanelli, José de Dome, Manoel Costa, Carlos Scliar, Alfredo Volpi entre outros. Tem esculturas, prataria, lustres,
aparelhos de jantar, imaginária antiga, faqueiros, tapetes
orientais, cristais, porcelanas, mobiliário antigo e de designers modernos, jogos de tabuleiros, marfins e mais.
Vale lembrar que, por questão de segurança, as joias
e a prataria não se encontram na loja em exposição, que
será somente na segunda-feira (2) das 12h às 17h. As peças estarão todas no catálogo online, com sua descrição
em cristinagoston.com.br e no escritório da Rua Pinheiro
Machado, 25, lojas B e C, Laranjeiras (RJ).

O primeiro mês do ano
tradicionalmente é um período fraco para os varejistas
após as vendas de Natal e
Ano-Novo. Não à toa, o fluxo de visitantes caiu em janeiro de 2020. É o que mostra o Índice de Performance
do Varejo (IPV), realizado
em conjunto pela FX Retail
Analytics, empresa especializada em monitoramento de
fluxo para o varejo, e pela
F360º, plataforma de gestão
de varejo para franquias, pequenos e médios varejistas.
No total, as lojas do país
registraram queda de 3,21%
no fluxo de visitantes em janeiro na comparação com o
mesmo período de 2019. As
cinco regiões tiveram indicadores negativos. O Sudeste e o Centro-Oeste caíram
1,89% e 1,9%, respectivamente. O Sul, por sua vez,
registrou -2,78%, enquanto o Norte teve -5,55%, e o
Nordeste, -5,72%.
No comparativo com dezembro de 2019, o índice
caiu 18,84% em todo o país.
A região Sul teve queda de
10,3%, seguida por Sudeste, com -12,11%; CentroOeste, -13,29%; e Nordeste,
-15,12%. As lojas da região

Norte tiveram o pior desempenho, com -18,92%. “O
primeiro mês do ano é marcado por liquidações do varejo brasileiro após o período de festas, motivo ao qual
deveria trazer fluxo às lojas
físicas. Porém mesmo com
esse contexto, o fluxo de janeiro de 2020 caiu de forma
generalizada com destaque
para o segmento de óticas
e utilidades domésticas que
caíram respectivamente 3,48
e 3,54”, explica Eduardo
Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e
Consumo (SBVC).
Entre os segmentos, os
melhores desempenhos na
comparação com janeiro de
2019 foram de eletrônicos
e calçados, que cresceram
2,85% e 2,78%, respectivamente. Beleza teve queda de
1,21% e moda, de 1,88%. Já
ótica e utilidades domésticas
caíram 3,48% e 3,54%, respectivamente.
Já na comparação com o
fluxo de consumidores em
dezembro de 2019, todos
os segmentos registraram
índices negativos. Moda
teve -8,98%, seguido por
ótica, -14,76%; eletrônicos, -15,32%; e calçados,

-15,96%. Já beleza teve
-18,31% e utilidades domésticas registrou o pior desempenho, com -20,25%.
Os dados do IPV também
mostram que a queda na circulação de consumidores impactou o caixa dos varejistas.
Os indicadores de quantidade
de vendas e do volume financeiro ficaram negativos tanto
na comparação com janeiro
de 2019 quanto na comparação com o mês anterior (dezembro de 2019).
No comparativo com o
mesmo período de 2019, as
lojas brasileiras tiveram um
recuo de 1,37% no volume
financeiro negociado e de
2,26% no total de vendas.
Já em relação a dezembro
de 2019, a queda foi maior:
-49,03% no volume total e
de -50,64% na quantidade de
transações realizadas.
“Os dados apenas mostram que o mês de janeiro
realmente é o período mais
fraco para o varejo nacional
em termos de vendas. Após
os gastos nas compras de fim
de ano, os brasileiros tendem
a economizar mais agora,
mesmo com a estratégia de
liquidação de estoque que
muitas marcas adotam”, co-

menta Henrique Carbonell,
sócio-fundador da Finanças
360º.
O IPV também traz os
dados do Índice de Visitas
a Shopping Centers (IVSC),
com fluxo de consumidores
nos centros de compra. No
total, o indicador de janeiro
de 2020 caiu 1,64% em todo
o país em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Região Sudeste registrou
crescimento de 3,09%, enquanto o Sul e o Nordeste
caíram 2,1% e 3,82%, respectivamente.
Na comparação com dezembro de 2019, o resultado também não é favorável,
com baixa de 20,17% em
todo o país. Os shopping
centers do Nordeste caíram
14,21% neste período, enquanto o Sudeste registrou
-21,4% e o Sul, -26,53%.
“O mês de janeiro naturalmente tende a ser mais fraco para o comércio nacional
por conta das festas de fim
de ano. É o período em que
o consumidor planeja seu
orçamento e se prepara para
datas especiais no primeiro
semestre, como Carnaval e
Páscoa”, explica Flávia Pini,
CEO da FX Retail Analytics.

Setor de latas de alumínio bate recorde e cresce 13,7% em 2019
No ano passado, o setor de
latas de alumínio registrou
uma novidade sem precedentes, crescimento de dois
dígitos: 13,7% em relação a
2018 (8,5%). Os dados são
da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), para quem
a lata de alumínio tem conquistado espaço em diversos
segmentos, como o de cerveja, em que já representa mais
de 50% do que é comercializado no país, e mais recentemente com o lançamento da
água mineral em lata.
Ao todo, as quatro fabricantes de latinhas instala-

das no país venderam 29,6
bilhões de unidades no ano
passado. As associadas da
Abralatas - Ardagh, Ball,
CanPackBrasil e Crown Embalagens - alcançaram um
recorde no volume de vendas e apostam mais uma vez
em bons números para 2020.
O presidente-executivo da
Abralatas, Cátilo Cândido,
comemora os resultados.
“Fatores como o aumento
da demanda do consumidor
por conveniência e a alteração do perfil do público por
produtos mais sustentáveis
levaram as fabricantes de bebidas a investir na expansão

ou substituição de suas embalagens”, diz Cátilo.
Como exemplo, ele cita que
em 2009 as latas representavam apenas 32% do mercado
de cerveja. “Nesse período de
10 anos, os fabricantes brasileiros de latas entenderam as
demandas dos consumidores,
usaram novas tecnologias de
impressão, mostraram que
a embalagem é mais leve e
pode ser uma opção interativa, além de ser mais fácil de
transportar”, relata.
A sustentabilidade da lata
de alumínio é um dos seus
principais pilares para conquistar o mercado na indús-

tria de bebidas. Atualmente, o
Brasil possui uma das maiores
taxas de reciclagem do mundo, com 97,3%. “O desafio
aqui é aumentar o envolvimento do consumidor nessa
causa. Acredito que a lata tem
uma grande sinergia com a
geração que está alcançando
o poder de compra. Com esse
crescimento potencial, prevejo um mercado em expansão
dentro de cinco anos, com
uma ampla gama de produtos,
mais unidades fabris e o mais
importante de tudo, a população o reconhecerá como o
pacote mais sustentável do
planeta”, observa ele.

Cartão de crédito ainda é mais utilizado em pagamento no Brasil
Apartamento na Barra com Wilkerson Machado

Pregão de imóveis da Caixa
A Caixa Econômica Federal venderá, em vários estados
brasileiros, diversos imóveis que foram recebidos em garantia de alienação fiduciária, dos contratos inadimplentes,
no estado de ocupação e conservação em que se encontram.
O Edital de Licitação publicado no website da Caixa, explica todos os critérios desta venda em detalhes, onde o leiloeiro designado é o experiente Wilkerson Machado – que está
responsável pelo pregão presencial e online, que acontecerá
na Rua do Passeio, 38/40, Torre 3 – 7º andar, Centro (RJ).
Poderão participar as pessoas físicas ou jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas, ficando dispensados
de habilitação prévia os devedores fiduciantes que pretenderem exercer o direito de preferência previsto na Lei.
O preço mínimo da venda para cada imóvel também
está detalhado, admitindo-se lances para pagamento em
reais, à vista, com recursos do FGTS ou com financiamento. Os interessados que desejarem contar com financiamento Caixa deverão submeter-se à análise de risco de
crédito antecipadamente, junto a qualquer agência ou parceiro CCA, ficando sujeito à aprovação. As modalidades
de financiamento possíveis são: Carta de Crédito SBPE;
Carta de Crédito FGTS; Pró-Cotista.
Wilkerson lembra que há uma lista separada para os imóveis que somente poderão receber propostas para pagamento
total à vista. O edital está no wesbite caixa.gov.br/ximoveis
e no machadoleiloes.com.br, onde já se encontram outros
leilões já marcados. As demais dúvidas sobre este e outros
pregões podem ser esclarecidas no escritório do leiloeiro à
Avenida Erasmo Braga 227, grupo 704, Centro (RJ).

Seop venderá veículos conservados
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) venderá os veículos apreendidos de forma presencial e online na quinta-feira (5) a partir das 9h, no auditório da
Avenida Abelardo Bueno, 3.500, Barra da Tijuca (RJ).
São veículos que se encontram conservados e acautelados
nos depósitos da Seop, que estão sendo loteados para este
pregão. Os detalhes, em breve, no website do leiloeiro
Edgar de Carvalho Jr, que já tem outros leilões marcados
para março e abril. Informações com detalhes podem ser
conseguidas no escritório do leiloeiro à Avenida Treze de
Maio, 47, grupo 912, Centro (RJ).

A Vindi, uma das 25
startups mais desejadas do
Brasil, segundo o Prêmio
LinkedIn TOP Startups, divulgou estudo inédito para
entender o comportamento
dos pagamentos recorrentes
no Brasil em 2019. A pesquisa revela que este mercado cresceu 38,3% em número de transações e o método
de pagamento mais utilizado foi o cartão de crédito
(82%), seguido do boleto
bancário (17,7%) e débito
em conta, cartão de débito
e carteira digital (0,03%).
O levantamento contempla
dados de 10,4 milhões de
usuários de cartão de crédito hospedados na plataforma da Vindi, que represen-

tam 20% do total de cartões
utilizados no país.
Em relação ao gasto médio dos brasileiros em datas
comemorativas, em 2019, o
maior número foi decorrente da comemoração do Dia
dos Namorados (com ticket
médio de R$173), seguido
do Natal (média de R$140)
e Dia dos Pais (média de
R$133). A pesquisa aponta
ainda que os segmentos que
mais diminuíram a inadimplência foram: serviços (1º),
educação (2º), clube de assinatura (3º) e fitness (4º).
Em 2019, os clientes hospedados na plataforma da
Vindi recuperaram 349.859
vendas, num total de R$
53.834.886,15. As empre-

sas conseguiram o retorno
por meio de transações via
retentativa simples - novas
tentativas de cobrança (59%), e-mail (27%) e painel administrativo (5%). Em
relação ao valor recuperado,
a maioria veio por e-mail
(44,84%), seguido da retentativa simples (40,94%)
e via painel administrativo
(5,4%).
De acordo com o head de
Marketing da Vindi, Efrain
Corleto, contar com um
sistema online que oferece
diversos métodos de cobrança, pode ser um grande
diferencial para as empresas
em relação aos concorrentes.
“Ao contrário do que alguns
gestores ainda pensam, ado-

tar um sistema de cobrança
online não tem um custo
alto, se considerarmos todas
as vantagens geradas para o
negócio como a redução de
inadimplência, por exemplo”, afirma.
As transações por adquirente - empresa que
operacionaliza e efetua as
transações financeiras em
compras realizadas com cartão de crédito ou débito -, a
Cielo (40,49%) foi a mais
utilizada, seguida da Stone
(23,56%), Global Payments
(19,39%), Rede (9,84%) e
Getnet (6,72%). Já as bandeiras de cartão mais utilizadas foram a Mastercard
(58%), Visa (36,56%) e Elo
(3,78%).

Materiais de construção têm queda de 3,4% em janeiro
Na última quinta-feira,
a Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de
Construção (Abramat) divulgou nessa quinta-feira,
a nova edição da sua pesquisa Índice, estudo realizado pela FGV com dados
do IBGE sobre as vendas
de materiais de construção
em todo o país. O estudo
destaca retração de -1,3%
no faturamento de janeiro
em relação a dezembro, o
que, no entanto, não afetou
o crescimento acumulado,
que nos últimos 12 meses
chegou a 1,3%.

A pesquisa da associação indica que em janeiro
de 2020 a indústria de materiais de construção faturou 3,4% menos do que
no mesmo mês do ano anterior. Esse resultado, contudo, não altera a previsão
de um ano de crescimento
no faturamento do setor.
“Ainda que sujeito às externalidades,
estimamos
um crescimento de 4,0%
no faturamento da indústria
de materiais de construção
em 2020”, declarou Rodrigo Navarro, presidente da
Abramat.

Na visão de Navarro, o
resultado acumulado positivo confirma a melhora do
ambiente econômico. O momento mais positivo, segundo o porta-voz da Abramat,
pode ser observado a partir
da análise de outros indicadores setoriais e de mercado.
“As taxas de juros baixas, o impulso no poder de
compra das famílias dada
pela liberação de valores do
FGTS e a, ainda que lenta,
geração de vagas de emprego, são sinais de um cenário mais favorável. Falando
especificamente do setor da

construção civil, é importante destacar a retomada
das obras no segmento imobiliário, inclusive com o
oferecimento de novas modalidades de financiamento,
que aquecem as vendas de
materiais de construção”,
explicou Rodrigo Navarro.
Os dados de emprego na
indústria de materiais de
construção demonstraram
crescimento em janeiro de
2020. Em comparação a dezembro, o aumento de vagas foi de 0,6%. Na comparação com janeiro de 2019,
o crescimento foi de 0,4%.
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CALENDÁRIO FISCAL
04 A 30 DE MARÇO/2020
DIA
04

05

06

10

13

ESPECIFICAÇÃO
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio
de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
- PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta,
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de
implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Segurodesemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial,
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa
de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até
2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior
a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS
OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido
registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e
retificações no mês de fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc –
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório
deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos
casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na
serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação
em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de
fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que
NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico
https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a
beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de
fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de
transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física
ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de
fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as
entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais
com empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo,
a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo
2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$
78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da
DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de
implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados
a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que
imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses
previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas
até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
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eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12,
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS:
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias,
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural,
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços
no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra,
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o
Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio,
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País,
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado
doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ,
da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da
Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos,
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PISFaturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas
no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento
desta obrigação deve ser antecipado.
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL
- PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela manutenção de serviço único
de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação
da Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde
no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
Fonte: Coad

Carnaval… (I)
O Carnaval, instante-palco para expressão livre de
ideias, de semi-ideias e até de não-ideias, serve tanto ao
propósito do abafa, como do desabafo. No Rio de Janeiro,
as escolas de samba são fiéis depositárias das sensações
imantadas nas comunidades e que identificam o grau de
paciência destas. Já houve carnavais, nos anos de chumbo
(bate na madeira, rápido), em que a determinação autoritária era para falar bem. E escolas trouxeram enredos
como usina nuclear, rodovia Transamazônica e outros
símbolos de então do regime militar. Ou, alternativamente, enredos impenetráveis na abstração de reis egípcios,
voando, no pelo, em pégasos brancos...

Lembra-se de alguém?
Sem abrir mão de pensar, de se emocionar, de viver
plenamente, as escolas de samba em geral (há exceções,
claro) ganharam em qualidade, gestão, consciência e, sobretudo, em responsabilidade para a afirmação da importância que têm como instituições. E não foram só elas.
Já não se ouvem com a mesma frequência de antes (mas
ainda são ouvidos) dizeres, de cunho escravista, sobre a
inconsequência de sonhar o ano inteiro, gastar e caprichar
na fantasia “prá tudo se acabar na quarta-feira”.
No mesmo acorde do “Taro Aso brasileiro” que insultou milhões de trabalhadoras brasileiras ao reclamar que
“até empregada doméstica estava viajando prá Disney”...
Taro Aso (20 de setembro de 1940), ex-ministro das Finanças e ex-primeiro-ministro do Japão, ofendeu “de uma
veizada só” mais de 60 milhões de japoneses quando, em
ato público, declarou que a “solução para o problema do
alto gasto público com despesas médicas para idosos só se
resolve se os deixarmos morrer logo”.
Ao longo dos 20 anos mais recentes passados, já nos
referimos na coluna Empresa-Cidadã à importância das
escolas de samba. Como foi em fevereiro de 2003, “Quem
plantar a paz vai colher amor...” (Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira). Na ocasião, destacamos que escolas de samba são exemplos da
alta capacidade de mobilização, de organização e de sonhar do povo brasileiro. Cada uma delas reúne milhares
de pessoas em uma noite, pessoas que nunca tinham se
reunido assim antes e que, apesar disso, fazem uma ópera
perfeita.
Todas elas atendem os seus públicos interessados como
raras empresas são capazes de realizar. Os focos objetivos da conformidade, como desempenho, confiabilidade,
durabilidade e serviço continuado, e os focos subjetivos
da credibilidade, como reputação, ética, estética e expectativa são observados, como ainda não foi descrito nos
manuais de qualidade.

‘Mangueirice’, diálogo intergeracional
A Estação Primeira de Mangueira, fundada em 28 de
abril de 1928, de Saturnino Gonçalves, o primeiro presidente, ao atual, passando pelo saudoso amigo Edi Miranda Rosa, cultua os seus valores e símbolos, no que a
pesquisadora Maria Alice Nunes Costa (UFF), chamou de
“mangueirice”.
Um bom exemplo de “mangueirice” é o da Escola de
Samba Mangueira do Amanhã, fundada em 1987 pela maranhense Alcione, a Marrom, e que reúne jovens entre 5 e
15 anos, com a finalidade expressa de construir um mundo melhor, através do permanente contato com as raízes
e tradições do samba. Com todos os motivos, figurou em
destaque no desfile deste 2020. Ao lado do presidente de
Honra, Nelson Sargento Mattos (25 de julho de 1924; 95
anos).
Esta argamassa gerou projetos que são emblemas do
que a mobilização e parcerias ainda poderão realizar em
nosso país, como o Programa Social da Mangueira, que
teve origem no Projeto Olímpico. Reúne em parcerias
a Xerox (desde 1987), a Universidade Castelo Branco
(desde 1997) e a Petrobras. Disponibiliza professores e
alunos-bolsistas de educação física.
O Programa Social da Mangueira foi configurado como
um complexo de serviços oferecidos à comunidade, e serviu de padrão para outras comunidades, compreendendo o
Ciep Nação Mangueirense (1994, governo Leonel Brizola), com 30 turmas da 5ª à 8ª séries, e a Escola Tia Neuma
(2001), nome da lendária cidadã mangueirense, filha do
fundador e primeiro presidente da Escola de Samba, atendendo 440 crianças, do CA à 4ª série, em parceria com o
Grupo Santa Mônica Centro Educacional.
Outros parceiros são a Universidade Veiga de Almeida,
o CAMP Mangueira, o Comitê para a Democratização da
Informática (CDI), a Secretaria Municipal de Educação,
a Universidade Castelo Branco, a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, o Instituto Educacional Pró
Cidadania, a empresa Sisper, a Associação Brasileira da
Indústria de Vidro (ABIVidro), a Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F), o Senai, a Cimento Votoram, a Akros Fortilit, a Leslac Tintas, o Projeto Dançando para não Dançar,
a BR Distribuidora, o BNDES, a Faperj e a Vídeo Filmes.
Assim, em 2020, o samba da Estação Primeira de Mangueira pode cantar “Meu nome é Jesus da gente/Nasci de
peito aberto, de punho cerrado/Meu pai carpinteiro desempregado/Minha mãe é Maria das Dores Brasil/Enxugo
o suor de quem desce e sobe ladeira/Me encontro no amor
que não encontra fronteira/Procura por mim nas fileiras
contra a opressão/E no olhar da porta-bandeira pro seu
pavilhão.”
E continua “Eu to que to dependurado/Em cordéis e
corcovados/Mas será que todo povo entendeu o meu recado?/Porque de novo cravejaram o meu corpo/Os profetas
da intolerância/Sem saber que a esperança/Brilha mais
que a escuridão/Favela, pega a visão.”
Por fim, “Não tem futuro sem partilha/Nem messias de
arma na mão/Favela, pega a visão/Eu faço fé na minha
gente/Que é semente do seu chão/Do céu deu pra ouvir/O
desabafo sincopado da cidade/Quarei tambor, da cruz fiz
esplendor/E ressurgi pro cordão da liberdade/Mangueira/Samba, teu samba é uma reza/Pela força que ele tem/
Mangueira/Vão te inventar mil pecados/Mas eu estou do
seu lado/E do lado do samba também.”
E você? De que lado está?
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Títulos públicos mais vendidos em janeiro foram vinculados à taxa Selic
No mês quase 10
mil participantes
passaram a
investir nessa
modalidade
Em janeiro, a venda de
títulos públicos a pessoas
físicas somou R$ 2,047, informou nesta quarta-feira o
Tesouro Nacional. O valor
vendido por meio do programa Tesouro Direto representa queda de 27,6% em relação a janeiro do ano passado,
quando foram vendidos R$

2,829 bilhões, o maior valor
para o mês.
Conforme a Agência Brasil, o número de investidores ativos somou 1.211.123.
Apenas no mês passado,
9.942 participantes passaram a investir em títulos
públicos. O número de investidores cadastrados – ativos e não ativos – totalizou
5.945.793 pessoas.
No mês passado, os títulos mais vendidos foram
vinculados à taxa Selic (juros básicos da economia).
Esses papéis concentraram
55,7% das vendas em janeiro. Em segundo lugar,
vieram os papéis corrigidos
pela inflação oficial pelo Ín-

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA,
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO:
O MM Juiz de Direito Dr.(a) Denise de Araujo Capiberibe - Juiz Titular do
Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, RJ, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão Ou
Resolução / Inadimplemento; Despejo Por Infração Contratual / Locação
de Imóvel / Espécies de Contratos; Locação de Imóvel - Inadimplemento ´ nº 0028302-40.2010.8.19.0210 em curso neste Juízo, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o executado a
seguir relacionado JACY DE PAULA SANTOS FILHO; LEDI LUIZA CARMINATTI, para ciência da Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu
sobre os bens descritos no termo de penhora constante às fls 203 do
referido feito, ficando cientes do prazo de 15 dias para oferecerem os embargos que tiverem na forma da lei, nos termos do Art. 738 da Lei 11382 e
de que este Juízo funciona na Rua Filomena Nunes, 1071 sala:508CEP:
21021-380 - Olaria - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3626-4272/4271 e-mail:
leo03vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e Rio de Janeiro,
18 de fevereiro de 2020. Eu, __ Patricia Campos Cerqueira - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/29552, digitei. E eu, __ Eliane Cassia Souza da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14547, o subscrevo.

dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
que responderam por 29,9%
das vendas.
Em terceiro, ficaram os
títulos prefixados (com juros
definidos antecipadamente),
que responderam por 14,4%
das vendas. Os investimentos de menor valor continuaram a liderar a preferência
dos aplicadores. As vendas
abaixo de R$ 1 mil concentraram 67,7% do volume
aplicado no mês.
Com o resultado de janeiro, o estoque de títulos públicos aplicados no Tesouro
Direto teve leve queda de
0,59% em relação a dezembro, alcançando R$ 59,295

bilhões. Isso ocorreu porque, no mês passado, o Tesouro resgatou R$ 3,005 bilhões. A variação do estoque
representa a diferença entre
as vendas e os resgates, mais
o reconhecimento dos juros
que incidem sobre os títulos.
O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para
popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas
físicas possam adquirir títulos públicos diretamente do
Tesouro, via internet, sem
intermediação de agentes
financeiros. O aplicador só
tem de pagar uma taxa à corretora responsável pela custódia dos títulos.
A venda de títulos é uma

ABBR – Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados da ABBR – Associação Brasileira Beneficente de
Reabilitação, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, com base no
artigo 17 do Estatuto, a realizar-se na Rua Jardim Botânico, 660, Jardim Botânico – Rio de Janeiro, no dia 27/03/2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 10:30 horas em segunda, para deliberar sobre as seguintes matérias:
a) Análise do Relatório de Atividades, Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultados do exercício de 2019, estes com os pareceres da Auditoria e do
Conselho Fiscal; b) Eleição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
– Efetivos/Suplentes, para o triênio de 01/05/2020 a 30/04/2023. Para este ato,
encontra-se em aberto, na Secretaria da ABBR, a partir da divulgação do presente edital, até o dia 18 de março de 2020, as inscrições para registro da chapa
com os nomes dos candidatos interessados em participar do pleito, na conformidade dos artigos do capítulo IV, artigos 16 § 1º, 2º e 3º e artigo 22 do Estatuto
da ABBR; c) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020. Deusdeth Gomes do Nascimento - Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo.

das formas que o governo
tem de captar recursos para
pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com

um adicional que pode variar
de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou
uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis
prefixados.

Eletropar sai do programa
de desestatização
O Conselho do Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI) do governo federal recomendou a exclusão da Eletrobras Participações (Eletropar)
do Programa Nacional de
Desestatização, segundo publicação no Diário Oficial da
União (DOU) desta quartafeira. A empresa de participações da Eletrobras havia sido
incluída no PND por meio de
decreto em 1996.
A decisão sobre a empresa,
que reúne participações da Eletrobras em uma série de companhias do setor elétrico, acontece
em momento em que o governo Jair Bolsonaro tenta levar
adiante um projeto de privatização da estatal, maior empresa
de energia do Brasil.
Conforme a Reuters, o
movimento levou em consideração “a estratégia de
reorganização da Eletrobras
e os impactos de gestão trazidos pela manutenção da
Eletropar no PND”. A publicação do Conselho do PPI
foi assinada pelo ministro da

Economia, Paulo Guedes, e
pela secretaria especial do
programa, Martha Seillier.
A recomendação de exclusão da Eletropar do PPI deverá agora ser alvo de deliberação de Bolsonaro. A Eletropar
possui ações na transmissora
de energia Cteep, na geradora
Emae, controlada pelo governo paulista, na EDP Energias
do Brasil, na Light e na Eletronet, segundo formulário de
referência da companhia.
O projeto que viabiliza a privatização da estatal foi assinado
no início de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta prevê que a União ficará
com menos de 50% das ações
da empresa. O projeto também
não prevê mais as ações especiais com poder de veto, as chamadas “golden share”. O plano
de privatizar a estatal mediante
aumento de capital e venda do
controle acionário foi anunciado ainda no governo Michel
Temer. A venda ainda depende
da aprovação da Câmara dos
Deputados e do Congresso.

Toyota aposta em startup
de condução autônoma
A Pony.ai, uma startup de condução autônoma com sede na cidade de
Guangzhou, sul da China,
informou que recebeu US$
400 milhões da fabricante de automóveis japonesa
Toyota Motor Corporation.
As duas trabalharão em
conjunto para acelerar o desenvolvimento e a comercialização da tecnologia de condução autônoma e expandirão
ainda mais a colaboração nos
serviços de mobilidade, disse
a startup chinesa.
Conforme a agência Xinhua, o financiamento da
série B totaliza US$ 462
milhões, permitindo que o
valor da empresa de condução autônoma chegue a

JANEIRO & FEVEREIRO
CONCERTOS
GRATUITOS
2020

mais de US$ 3 bilhões e o
financiamento total atinja
cerca de US$ 800 milhões.
O investimento significa uma extensão da parceria
de negócio formada entre a
Pony.ai e a Toyota em 2019.
“Os laços fortalecidos capacitarão a integração mais profunda do sistema de condução
autônoma da Pony.ai com as
plataformas e tecnologias de
veículos da Toyota, o que está
alinhado com as principais estratégias das duas empresas”,
declarou a Pony.ai.
Em agosto de 2019, a
Pony.ai e a Toyota anunciaram a realização conjunta
de testes de condução autônoma em ruas abertas na
China.

VANGOGH

Carrefour China aumenta
lucro após aquisição
O Carrefour China registrou um aumento significativo na capacidade dos lucros
após ser comprada pela gigante chinesa de comércio
eletrônico, Suning.com.
A Cia. elevou sua eficiência de operação via transformação digital das lojas. No
quarto trimestre de 2019, o
Carrefour registrou seu primeiro lucro trimestral nos
últimos sete anos, disse Tian
Rui, presidente executivo da
empresa.
Segundo a agência Xinhua, esta é a primeira vez
que Tian divulgou a informação desde a aquisição em
setembro de 2019. “Em termos da digitalização, as 209
lojas existentes em todo o
país completaram a transformação de varejo inteligente

para atender o serviço de
entrega dentro de uma hora
para áreas dentro de três quilômetros ao redor da loja, ou
a entrega em meio dia para
locais dentro de dez quilômetros na mesma cidade”,
disse Tian.
Durante a epidemia, o
Carrefour China lançou serviços de entrega expressa
com as lojas de conveniência da Suning para atender
a demanda dos residentes,
registrando aumento mensal
de 202% na receita diária
média, segundo a empresa.
“Em 2020, aceleraremos
as atualizações das lojas,
construção da cadeia de fornecimento, e outras integrações com a Suning para recriar a glória do Carrefour na
China”, afirmou Tian.
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Relatório da Administração
Prezados Senhores Acionistas - Em cumprimento às disposições legais e
regulamentares, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações
Financeiras, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes da
Markel Resseguradora do Brasil S.A. (“Companhia”), relativos ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019. A Markel Corporation é uma companhia
holding de capital aberto e pulverizado, sediada nos Estados Unidos, com
investimentos diversificados e atuação em diversos mercados em todo mundo.
Sua principal atividade consiste em oferecer produtos de seguro para riscos
especializados, tendo mais de 80 anos de experiência no setor. A Markel
tornou-se companhia aberta com valores mobiliários registrados na U.S.
Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 1986, e suas ações
encontram-se listadas na Bolsa de Nova York desde 1987. Profissionais
altamente qualificados e experientes com reconhecimento internacional são
atributos do Grupo Markel que conta com projeção global e atua nos mercados
de Seguros e Resseguros. No Brasil, o Grupo Markel pretende direcionar seus
interesses para atender ao mercado brasileiro no fornecimento de suporte a

sociedades seguradoras e resseguradoras que oferecem cobertura a grandes
projetos nacionais, adotando amplo conceito de sustentabilidade econômica
e padrões éticos. A autorização para operar no mercado brasileiro de
resseguros e retrocessão como Ressegurador Local foi concedida no dia 18
de janeiro de 2012, com um capital inicial de R$ 80 milhões e sede local no
Rio de Janeiro. Em 31 de dezembro de 2019, a Resseguradora auferiu R$ 62,0
milhões de prêmios ganhos, com atuação nas seguintes linhas de negócios:
patrimonial (7,6%), riscos financeiros (28,2%), rural (59,9%), transportes
(1,8%), responsabilidades (1,3%) e outros (1,2%). O índice de sinistralidade
ficou em 91,88% (sinistros ocorridos / prêmios ganhos líquidos de comissão
de resseguro) e as despesas de comercialização atingiram 1,69%. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, a Resseguradora apresentou um prejuízo
de R$ 8,0 milhões. A Companhia Local, de acordo com seu estatuto social,
assegura aos seus acionistas o direito de receber, como dividendo mínimo
obrigatório, a parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício de cada ano, ajustado nos termos da Lei das Sociedades
por Ações. A política de investimentos da Markel Resseguradora do Brasil

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Disponível
Caixa e bancos
Equivalentes de caixa
Aplicações
Créditos das operações com resseguros
Operações com seguradoras
Operações com resseguradoras
Ativos de resseguro e retrocessão provisões técnicas
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários
Outros créditos
Despesas antecipadas
Custos de aquisição diferidos
Resseguros
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações
Ativos de resseguro e retrocessão provisões técnicas
Títulos e créditos a receber
Créditos tributários e previdenciários
Custos de aquisição diferidos
Resseguros
Imobilizado
Bens móveis
Outras imobilizações
Total do ativo

Nota

5
5
6.1
7

14.2
8.1
8.3
9.1

6.1
14.2
8.1
9.1
10

2019
84.782
4.108
3.289
819
21.270
26.793
7.807
18.986
32.164
82
71
11
69
296
296
140.315
140.274
140.187
16
71
71
41
41
225.097

Nota
2019
2018
2018 Passivo
134.137 190.228
178.404 Circulante
Contas a pagar
1.728
3.002
6.898
Obrigações a pagar
11.1
914
1.096
1.358
Impostos e encargos sociais a recolher
11.2
273
516
5.540
Encargos trabalhistas
11.3
505
1.048
40.347
Impostos e contribuições
11.4
342
71.149
Outras contas a pagar
11.1
36
16.087
33.779
31.390 Débitos de operações de seguros e resseguros
Operações com resseguradoras
13.1
15.708
32.921
39.758
Corretores de seguros e resseguros
13.3
236
814
Corretores de seguros e resseguros 57.251
outros débitos
143
45
1.796
Provisões técnicas - resseguradoras
14.1 116.322 153.447
508 Passivo não circulante
14.776
22.199
1.288
Contas a pagar
5.323
2.462
Tributos diferidos
5.323
2.462
262
Provisões técnicas - resseguradoras
14.1
9.453
19.737
702
76.184
79.229
702 Patrimônio líquido
Capital social
16.1 110.012 110.012
113.252
Ajuste de avaliação patrimonial 112.665
títulos e valores mobiliários
7.985
3.009
111.318
Prejuízos acumulados
(41.813) (33.792)
Total do passivo e patrimônio líquido
225.097 291.656
161 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
961
Demonstrações de Resultados Abrangentes
961
Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
224
2019
2018
224
Prejuízo do exercício
(8.021)
(4.542)
587
Ajuste com títulos e valores mobiliários
7.838
2.784
529 Efeito tributário
(2.862)
(1.253)
58 Outros componentes do resultado abrangente
4.976
1.531
291.656 Total do resultado abrangente do exercício
(3.045)
(3.011)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Nota
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Ajuste com títulos e valores mobiliários
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Ajuste com títulos e valores mobiliários
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019

16
16

Capital social
subscrito
110.012
110.012
110.012
110.012

Ajustes com títulos e
valores mobiliários
1.478
1.531
3.009
3.009
4.976
7.985

Prejuízos
acumulados
(29.250)
(4.542)
(33.792)
(33.792)
(8.021)
(41.813)

Total
82.240
1.531
(4.542)
79.229
79.229
4.976
(8.021)
76.184

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Markel Resseguradora do Brasil S.A. (“Markel Os principais recebíveis são prêmios a receber. Os principais passivos
Re” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede financeiros são contas a pagar a fornecedores. 3.3. Recuperabilidade de
na Avenida Rio Branco, nº 01, Conj. 805 a 807, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro ativos financeiros e não financeiros (impairment) - 3.3.1. Ativos
- RJ. A Markel Re tem como objeto social as atividades de resseguro e financeiros - A Companhia avalia regularmente se há evidências objetivas
retrocessão, oferecendo ao mercado segurador brasileiro coberturas para de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado.
todos os ramos de negócio excluindo riscos nucleares e Vida Gerador de Um ativo ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas são
Benefício Livre (VGBL). Seu controle acionário é exercido pela Markel incorridas somente se há evidência objetiva de redução do valor recuperável,
Participações Ltda., com 100% de participação societária nas ações ordinárias, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
e faz parte do Grupo controlado pela Markel Corporation (“Markel International inicial dos ativos, e se o valor de perda puder ser mensurado com confiabilidade
- “MINT”), companhia de capital aberto com ações cotadas na Bolsa de Valores pela Administração. Os critérios utilizados pela Companhia para determinar
de Nova Iorque (NYSE). A Companhia tem de seus acionistas controladores se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: • Base histórica
fontes adicionais de recursos para a manutenção de suas atividades e suporte de perdas e inadimplência; • Dificuldade financeira relevante do emissor ou
operacional a fim de assegurar sua continuidade operacional. A Administração devedor; • Quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento
reavalia os seus negócios e assegura que possui recursos para dar dos juros ou principal; • Garantia de concessão a um devedor com dificuldades
continuidade a suas operações no futuro. 2. Apresentação das demonstrações econômicas que um credor não consideraria; • Possibilidade de que o tomador
financeiras e base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade e declare falência ou outra reorganização financeira; e • Desaparecimento de
base de preparação - Em consonância à Circular SUSEP nº 517/15 e um mercado ativo para aquele ativo financeiro em virtude das dificuldades
respectivas alterações, as demonstrações financeiras foram preparadas em financeiras. A Companhia avaliou os ativos financeiros na data-base destas
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às demonstrações financeiras e não foi identificada evidência objetiva de perda
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – por redução ao valor recuperável. 3.3.2. Ativos não financeiros - Ativos não
SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações financeiros são avaliados para impairment, quando ocorrem eventos ou
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja total ou
referendadas pela SUSEP. As demonstrações financeiras estão apresentadas parcialmente recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no
em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida resultado do exercício pela diferença entre o valor contábil do ativo e seu valor
Circular, e seguindo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo recuperável. O valor recuperável é definido como o maior valor entre o valor
Pronunciamento CPC 26 (R1). A emissão dessas demonstrações financeiras em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos respectivos custos de venda).
da Markel Resseguradora do Brasil S.A. foi autorizada pela Administração em Para fins de testes de impairment, os ativos não financeiros são agrupados
20 de fevereiro de 2020. 2.2. Base de mensuração - As demonstrações por categoria. A Companhia não identificou necessidade de constituição de
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos impairment para os ativos supracitados. 3.4. Ativos e passivos originados
seguintes itens reconhecidos no balanço pelo valor justo: • Instrumentos de contratos de resseguro e retrocessão - A Companhia emite contratos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. • Instrumentos de resseguro automáticos visando fornecer capacidade de cobertura de riscos
financeiros disponíveis para venda. 2.3. Moeda funcional e moeda de para sociedades seguradoras e resseguradoras (denominadas “cedentes”).
apresentação - Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, A Companhia utiliza contratos de retrocessão com o intuito de aumentar sua
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras capacidade de aceitação e também com o objetivo de pulverização de risco,
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto em linha com as melhores práticas do mercado de resseguros internacional.
quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos - A Os contratos de resseguro e retrocessão são classificados como contratos de
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC seguro, porque também são definidos como operações em que o emitente
requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que aceita um risco de seguro significativo de outra parte, aceitando compensá-lo
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, no caso da ocorrência de um evento futuro incerto e específico que possa
passivos, receitas e despesas. Existem diversas fontes de incertezas que causar efeito adverso, nos termos do Pronunciamento Contábil CPC nº 11 precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que a Companhia irá Contratos de Seguro. Como guia geral, risco significativo de seguro ocorre,
liquidar ao longo dos anos. A principal estimativa reconhecida pela Companhia quando existe a possibilidade da ocorrência de evento segurado (com
envolvendo contratos de resseguro e retrocessão refere-se à provisão de substância comercial) que gere pagamento de benefícios adicionais aos
sinistros ocorridos e não avisados (Incurred But Not Reported – IBNR) e a segurados maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não
provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados (Incurred ocorra. 3.4.1. Ativos de contratos de resseguro - Os ativos de resseguros
but not enough reported – IBNER). A Companhia utiliza as fontes de são representados por valores a receber de seguradoras e são classificados
informação (internas e externas) disponíveis sobre experiências passadas e no ativo circulante e não circulante de acordo com a estimativa de realização
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisão da Administração desses ativos. 3.4.2. Ativos e passivos de contratos de retrocessão - Os
e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa ativos de retrocessão são representados por valores de prêmios a receber de
do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento ressegurado já resseguradoras (retrocessões aceitas), os quais estão classificados no ativo
tenha ocorrido em conformidade com as condições gerais e notas técnicas circulante e não circulante de acordo com a estimativa de realização desses
atuariais protocoladas na SUSEP. Consequentemente, os valores provisionados ativos. Os passivos de retrocessão são prêmios cedidos a outras
podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas futuras para o resseguradoras mediante contrato de retrocessão, os quais estão classificados
pagamento das obrigações devidas. A receita estimada de prêmios (Estimated no passivo circulante. 3.4.3. Passivos de contratos de resseguro (provisões
Premium Income – EPI) é mensurada por contrato, baseada na informação técnicas) - As provisões técnicas são constituídas de acordo com as
fornecida pelo cliente, suas ferramentas internas de precificação e informações determinações da SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas estão
gerais de mercado. A receita estimada de prêmio é continuamente monitorada documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA). A Companhia, observando
e atualizada com base em informação contábil fornecida pela cedente. as normas vigentes, constitui as seguintes provisões técnicas: • Provisão de
Informações adicionais sobre estimativas encontram-se nas seguintes notas: Prêmios Não Ganhos (PPNG) - é constituída com a finalidade de cobrir sinistros
• Provisão para Prêmios Não Ganhos – PPNG (Nota Explicativa nº 3.4.3); • a ocorrer ao longo dos prazos a decorrer, referentes aos riscos vigentes e
Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados – IBNR; e • Provisão de registrados na data-base. É calculada utilizando-se as normas determinadas
Sinistros Ocorridos mas não suficientemente Avisados – IBNER. 3. Principais pela SUSEP, e conforme NTA. • Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos
políticas contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na preparação Vigentes Não Emitidos (PPNG-RVNE) - é constituída com a finalidade de
das demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas estimar a parcela de prêmios não ganhos referentes aos riscos vigentes, mas
foram aplicadas de maneira consistente para ambos os exercícios apresentados ainda não emitidos. É calculada utilizando-se as normas determinadas pela
nas demonstrações financeiras. 3.1. Disponível - Considerando as SUSEP, e conforme NTA. A provisão é avaliada regularmente através de testes
características dos ativos financeiros da Companhia, incluem o dinheiro em de consistência. • Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - é constituída de
caixa, depósitos bancários e equivalentes de caixa. 3.2. Instrumentos acordo com a melhor estimativa da provisão com base nas notificações de
financeiros - A Companhia classifica os instrumentos financeiros não sinistros recebidas, conforme percentual de cobertura estabelecido em
derivativos nas categorias a valor justo por meio de resultado, ativos disponíveis contrato, ajustada periodicamente com base nas análises feitas pela área
para venda e empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros. responsável e metodologia informada na NTA. • Provisão de sinistros ocorridos
A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros mas não avisados (IBNR) - é constituída para a cobertura dos valores
foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus esperados relativos a sinistros já ocorridos e ainda não avisados, incluindo os
instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. 3.2.1. Ativos financeiros sinistros administrativos e judiciais. O cálculo segue as normas determinadas
mensurados ao valor justo por meio de resultado - Ativos financeiros pela SUSEP e metodologia descrita em NTA. A provisão é avaliada
registrados ao valor justo por meio de resultado são ativos financeiros mantidos regularmente através de testes de consistência. • Provisão de sinistros
para negociação, e as mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas ocorridos mas não suficientemente avisados (IBNER) - é constituída para a
no resultado. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante cobertura do desenvolvimento dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos
independentemente da data de vencimento. 3.2.2. Ativos financeiros valores poderão sofrer alteração entre a abertura até a liquidação final do
disponíveis para venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda são sinistro. O cálculo segue as normas determinadas pela SUSEP e metodologia
ativos financeiros não derivativos que não são classificados como “Empréstimos descrita em NTA. A provisão é avaliada regularmente através de testes de
e recebíveis”, “Mantidos até o vencimento” ou como “Ativos financeiros consistência. • Provisão de Excedente Técnico (PET) - é constituída com base
mensurados ao valor justo por meio do resultado”. Nessa categoria, os ativos nos critérios estabelecidos em cláusula específica dos contratos de resseguro,
financeiros são mensurados ao seu valor justo, sendo seus rendimentos que tem previsão para participação das cedentes nos lucros do contrato
reconhecidos no resultado do exercício enquanto que o efeito das valorizações (superávits técnicos). Estão enquadrados nesse conceito os pagamentos de
e desvalorizações não realizadas financeiramente é reconhecido em conta profit comission (participação nos lucros), que são calculados com base na
destacada do patrimônio líquido denominada “Ajustes com títulos e valores sinistralidade esperada de cada contrato. • Provisão de Despesas Relacionadas
mobiliários”, líquido dos efeitos tributários, sendo transferido para o resultado (PDR) - é constituída para a cobertura das despesas exclusivas da Companhia
do exercício, quando da efetiva realização pela venda definitiva dos respectivos relacionadas a sinistros. A PDR é calculada utilizando-se as normas
ativos. 3.2.3. Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros - determinadas pela SUSEP, e conforme NTA. 3.4.4. Teste de Adequação dos
Empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros são reconhecidos Passivos (TAP) - De acordo com o instituído pelo CPC nº 11, o Teste de
inicialmente pelo valor justo, acrescidos de quaisquer custos de transação, e, Adequação dos Passivos (TAP) para os contratos de seguros vigentes,
após o reconhecimento inicial, medidos pelo custo amortizado, e, quando instituído pela Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e respectivas
aplicável, os empréstimos e recebíveis são ajustados ao valor recuperável. alterações, tem como objetivo avaliar a adequação do montante contábil
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S.A. tem como premissas básicas a preservação do capital e a estabilidade
das receitas financeiras, sendo as aplicações para a cobertura de provisões
técnicas feitas prioritariamente em títulos do Tesouro Nacional, classificados
na categoria de “Títulos disponíveis para venda”. A Administração da Markel
Resseguradora do Brasil S.A. fomenta o Programa de Controles Internos da
Companhia e fomenta o cumprimento do Código de Conduta em todos os
níveis, como parte de seu compromisso com as boas práticas de governança
e transparência na condução de seus negócios e dos interesses de clientes,
parceiros, colaboradores e acionistas. Oportunamente, a Markel Resseguradora
do Brasil S.A. agradece as orientações e o suporte fornecidos pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e demais autoridades do
Setor. Às Sociedades Seguradoras e Corretores de Resseguro, a Companhia
agradece a confiança e parceria nos negócios e nas operações realizados e,
aproveita também, para agradecer aos nossos colaboradores por sua
dedicação e desempenho para o cumprimento dos objetivos da Companhia.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020. A Administração
Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em
31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o prejuízo por ação)
Nota
Prêmios emitidos
Variações das provisões técnicas
Prêmios ganhos
Sinistros ocorridos
Custos de aquisição
Outras receitas e despesas
operacionais
Resultado com retrocessão
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado operacional
Perdas com ativos não correntes
Resultado antes de impostos
e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Participações sobre o lucro
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações
(Prejuízo) por ação (em R$)

18
19.1
19.2

19.3
19.4
19.5
19.6
19.6
19.6

20
20

2019
37.839
24.181
62.020
(56.924)
(1.047)

2018
76.721
(7.052)
69.669
(100.303)
(1.101)

(1.319)
5.363
(24.154)
(3.901)
13.398
15.582
(2.184)
(6.564)
(412)

(1.990)
31.744
(11.121)
(2.316)
12.393
13.887
(1.494)
(3.023)
(6)

(6.976)
(3.030)
(534)
(1.147)
(427)
(298)
(84)
(67)
(8.021)
(4.542)
121.480.336 121.480.336
(0,07)
(0,04)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - (Método Indireto)
Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
Atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes para:
Depreciação
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos
Outros ajustes
Variação das contas patrimoniais:
Ativos financeiros
Créditos das operações
Ativos de resseguro
Créditos tributários e previdenciários
Ativo fiscal diferido
Despesas antecipadas
Outros ativos
Fornecedores e outras contas a pagar
Impostos e contribuições
Débitos das operações
Tributos diferidos
Provisões técnicas - resseguros
Outros passivos
Caixa consumido nas atividades operacionais
Juros recebidos
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição / venda de imobilizado
Caixa líquido (consumido) nas atividades
de investimento
Aumento (Redução) de caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

2019

2018

(8.021)

(4.542)

141
(141)
-

181
230
6

(15.672) (19.123)
44.356 (29.320)
25.233 (33.064)
437
(305)
961
(538)
193
(36)
1.836
(542)
(689) (1.602)
(585)
131
(17.692) 21.583
2.861
2.462
(47.409) 61.680
(14.193) (2.797)
10.857
8.524
(3.336)

5.727

546

(126)

546

(126)

(2.790)

5.601

6.898
4.108

1.297
6.898

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
registrado a título de provisões técnicas, líquido dos custos de aquisição e
eventuais ativos intangíveis relacionados, em comparação com o valor presente
dos fluxos de caixa futuros gerados pelos contratos vigentes. O mesmo é
elaborado em cada balanço, no mínimo, sendo que este TAP foi realizado
considerando os fluxos de caixa futuros das obrigações oriundas dos contratos
e certificados vigentes na data-base de 31 de dezembro de 2019, brutos de
retrocessão, com premissas atuariais atualizadas. As projeções dos fluxos de
caixa ocorrem apenas até a data do vencimento do contrato atual. As provisões,
despesas operacionais e despesas de comercialização diferidas são
abrangidas pelas projeções. Os parâmetros necessários à projeção, como
despesas administrativas, despesas operacionais e a sinistralidade, foram
baseados nos valores em estudo considerando experiência própria e dados
do mercado ressegurador disponibilizados pela SUSEP. O cálculo do valor
presente dos fluxos de caixa projetados utilizou as taxas de desconto obtidas
pela estrutura a termo de taxas de juros livres de risco (ETTJ), segregada em
ETTJ Pré-fixada para contratos em Real e ETTJ Cambial para contratos com
moeda estrangeira, apresentada no artigo Interpolação e Extrapolação da
Estrutura a Termo de Taxas de Juros para Utilização pelo Mercado Segurador
Brasileiro. O teste de adequação dos passivos conduzido pela Companhia
permite afirmar se as provisões técnicas são suficientes para cobrir os
compromissos futuros referentes aos riscos assumidos até 31 de dezembro
de 2019. Como resultado, o teste de adequação apurou uma insuficiência de
provisão de prêmios não ganhos – PPNG para cobertura dos sinistros a
ocorrer e despesas administrativas, gerando a necessidade de constituição
da provisão complementar de cobertura - PCC. Com relação às demais
provisões técnicas, PSL, IBNR e PET, não há insuficiências a cobrir.
3.5. Imobilizado - O imobilizado compreende equipamentos, móveis, utensílios
e benfeitorias em imóveis de terceiros utilizados na condução dos negócios
da Companhia. O imobilizado é avaliado pelo custo histórico e compreende
gastos que são diretamente atribuíveis para a aquisição dos itens capitalizáveis
e para que o ativo esteja em condições de uso. A depreciação é calculada
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais
durante a vida útil estimada. O valor residual dos ativos e sua vida útil são
revisados e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O valor contábil
de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável
do ativo for inferior ao valor contábil do ativo. 3.6. Imposto de renda e
contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 anual para
imposto de renda e 15% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
o lucro líquido (sendo 20% a partir do mês de setembro de 2015 até 2018), e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e
contribuição social diferidos são calculados pela aplicação das alíquotas
vigentes de cada imposto sobre as respectivas bases e são reconhecidos
levando-se em conta a expectativa da Administração da Companhia sobre a
utilização desses ativos no futuro, baseada em projeções elaboradas para o
período máximo de dez anos. A despesa com imposto de renda e contribuição
social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 3.7. Capital
social - As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Na
proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de
preferência para a subscrição de novas ações resultantes de aumento do
capital social, observado o disposto no artigo 171 e parágrafos da Lei nº
6.404/76, que será exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da
ata da respectiva Assembleia. 3.8. Distribuição de dividendos - Aos acionistas
são assegurados dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido
ajustados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. A distribuição de
dividendos é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras
ao final do exercício, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do
mínimo obrigatório somente é destinado na data em que são aprovados pelos
acionistas em Assembleia Geral. 3.9. Apuração do resultado - O resultado
é apurado de acordo com regime contábil de competência. 3.9.1. Prêmios
emitidos - Os prêmios de resseguro e retrocessão aceitos são reconhecidos
quando da aceitação dos riscos cobertos e correspondente emissão dos
contratos, com base na melhor estimativa, podendo ser ajustados ao longo
do período de vigência. A Companhia constitui o prêmio RVNE com base em
metodologia própria conforme apresentado na Nota técnica atuarial. Os
prêmios emitidos são apropriados ao resultado, líquidos de comissão de
resseguro, de acordo com o prazo de vigência dos contratos, ao longo do
período de risco. 3.9.2. Comissão de corretagem e comissão diferida - As
despesas de comercialização oriundas de corretagens são registradas quando
da emissão dos contratos e apropriadas ao resultado de acordo com o período
decorrido de vigência do risco coberto. 3.9.3. Sinistros - Os sinistros são
contabilizados a partir do momento em que a Companhia é notificada pelas
cedentes. 3.9.4. Participações nos lucros - O plano de participações dos
empregados e administradores nos lucros é baseado em uma métrica de
(Continua...)
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resultados, entre a holding e demais empresas do grupo Markel, e considera
o desempenho departamental e individual. As participações nos lucros são
contabilizadas em bases mensais. 3.9.5. Novas normas e interpretações
contábeis ainda não adotadas - a. CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos
Financeiros - O CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros, estabelece
requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos
financeiros e alguns contratos para comprar ou vender itens não financeiros.
Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração. Classificação - Ativos Financeiros - O CPC
48 / IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de
ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são
administrados e suas características de fluxo de caixa. O CPC 48 / IFRS 9
contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma
elimina as categorias existentes na IAS 39 de: mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o CPC
48 / IFRS 9, os derivativos embutidos em contratos onde o hospedeiro é um
ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o
instrumento financeiro híbrido como um todo é avaliado para sua classificação.
Com base na sua avaliação, a Companhia não considera que os novos
requerimentos de classificação terão um impacto significativo na contabilização
de contas a receber, empréstimos, investimentos em títulos de dívida e
investimentos em títulos patrimoniais que são mensurados a valor justo. Já
em vigor pelo Comitê de Pronunciamento Contábil desde 1º de janeiro de
2018, mas está sendo referendado pela SUSEP, que prevê a sua adoção em
conjunto com o IFRS 17 – Contratos de Seguros a partir de 1º de janeiro de
2021. b. IFRS 16 - Leases (Arrendamentos) - A IFRS 16 substitui as normas
de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma é efetiva
para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção
antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo
com as IFRSs e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Receita de
Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 16.
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo
de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e
um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos
de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais. Com data de vigência a partir
de janeiro de 2019, a Companhia ainda está em processo de análise deste
novo pronunciamento, observando criteriosamente o novo conceito de
arrendamento mercantil, principalmente, na sua atuação como arrendatário.
4. Estrutura de gestão de riscos: A Gestão de Riscos é fundamental em
todas as atividades. Ela é usada para agregar valor ao negócio enquanto
fornece suporte para as áreas, além de criar valor para os acionistas. A Gestão
de Riscos protege a reputação da Companhia e também nos ajuda a antecipar
e mitigar potenciais perdas inerentes à atividade de resseguro. Como uma
Empresa do Grupo Markel, a Companhia faz parte do Segmento Markel
Internacional (“MINT”) e consequentemente conta com o suporte da estrutura
de gestão de riscos do Segmento, além de manter sua própria estrutura. A
Markel implementou e tem aprimorado a estrutura local de Gestão de Riscos
em conformidade com a Circular SUSEP nº 517/15 e respectivas alterações.
4.1. Princípios da estrutura de gestão de riscos: Os princípios aplicados à
Estrutura de Gestão de Riscos da Markel são os seguintes: • Aprimoramento
- é um processo que deve ser desenvolvido continuamente. • Alcance - a
estrutura de controles internos deve ser: - Abrangente - a fim de abranger a
totalidade do nosso negócio; - Comunicada - para que todos tenham
conhecimento do programa; - Simples - para que todos possam compreendêla; - Relevante - a fim de que todos se envolvam com o processo; - Utilizada
- ele realmente deve fazer parte de nossas operações do dia a dia; • Evidente
- as políticas e procedimentos de gestão de riscos são documentados, de
forma que profissionais razoavelmente qualificados e experientes possam
compreender a estrutura sem dificuldades ou necessidade de explicações
adicionais. • Emergente - tem um processo para identificar e mitigar riscos
emergentes. • Eficaz - a estrutura tem que funcionar. A Companhia geralmente
está exposta a riscos originados de suas operações, que podem afetar, com
maior ou menor grau, seus objetivos estratégicos e financeiros. Dentre tais
riscos, podemos citar o Risco de Subscrição de Resseguro e Retrocessão,
Risco de Reserva, Riscos Operacionais, Risco de Liquidez, Risco de Mercado,
Risco de Crédito. Todos esses riscos são avaliados, mensurados, tratados e
monitorados dentro da estrutura de Gestão de Riscos da Companhia. A
Diretoria e os Gestores Técnicos e Operacionais, juntamente com o Gestor
de Riscos da Companhia e da Gestão de Riscos do Grupo Markel têm suas
funções definidas na estrutura e atuam conjuntamente para uma gestão
contínua e efetiva dos riscos aos quais a Companhia está exposta. 4.1.1.
Risco de subscrição - Definimos o Risco de Subscrição como: • “o risco de
perda decorrente das incertezas inerentes à ocorrência, quantidade e
vencimento de passivos de resseguro, com foco sobre os riscos que surgem
a partir da aceitação de negócios.” • A Companhia oferece cobertura de
resseguro para o mercado brasileiro de seguros e resseguros nas carteiras
de propriedade, responsabilidades, engenharia, saúde, garantia, transportes,
pessoas (individual e coletivo), rural, aeronáuticos e marítimos sob as formas
de contratação quota-parte, excedente de responsabilidade e excesso de
danos por risco e por evento. Nossos canais de distribuição podem ser através
de intermediação pelos corretores de resseguros ou diretamente com
seguradoras e resseguradoras. Contratos de resseguro proporcionais (quotaparte e excedente de responsabilidade) estão vinculados à aceitação
proporcional dos riscos cobertos pelas apólices das cedentes. Contratos de
resseguro não proporcionais (excesso de danos por risco e por evento)
protegem a retenção de risco bruto da cedente acima de uma prioridade
acordada, ou seja, da retenção líquida da cedente. 4.1.2. Subscrição de risco
- A área técnica de subscrição avalia uma série de fatores, incluindo, mas não
limitado a: tipo de risco a ser aceito, ramo, avaliação atuarial de adequação
do prêmio, experiência técnica da cedente e resultados técnicos, condição
financeira da cedente, reputação do Departamento de Sinistros e a exposição
que o contrato agrega à carteira da Companhia. Outros fatores avaliados
incluem a reputação da cedente, distribuição geográfica dos riscos expostos,
quando disponível, a participação da cedente no mercado, exposição dos
riscos catastróficos, avaliação histórica de sinistros da cedente e, se possível,
uma comparação entre a sinistralidade da cedente e a do mercado. É prática
da Companhia manter uma relação estreita com as áreas de Sinistro e
Subscrição da cedente, a fim de acompanhar as políticas descritas. A
Companhia mantém um controle de suas exposições agregadas, permitindo
avaliar com mais nitidez onde sua capacidade pode ser aplicada, sem exceder
seus limites máximos de exposição por risco. O desenvolvimento da carteira
também é acompanhado por relatórios mensais. Excluímos riscos, tais como:
guerra, radiação nuclear e outras contaminações. Para cada linha de negócio
subscrito, temos exclusões gerais e absolutas de acordo com o manual de
subscrição, que são discutidas com a cedente, a fim de que sejam consideradas
ou não no documento final. Elementos-chave do gerenciamento de riscos de
subscrição incluem monitorar o desenvolvimento de riscos e constante revisão
dos pressupostos atuariais utilizados para o cálculo das provisões técnicas.
Prêmios e provisões são determinadas com base em pressupostos
cuidadosamente escolhidos. Desta forma, a Companhia garante o cumprimento
das obrigações assumidas em qualquer momento. Além disso, a Companhia
será capaz de proteger suas exposições brutas relacionadas com riscos de
propriedade e garantia através de coberturas de retrocessão. 4.1.3.
Resseguros cedidos - A Companhia utiliza a contratação de retrocessão
para suportar suas operações de subscrição e para gerenciar sua retenção
por risco e por evento antes de uma ocorrência. A cobertura de retrocessão
é obtida de acordo com o tipo de riscos assumidos. Os benefícios de ceder a
outros resseguradores incluem redução da exposição, proteção contra os
riscos catastróficos e contra a perda inesperada de capital. O procedimento
também permite aceitar novos negócios. Os contratos de retrocessão não
isentam a Companhia dos seus compromissos legais em relação ao risco de
ser ressegurado. Desse modo, a Companhia analisa cuidadosamente as
condições financeiras e a reputação para pagar sinistros de seus possíveis
parceiros, aceitando apenas retrocessionários aprovados. 4.1.4. Revisão do
risco de subscrição - A cada trimestre são realizadas reuniões corporativas
de avaliação, que funcionam como fóruns nos quais os executivos se encontram
com os responsáveis pelo gerenciamento de risco e discutem indicadoreschave de desempenho. A Companhia continuamente aprimora suas reuniões
de avaliação às quais atendem os Diretores / Executivos responsáveis pela
subscrição, provisões e reservas, risco de crédito e risco operacional, a fim
de assegurar um melhor e mais adequado acompanhamento de indicadoreschave de performance e indicadores-chave de risco, cujas premissas estão
contidas em nossa política de subscrição e controles internos. 4.2. Risco
operacional - Definimos o risco operacional como: • “O risco de perdas
resultantes da inadequação ou falha interna de processos, pessoas e sistemas
ou de eventos externos”. Isto inclui falha, deficiência, inadequação dos
processos, incluindo riscos legais, tais como ações judiciais trabalhistas ou
cíveis. Nele também está incluído o risco de ações criminosas cometidas por
empregados ou terceiros, violações de leis contra fraude, incorreto
processamento de dados, interrupção de negócios, não cumprimento das
obrigações e divergências com parceiros de negócios. • A Companhia está
organizada para lidar com situações de emergência e de crise, quando a
sequência dos principais processos e sistemas não estiver garantida e a
estrutura organizacional natural não estiver mais adequada para lidar com
tais circunstâncias. A Companhia está preparada para dar continuidade a seus
negócios e tem a tecnologia para lidar com situações de emergência, desastres
ou catástrofes, de acordo com seu plano de continuidade de negócios. • A
Companhia tem seu Registro de Riscos onde estão documentados os
principais riscos aos quais a Companhia está exposta e os controles em vigor
que tratam tais riscos. Os riscos e controles são reavaliados e validados
trimestralmente pelo responsável por cada processo e, ainda, acompanhados
e revisados pela Gestão de Riscos da Companhia. • A Companhia submetese a auditorias internas periódicas que incluem os testes sobre a eficácia dos
controles internos, em cumprimento a políticas corporativas e em conformidade
com a legislação vigente.
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4.2.1. Teste de sensibilidade nas atividades de resseguro e retrocessão
Impacto no resultado
e patrimônio líquido
em 31/12/2019
Líquido
Bruto de
de retroVariáveis
Premissas retrocessão
cessão
Sinistro ocorrido
Aumento de 10%
(5.692)
(2.846)
Sinistro ocorrido
Diminuição de 10%
5.692
2.846
Prêmio ganho e corretagem Aumento de 10%
6.097
3.658
Prêmio ganho e corretagem Diminuição de 10%
(6.097)
(3.658)
Impacto no resultado
e patrimônio líquido
em 31/12/2018
Líquido
Bruto de
de retroVariáveis
Premissas retrocessão
cessão
Sinistro ocorrido
Aumento de 10%
(9.339)
(5.603)
Sinistro ocorrido
Diminuição de 10%
9.339
5.603
Prêmio ganho e corretagem Aumento de 10%
5.895
2.358
Prêmio ganho e corretagem Diminuição de 10%
(5.895)
(2.358)

Para fins de análise de sensibilidade, consideramos a variação ocorrendo nos
dois maiores grupos de concentração de risco, utilizando a proporção de
50% para cada.
4.2.2. Concentração de risco por ramo de atuação
Prêmio ganho
Grupo de ramo
31/12/2019
% 31/12/2018
%
Patrimonial
4.744
7,6
5.685
8,2
Riscos especiais
(13)
0,0
63
0,1
Responsabilidades
797
1,3
1.749
2,5
Automóvel
63
0,1
614
0,9
Transportes
1.087
1,8
684
1,0
Riscos financeiros
17.506
28,2
21.919
31,5
Habitacional
0,0
0,0
Rural
37.164
59,9
37.380
53,7
Outros
(504)
-0,8
571
0,7
Marítimos
236
0,4
238
0,3
Aeronáuticos
76
0,1
766
1,1
Petróleo
93
0,1
Saúde
771
1,3
62.020 100,0
69.669 100,0
Total

4.2.3. Tabela de evolução de sinistros
Ano de subscrição
Montante estimado para sinistros
No ano do aviso
Um ano após o aviso
Dois anos após o aviso
Três anos após o aviso
Quatro anos após o aviso
Cinco anos após o aviso
Seis anos após o aviso
Sete anos após o aviso
Estimativa dos sinistros na data-base
Pagamentos de sinistros efetuados
Provisão de sinistros a liquidar
Retrocessão
Provisões líquidas de retrocessão

2012
347
2.971
3.801
4.107
4.067
4.036
3.939
3
3.999
(3.860)
139

Ano de subscrição
Montante estimado para sinistros
No ano do aviso
Um ano após o aviso
Dois anos após o aviso
Três anos após o aviso
Quatro anos após o aviso
Cinco anos após o aviso
Seis anos após o aviso
Estimativa dos sinistros na data-base
Pagamentos de sinistros efetuados
Provisão de sinistros a liquidar
Retrocessão
Provisões líquidas de retrocessão

2013
16.275
25.215
27.749
28.215
27.191
27.406
27.482
.
27.482
(21.815)
5.667

2014
8.092
19.277
22.218
22.911
23.749
26.734
9 26.734
(19.575)
7.159

2012
347
2.971
3.801
4.107
4.067
4.036
3
3.939
(3.805)
134

16.275
25.215
27.749
28.215
27.191
27.406
.
27.406
(21.516)
5.890

Fluxos de caixa contratuais não descontados
em 31 de dezembro de 2018
2-5
anos

Total
Ativos financeiros ao valor justo através
do resultado (*)
25.101
25.101
Ativos financeiros disponíveis para venda (*) 15.246 111.318 126.564
Créditos das operações com seguros
e resseguros
43.309
43.309
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
6.898
6.898
Ativos de contratos de resseguro
8.009
161
8.170
Total de ativos financeiros
98.563 111.479 210.042
Passivos financeiros
Contas a pagar
3.003
3.003
Débitos das operações com seguros
e resseguros
33.779
33.779
Passivos de contratos de resseguro
33.414
19.737
53.151
Total de passivos financeiros
70.196
19.737
89.933
(*) Esses ativos estão apresentados na tabela com base nos vencimentos
originais, entretanto possuem alta liquidez.
4.4. Risco de mercado - Risco de mercado pode ser definido como a perda
potencial decorrida de oscilações dos preços de mercado do ativo objeto ou
mesmo de fatores exógenos que influenciam os preços de mercado. São
exemplos de fatores de risco: o risco relacionado à variação cambial, taxa de
juros, preços de ações, de mercadorias (commodities), entre outros. O principal
fator de risco de mercado ao qual a Companhia está exposta na data do
balanço é a taxa de juros (Selic). A Administração monitora continuamente as
taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade
de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de
volatilidade dessas taxas. A tabela demonstrada a seguir apresenta uma

31/12/2019
2016

16.014
18.653
18.591
19.114
19.147
9 19.147
(15.417)
3.730

2013

4.3. Risco de liquidez - Definimos o risco de liquidez como: • “o risco de que
não sejam mantidos recursos financeiros líquidos suficientes para cumprir
com os compromissos nas datas de seus vencimentos”. • O conceito de liquidez
é vital para quaisquer instituições do mercado financeiro e do mercado de
capitais. • Um objetivo-chave do gerenciamento do risco de liquidez da
Companhia é monitorar os prazos de liquidação de direitos e obrigações. São
elaboradas análises mensais do fluxo de caixa projetado, sobretudo os
relacionados com os ativos garantidores das provisões técnicas, a fim de
mitigar esse risco. Adicionalmente, a Companhia possui a totalidade de seus
ativos garantidores investidos em títulos públicos do Tesouro Nacional, com
elevada qualificação de liquidez. • A tabela a seguir apresenta os ativos e
passivos financeiros e de contratos de seguros existentes classificados
segundo o fluxo contratual de caixa não descontado. Fluxos de caixa
contratuais não descontados em 31 de dezembro de 2019
0-1
2-5
ano
anos
Total
Ativos financeiros ao valor justo através
do resultado (*)
21.270
21.270
Ativos financeiros disponíveis para venda (*)
- 140.187 140.187
Créditos das operações com seguros
e resseguros
14.050
14.050
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
4.108
4.108
Ativos de contratos de resseguro
1.704
1.704
Total de ativos financeiros
41.132 140.187 181.319
Passivos financeiros
Contas a pagar
1.727
1.727
Débitos das operações com seguros
e resseguros
16.086
16.086
Passivos de contratos de resseguro
24.932
24.932
Total de passivos financeiros
42.745
42.745

0-1
ano

2015

9.015
8.794
8.554
9.204
9 9.204
(7.309)
1.895

2018

16.724
50.095
63.949
63.949
(56.603)
7.346

16.014
18.653
18.591
19.114
3 19.114
(14.484)
4.630

2019

5.034
58.746
58.746
(56.462)
2.284

31/12/2018
2015
2016

2014
8.092
19.277
22.218
22.911
23.749
9 23.749
(18.570)
5.179

2017

25.393
25.393
(18.158)
7.235

2017

9.015
8.794
8.554
9 8.554
(7.195)
1.359

Total

2018

16.724
57.095
57.095
(51.451)
5.644

234.654
(199.199)
35.455
(9.430)
26.025
Total

5.034
5.034
(1.953)
3.081

144.891
(118.974)
25.917
(5.797)
20.120

análise de sensibilidade para riscos sobre ativos financeiros da Companhia,
levando em consideração a melhor estimativa da Administração sobre uma
razoável mudança esperada destas variáveis e dos impactos potenciais sobre
o resultado do exercício e do patrimônio líquido.
31/12/2019
Impacto no
patrimônio
Premissas
Saldo
líquido/
Novo
Classe
% contábil resultado
saldo
Ativos pré-fixados públicos
Aumento de
Notas do Tesouro Nacional
1% na taxa
(NTN-F)
de juros 140.187
(3.606) 136.581
Ativos pré-fixados
privados
Certificado de Depósito
Redução de
Bancário (CDB)
1% no CDI 21.270
206 21.476
Total
161.457
(3.400) 158.057
Impacto líquido de efeito
tributário
(3.040)
31/12/2018
Impacto no
patrimônio
Premissas
Saldo
líquido/
Novo
Classe
% contábil resultado
saldo
Ativos pré-fixados públicos
Aumento de
Notas do Tesouro Nacional
1% na taxa
(NTN-F)
de juros 126.564
(3.357) 123.207
Ativos pré-fixados
privados
Certificado de Depósito
Redução de
Bancário (CDB)
1% no CDI 25.101
(1) 25.100
Total
151.665
(3.358) 148.307
Impacto líquido de efeito
tributário
(1.847)
Para o risco de exposição cambial, a Companhia mantém controle mediante
monitoramento das posições ativas e passivas, com o propósito de identificar
o grau de exposição e descasamento. Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de
dezembro de 2018, a Companhia possui uma posição líquida ativa em moeda
estrangeira (USD) na ordem de R$ 372 e R$ (3.681) respectivamente.
4.5. Risco de crédito - Definimos o risco de crédito como: • “O risco de perda
resultante da incapacidade de uma contraparte em cumprir com suas
obrigações de pagamento”. • Para o Grupo Markel, as contrapartes-chave
dentro do risco de crédito são seguradoras, resseguradoras e corretoras de
resseguro. • O Risco de crédito é o risco de perda de valor dos ativos de
resseguro e ativos financeiros como resultado de uma contraparte no contrato
não honrar a totalidade ou parte das suas obrigações com a Companhia.
• O Grupo Markel tem políticas para garantir que limites ou certas exposições
a risco de crédito não sejam excedidas através de monitoramento e controle
utilizando indicadores-chave de risco e cumprimento da política de risco de
crédito para os ativos financeiros individuais ou coletivos que compartilham
riscos similares e levando em conta a capacidade financeira da contraparte
em honrar suas obrigações e da dinâmica de fatores de mercado. • A tabela
a seguir apresenta todos os ativos financeiros mantidos pela Companhia
distribuídos por rating de crédito, de acordo com as agências classificadoras
de risco: Moody’s, A.M. Best e Fitch. Os ativos classificados na categoria “sem
rating” compreendem, substancialmente, valores a serem recebidos de
estipulantes que não possuem rating de crédito individuais.

Composição da carteira por classe
e categoria contábil
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Ao valor justo através do resultado
Ativos pré-fixados privados
Disponíveis para venda
Ativos pré-fixados públicos
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de seguradoras e resseguradora
Exposição máxima ao risco de crédito

Moody’s Moody’s Moody’s
Aa3
Ba2
Ba3
4.108

Composição da carteira por classe
e categoria contábil
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Ao valor justo através do resultado
Ativos pré-fixados privados
Disponíveis para venda
Ativos pré-fixados públicos
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de seguradoras e resseguradora
Exposição máxima ao risco de crédito

Moody’s Moody’s Moody’s
Aa3
Ba2
Ba3
5.540

31/12/2019
A.M.
A.M.
Best A+ Best A-

Fitch A- Fitch B+
-

Sem
rating
-

Saldo
contábil
4.108

-

-

21.270

-

-

-

-

-

21.270

-

140.187

-

-

-

-

-

-

140.187

480
480

379
140.566

25.378

6.320
6.320

1.257
1.257

3.429
3.429

95
95

2.088
2.088

14.048
179.613

Fitch A- Fitch B+
-

Sem
rating
-

Saldo
contábil
5.540

31/12/2018
A.M.
A.M.
Best A+ Best A-

-

-

25.101

-

-

-

-

-

25.101

-

126.564

-

-

-

-

-

-

126.564

2.393
2.393

394
126.958

241
30.882

19.032
19.032

6.863
6.863

10.959
10.959

777
777

2.650
2.650

43.309
200.514

5. Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Contas bancárias
Equivalentes de caixa

31/12/2019
3.289
819
4.108

São considerados equivalentes de caixa as aplicações em operações compromissadas lastreadas em CDB.
6. Aplicações financeiras
6.1. Composição das aplicações financeiras
31/12/2019
Valor de
Ganhos
Custo
mercado/
não
Aquisição Vencimento atualizado
contábil realizados
Títulos disponíveis para venda (*)
Títulos públicos federais - NTN F
05/01/2017
01/01/2021
23.726
25.107
1.381
Títulos públicos federais - NTN F
01/01/2017
01/01/2023
23.740
27.040
3.300
Títulos públicos federais - NTN F
14/07/2017
01/01/2023
7.809
8.599
790
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
01/01/2023
2.531
2.784
253
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
01/01/2023
2.509
2.876
367
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
01/01/2025
40.733
46.208
5.475
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
01/01/2021
5.131
5.317
186
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019
01/01/2023
12.917
13.745
828
7.782
8.511
729
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019
01/01/2025
Total títulos disponíveis para venda
126.878
140.187
13.309
Títulos ao valor justo através do resultado (**)
Títulos privados - renda fixa - CDB
28/06/2018
14/06/2021
1.891
1.891
Títulos privados - renda fixa - CDB
13/05/2019
27/04/2022
6.217
6.217
Títulos privados - renda fixa - CDB
21/05/2019
05/05/2022
3.104
3.104
Títulos privados - renda fixa - CDB
31/05/2019
16/05/2022
4.130
4.130
Títulos privados - renda fixa - CDB
31/07/2019
15/07/2022
5.928
5.928
Total títulos ao valor justo através do resultado
21.270
21.270
148.148
161.457
13.309
Total das aplicações financeiras
Total classificado no ativo circulante
21.270
21.270
Total classificado no ativo não circulante
126.878
140.187
13.309

31/12/2018
1.358
5.540
6.898

% taxa
de juros
% aplicado contratada
16%
17%
5%
2%
2%
29%
3%
8%
5%
87%

11,09%
11,30%
9,83%
9,79%
10,12%
9,83%
8,60%
8,36%
8,00%

1%
4%
2%
2%
4%
13%
100%

98% CDI
99% CDI
99% CDI
99% CDI
99% CDI
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Aquisição

Vencimento

31/12/2018
Valor de
Ganhos
Custo
mercado/
não
atualizado
contábil realizados

10. Imobilizado
% taxa
de juros
% aplicado contratada

Títulos disponíveis para venda (*)
Títulos públicos federais - NTN F
05/01/2017
01/01/2021
23.520
24.989
1.469
16%
11,09%
Títulos públicos federais - NTN F
05/01/2017
01/01/2023
23.537
25.552
2.015
17%
11,30%
Títulos públicos federais - NTN F
14/07/2017
01/01/2023
7.814
8.126
312
5%
9,83%
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
01/01/2023
2.534
2.632
98
2%
9,79%
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
01/01/2025
2.506
2.620
114
2%
10,12%
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
01/01/2019
15.246
15.246
10%
6,70%
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
01/01/2025
40.753
42.107
1.354
28%
9,83%
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
01/01/2021
5.184
5.292
108
3%
8,60%
Total títulos disponíveis para venda
121.094
126.564
5.470
83%
Títulos ao valor justo através do resultado (**)
Títulos privados - renda fixa - CDB
26/04/2018
12/04/2021
2.364
2.364
2%
96% CDI
Títulos privados - renda fixa - CDB
12/06/2018
27/05/2021
18.613
18.613
12%
98% CDI
Títulos privados - renda fixa - CDB
28/06/2018
14/06/2021
4.124
4.124
3%
98% CDI
Total títulos ao valor justo através do resultado
25.101
25.101
17%
146.195
151.665
5.470
100%
Total das aplicações financeiras
Total classificado no ativo circulante
40.347
40.347
Total classificado no ativo não circulante
105.848
111.318
5.470
(*) Saldo composto por investimentos em títulos públicos federais vinculados à cobertura de provisões técnicas, custodiados pelo Banco Bradesco. Conforme
Circular SUSEP nº 517/15 e respectivas alterações, a Resseguradora classificou suas aplicações em títulos públicos como “Títulos disponíveis para
venda”, conforme demonstrado na tabela acima. O valor de mercado para os títulos públicos foi baseado no preço unitário de mercado informado pela
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.
(**) Composto por aplicação em CDB (Banco Bradesco S.A.) com remuneração de 99% do CDI, 98% do CDI e 96% do CDI. Conforme determina a Circular
SUSEP nº 517/15, os títulos classificados na categoria “Títulos disponíveis para negociação” são mantidos no ativo circulante independentemente da
data de vencimento.
6.2. Movimentação das aplicações financeiras
em mercados ativos para ativos idênticos; b. Nível 2 - Classificado quando se
utiliza uma metodologia de precificação do ativo com base em dados de
Disponíveis
Valor justo
mercado e quando todos esses dados são observáveis no mercado aberto;
para venda
através do
e c. Nível 3 - Ativo ou passivo que não é calculado com base em dados
(NTN-Fs) resultado (CDBs)
Total
observáveis do mercado (fato não observável). A tabela a seguir apresenta a
Saldo em 31/12/2017
123.428
16.108 139.536
classificação dos instrumentos financeiros detidos pela Companhia
Aplicações
59.014
31.700
90.714
mensurados ao valor justo e de acordo com o nível de hierarquia:
Resgates
(61.154)
(24.273) (85.427)
31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Rendimentos
11.016
1.566
12.582
Nível 1 Nível 2
Total Nível 1 Nível 2
Total
Recebimento de juros
(8.524)
(8.524) Títulos
Ao valor justo
Ajuste a valor de mercado
2.784
2.784
através do
Saldo em 31/12/2018
126.564
25.101 151.665
resultado
Aplicações
20.001
18.800
38.801
Resgates
(15.250)
(24.102) (39.352) Certificado de
Depósito Bancário
Rendimentos
11.891
1.471
13.362
(CDB)
- 21.270 21.270
- 25.101 25.101
Recebimento de juros
(10.857)
(10.857)
Disponíveis
Ajuste a valor de mercado
7.838
7.838
para venda
Saldo em 31/12/2019
140.187
21.270 161.457
Notas do Tesouro
6.3. Hierarquia de valor justo de instrumentos financeiros - De acordo
Nacional (NTN-F) 140.186
- 140.186 126.564
- 126.564
140.186 21.270 161.456 126.564 25.101 151.665
com o CPC nº 40 (R1), os instrumentos financeiros devem ser classificados
por níveis de hierarquia, sendo: a. Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) Não houve transferência entre níveis em 2019 e 2018.

Taxa anual de
depreciação
Móveis e utensílios
10%
Informática
20%
Telecomunicações
20%
Outras imobilizações em curso
Benfeitorias em imóveis
de terceiros (*)
37,5%
Depreciação / amortização
acumulada
Total

31/12/2019
515
63
-

31/12/2018
571
902
311
6

1.081
1.659

1.147
2.937

(1.618)
41

(2.350)
587

(*) Amortização calculada conforme o prazo do contrato de aluguel (36 meses).
Demonstramos a seguir a movimentação do ativo imobilizado:
Saldos
Aquisições/ Depreciação/ Saldos
iniciais transferências amortização finais
Móveis e utensílios
305
(263)
(42)
Informática
87
(35)
(48)
4
Telecomunicações
137
(60)
(40)
37
Outras imobilizações
em curso
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
58
(47)
(11)
Exercício findo em
31/12/2019
587
(405)
(141)
41
Exercício findo em
31/12/2018
648
120
(181)
587
11. Contas a pagar: O saldo de contas a pagar é composto por:
11.1. Obrigações a pagar
31/12/2019 31/12/2018
Fornecedores
159
281
Provisão para participações nos lucros / bônus
562
514
Outras obrigações a pagar
193
301
Outras contas a pagar
36
Subtotal
950
1.096
11.2. Impostos e encargos sociais a recolher
Imposto de renda retido de funcionários
Contribuições previdenciárias de funcionários
Contribuições para o FGTS
Outros impostos retidos de terceiros
Subtotal

31/12/2019
173
68
25
7
273

31/12/2018
205
207
81
23
516

31/12/2019
376
129
505

31/12/2018
780
268
1.048

11.3. Encargos trabalhistas
Férias a pagar
Encargos sobre férias e 13º salário
Subtotal

7. Créditos das operações de seguros e resseguros: Compreende os prêmios a receber oriundos de contratos de resseguros e retrocessões aceitas e 11.4. Impostos e contribuições
31/12/2019 31/12/2018
sinistros pagos a recuperar de resseguradoras.
Imposto de renda
342
7.1. Composição dos prêmios e retrocessão a receber por ramo
PIS e COFINS
31/12/2019
31/12/2018
Subtotal
342
Prêmios a receber Prêmios a receber Total de prêmios Prêmios a receber Prêmios a receber Total de prêmios
Total
1.728
3.002
Grupo de ramo
de resseguros
de retrocessões
a receber
de resseguros
de retrocessões
a receber
12. Contingências: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possui
Patrimonial
1.689
1
1.690
2.384
465
2.849
processos judiciais. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía um
Riscos especiais
115
115
processo cível lavrado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidades
393
393
1.454
1.454
De acordo com a análise dos consultores jurídicos a probabilidade de perda
Automóvel
375
375
474
474
deste processo foi classificada como possível com valor de risco envolvido de
Transportes
1.156
1.156
1.572
684
2.256
R$ 10 a R$ 100.
Riscos financeiros
3.929
4.436
8.365
15.671
8.689
24.359
Rural
1.808
1.808
11.427
11.427
13. Débitos de operações de seguros e resseguros: Estão classificadas
Outros
148
148
neste grupo as operações de prêmios cedidos em retrocessão e comissões
Marítimos
57
57
136
136
de corretagem a pagar. Os prêmios cedidos em retrocessão são oriundos de
Aeronáuticos
168
11
179
79
11
90
contratos de retrocessão para dar proteção aos contratos de resseguros com
Petróleo
12
12
cobertura para riscos patrimoniais e financeiros. As comissões de corretagem
Saúde
15
15
a pagar são oriundas de contratos de resseguros, intermediados por corretoras
Total
9.590
4.460
14.050
33.345
9.964
43.309
de resseguros.
Circulante
9.590
4.460
14.050
33.345
9.964
43.309
13.1. Composição dos prêmios cedidos em retrocessão a pagar
A Companhia, em 31 de dezembro de 2019, registrou provisão para redução a valor recuperável de prêmios a receber, para casos em que a contraparte se Grupo de ramo
31/12/2019 31/12/2018
encontra em processo de liquidação extrajudicial, para os quais foi reconhecida uma provisão de redução a valor recuperável de prêmios a receber no Patrimonial
17
17
montante de R$ 1.783 (R$ 1.955 em 31 de dezembro de 2018). Informamos que a Companhia, desde o início de suas operações, não possui histórico de Responsabilidades
83
83
inadimplência com nenhum de seus parceiros de negócios.
Riscos financeiros
6.600
5.901
9. Custos de aquisição diferidos
Rural
8.999
26.913
7.2. Composição de sinistros pagos a recuperar de resseguradoras
9.1. Composição dos custos de aquisição diferidos
Total
15.699
32.914
31/12/2019
Grupo de ramo
31/12/2019 31/12/2018
Grupo de ramo Resseguradora admitida Resseguradora eventual
Circulante
15.699
32.914
Patrimonial
106
218
Patrimonial
50
64
13.2. Movimentação dos prêmios cedidos em retrocessão
Riscos especiais
7
Riscos financeiros
658
229
Prêmios cedidos
Responsabilidades
46
103
Rural
9.090
1.662
em retrocessão
Automóvel
Total
9.798
1.955
Saldo em 31/12/2017
11.537
Transportes
19
99
Circulante
9.798
1.955
Riscos financeiros
182
456
Emissões (líquidas dos custos de aquisição)
31.471
31/12/2018
Rural
(10.094)
Pagamentos
Resseguradora
Outros
10
Saldo em 31/12/2018
32.914
Grupo de ramo Resseguradora admitida
eventual
Marítimos
9
24
Emissões (líquidas dos custos de aquisição)
22.819
Patrimonial
20
52
Aeronáuticos
4
9
Pagamentos
(40.034)
Riscos financeiros
130
17
Saúde
1
Saldo em 31/12/2019
15.699
Rural
24.143
2.766
Total
367
926
13.3. Composição das comissões de corretagem a pagar
Total
24.293
2.835
Circulante
296
702
Grupo de ramo
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
24.293
2.835
Não circulante
71
224
Patrimonial
184
294
7.3. Composição de outros créditos
9.2. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Riscos especiais
(8)
12
Grupo de ramo
31/12/2019
595
Saldo em 31/12/2017
Responsabilidades
60
112
Patrimonial
1
Automóvel
10
17
Constituição
1.431
Riscos financeiros
2.772
(23)
73
(1.100) Transportes
Amortização
Total
2.773
Riscos financeiros
(21)
251
Saldo em 31/12/2018
926
Circulante
2.773
Rural
5
5
Constituição
494
(68)
11
Grupo de ramo
31/12/2018
Amortização
(1.050) Outros
Marítimos
1
19
Patrimonial
1
Saldo em 31/12/2019
367
21
20
Riscos financeiros
2.665
As despesas de comercialização são registradas quando da aceitação dos Aeronáuticos
9
Total
2.666
contratos de resseguros e apropriadas ao resultado, de acordo com o período Petróleo
66
decorrido de vigência do risco coberto. O diferimento dessas despesas é Saúde
Circulante
2.666
236
814
realizado por meio da mesma metodologia utilizada para o diferimento do Total
7.4. Movimentação de prêmios a receber
Circulante
236
814
prêmio.
Prêmios a receber Prêmios a receber
de resseguros
de retrocessões
14. Ativos de resseguros e retrocessão e provisões técnicas - Resseguradoras
Saldo em 31/12/2017
33.840
7.729
14.1. Provisões técnicas - Resseguradoras
Emissões
70.325
6.395
31/12/2019
Recebimentos
(70.590)
(4.160)
Provisão de
Redução ao valor recuperável
(230)
Provisão de
Provisão de
Provisão
sinistros ocorProvisão de
Provisão de
Total das
Saldo em 31/12/2018
33.345
9.964
prêmios não
sinistros a
complementar de
ridos mas não
despesas
excedentes provisões
Emissões
37.194
645
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
cobertura (PCC) avisados (IBNR) relacionadas técnicos (PET)
técnicas
Recebimentos
(61.120)
(6.149) Patrimonial
1.620
9.530
655
4.561
137
16.503
Redução ao valor recuperável
171
Riscos especiais
1
1
9.590
4.460
Saldo em 31/12/2019
Responsabilidades
626
3.674
191
3.706
13
8.210
7.5. Aging de créditos das operações de seguros e resseguros
Automóvel
2.171
234
3
2.408
31/12/2019 31/12/2018
Transportes
219
6.002
69
4.024
23
10.337
Sem vencimento
108
21.978
Riscos financeiros
21.054
6.159
1.781
32.536
1.806
63.336
A vencer até 30 dias
536
1.937
Habitacional
5
1
6
A vencer de 31 a 60 dias
475
6.020
Rural
1.262
7.436
663
14.351
23.712
A vencer de 61 a 120 dias
4.942
1.685
Outros
1
1
A vencer de 121 a 180 dias
2.813
3.552
Marítimos
55
206
16
173
2
452
A vencer de 181 a 365 dias
1.012
2.495
Aeronáuticos
86
269
49
268
34
706
A vencer acima de 365 dias
11
Petróleo
56
1
57
9.778
15.700
10
2
4
30
46
Saúde
Vencidos até 30 dias
319
2.212
Total
24.932
35.455
3.428
59.911
3
2.046
125.775
Vencidos de 31 a 60 dias
301
399
Total classificado no
Vencidos de 61 a 120 dias
949
693
passivo circulante
15.479
35.455
3.428
59.911
3
2.046
116.322
Vencidos de 121 a 180 dias
242
471
Total classificado no
Vencidos de 181 a 365 dias
252
passivo não circulante
9.453
9.453
Vencidos acima de 365 dias
2.101
1.856
31/12/2018
4.164
5.631
Provisão de sinisProvisão de
Créditos com operações de seguros e resseguros
14.050
43.309
Provisão de
Provisão de
tros ocorridos mas
sinistros ocorProvisão de
Provisão de
Total das
Redução ao valor recuperável
(1.783)
(1.955)
prêmios não
sinistros a não suficientemente
ridos mas não
despesas
excedentes provisões
Saldo
12.267
41.354
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
avisados (IBNER) avisados (IBNR) relacionadas técnicos (PET)
técnicas
8. Títulos e créditos a receber
Patrimonial
2.882
10.845
7.500
25
21.252
8.1. Créditos e débitos tributários e previdenciários
Riscos especiais
73
16
89
Composição dos créditos tributários
Responsabilidades
1.181
1.489
3.034
10
5.714
Circulante
31/12/2019 31/12/2018
Automóvel
1.629
621
3
2.253
Outros impostos a compensar
71
508
Transportes
1.091
2.948
4.865
17
8.921
71
508
Riscos financeiros
36.549
4.187
34.101
1.321
76.158
Habitacional
5
2
7
Ativo não circulante
31/12/2019 31/12/2018
Rural
11.045
3.985
22.144
18.208
55.382
Imposto de renda diferido sobre:
Outros
97
164
97
1
359
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Marítimos
125
430
295
1
851
Adições temporárias (a)
534
Aeronáuticos
108
235
1.855
2.198
Contribuição social diferida sobre:
Total
53.151
25.917
22.144
70.594
3
1.375
173.184
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Total classificado no
Adições temporárias (a)
427
passivo circulante
33.414
25.917
22.144
70.594
3
1.375
153.447
961
(a) O imposto de renda e contribuição social diferidos oriundos de adições Total classificado no
passivo não circulante
19.737
19.737
temporárias estão relacionados a: (i) a provisão para participações sobre
o lucro e serão realizados no início do exercício seguinte através da 14.2. Ativos de resseguro e retrocessão - Provisões técnicas
31/12/2019
quitação da obrigação; e (ii) redução ao valor recuperável de operações
Provisão de sinistros
com seguradoras que serão realizados quando da recuperação dos
Provisão de Provisão de
ocorridos mas não Provisão de sinistros
Provisão de Total das
respectivos créditos.
prêmios não
sinistros a
suficientemente
ocorridos mas não
excedentes provisões
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía prejuízo fiscal e base Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
avisados (IBNER)
avisados (IBNR) técnicos (PET) técnicas
negativa de contribuição social no montante de R$ 45.957 (R$ 37.936 em Patrimonial
494
50
3
547
31 de dezembro de 2018). Porém, por não haver expectativa de lucro tributável Responsabilidades
40
23
63
não foram constituídos os créditos tributários referentes a imposto de renda Riscos financeiros
767
3.481
9.858
342
14.448
e contribuição social nos montantes R$ 11.489 e R$ 6.893 (R$ 9.484 e R$ 7.587 Rural
897
5.455
10.770
17.122
em 31 de dezembro de 2018), respectivamente.
Total
1.704
9.430
20.701
345
32.180
8.2. Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
Total classificado no ativo circulante
1.688
9.430
20.701
345
32.164
Imposto Contribuição
Total classificado no ativo não circulante
16
16
Movimentação do ativo diferido
de renda
social
31/12/2018
Saldo em 31/12/2017
234
189
Provisão de sinistros
Constituições
399
284
Provisão de Provisão de
ocorridos mas não Provisão de sinistros
Provisão de Total das
Ajustes de títulos e valores mobiliários
prêmios não
sinistros a
suficientemente
ocorridos mas não
excedentes provisões
Reversões
(199)
(46)
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
avisados (IBNER)
avisados (IBNR) técnicos (PET) técnicas
Saldo em 31/12/2018
434
427
Patrimonial
536
279
815
Constituições
Responsabilidades
69
8
77
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Riscos financeiros
445
2.467
12.903
223
16.038
Reversões
(434)
(427)
Rural
7.656
2.794
16.517
13.515
40.482
Saldo em 31/12/2019
8.170
5.797
16.517
26.705
223
57.412
8.3. Outros créditos - Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de Total
8.009
5.797
16.517
26.705
223
57.251
2018, referem-se, substancialmente, a adiantamento a funcionários e Total classificado no ativo circulante
Total classificado no ativo não circulante
161
161
fornecedores.
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14.3. Movimentação das provisões técnicas - resseguradoras

Saldo em 31 de dezembro de 2017
(+) Prêmio emitido
(-) Prêmio ganho
(+) Aviso de sinistro
(-) Pagamento de sinistro
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(+/-) Variação cambial
(+/-) Constituição / Reversão PDR
(+/-) Constituição / Reversão PET
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Prêmio emitido
(-) Prêmio ganho
(+) Aviso de sinistro
(-) Pagamento de sinistro
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(+/-) Constituição / Reversão PCC
(+/-) Variação cambial
(+/-) Constituição / Reversão PDR
(+/-) Constituição / Reversão PET
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Provisão de
sinistros Provisão
ocorridos
compleProvisão
Provisão
mas não mentar de
de prêmios de sinistros
não ganhos
a liquidar suficientemente cobertura
(PCC)
(PPNG)
(PSL) avisados (IBNER)
44.862
25.174
76.721
(68.332)
46.544
(46.113)
22.144
(100)
312
53.151
25.917
22.144
37.839
65.448
89.804
(80.227)
(22.144)
3.428
610
(39)
24.932
35.455
3.428

Provisão de
sinistros
ocorridos
Provisão de
mas não Provisão de excedentes Total das
avisados
técnicos provisões
despesas
(IBNR) relacionadas
(PET) técnicas
38.753
3
2.712
111.504
76.721
(68.332)
46.544
(46.113)
22.144
31.841
31.841
212
(1.337)
(1.337)
70.594
3
1.375
173.184
37.839
65.448
89.804
(80.227)
(22.144)
(10.683)
(10.683)
3.428
571
671
671
59.911
3
2.046
125.775

14.4. Movimentação de ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas
Provisão Provisão de Provisão de sinistros
Provisão de
Provisão de
Total das
de prêmios
sinistros a
ocorridos mas não
sinistros ocorexcedentes
provisões
não ganhos
liquidar
suficientemente
ridos mas não
técnicos
técnicas Outras
(PPNG)
(PSL)
avisados (IBNER) avisados (IBNR) provisões
(PET) retrocessão
Saldo em 31 de dezembro de 2017
7.814
4.517
11.065
953
24.349
(+) Prêmio emitido
31.471
31.471
(-) Prêmio ganho
(31.115)
(31.115)
(+) Aviso de sinistro
31.436
31.436
(-) Sinistros pagos e não recuperados
(30.160)
(30.160)
(+/-) Variação cambial
4
4
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
16.517
16.517
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
15.640
15.640
(+/-) Constituição / Reversão outras
provisões
(+/-) Constituição / Reversão PET
(730)
(730)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
8.170
5.797
16.517
26.705
223
57.412
(+) Prêmio emitido
22.819
22.819
(-) Prêmio ganho
(29.285)
(29.285)
(+) Aviso de sinistro
57.051
57.051
(-) Sinistros pagos e não recuperados
(53.418)
(53.418)
(+/-) Variação cambial
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(16.517)
(16.517)
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(6.004)
(6.004)
(+/-) Constituição / Reversão outras
provisões
(+/-) Constituição / Reversão PET
122
122
1.704
9.430
20.701
345
32.180
Saldo em 31 de dezembro de 2019
15. Garantia de provisões técnicas: Para garantia das provisões técnicas,
as seguintes parcelas do ativo da Companhia estavam retidas ou vinculadas
à SUSEP:
31/12/2019 31/12/2018
Títulos de renda fixa - públicos (NTN-F)
140.187
126.564
Total de ativos dados em garantia (A)
140.187
126.564
Provisões técnicas - resseguro
125.775
173.184
(-) Direitos creditórios
(10.339)
(-) Recuperação de provisões técnicas retrocessão
(30.476)
(49.242)
Total a ser coberto (B)
95.299
113.603
Excedente de ativos vinculados (A) - (B)
44.888
12.961
16. Patrimônio líquido: 16.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019,
o capital social subscrito e integralizado, no valor de R$ 110.012 (R$ 110.012
em 31 de dezembro de 2018), está dividido em 121.480.336 (121.480.336 em
31 de dezembro de 2018) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
17. Adequação de capital
31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio líquido
76.184
79.229
Ajustes contábeis
69
262
(-) Despesas antecipadas
Patrimônio líquido ajustado subtotal
76.115
78.967
Ajustes associados à variação dos valores
econômicos
Patrimônio líquido ajustado total
76.115
78.967
60.000
60.000
Capital-base (CB) (a)
I - Capital de risco (CR) (b)
10.609
11.668
Capital de Risco de Subscrição
7.770
7.100
Capital de Risco de Crédito
2.710
4.658
Capital de Risco de Mercado
1.862
1.910
Capital de Risco Operacional
509
710
Benefício de diversificação
(2.242)
(2.711)
II - Capital Mínimo Requerido (CMR) (maior entre (a), (b) e (c))
60.000
60.000
Suficiência de Capital (PLA-CMR)
16.115
18.967
III - Ativos Líquidos
44.888
12.961
Capital de Risco Reduzido
10.609
11.652
IV - Índice de liquidez em relação
ao capital de risco (III / I) (*)
423,09%
111,23%
V - Suficiência de PLA em relação
ao CMR (I / II) (**)
126,97%
131,61%
(*) IV - liquidez em relação ao CR: situação caracterizada quando a
supervisionada apresentar montante de ativos líquidos, em excesso à
necessidade de cobertura das provisões técnicas, superior a 20% (vinte
por cento) do capital de risco (CR), deduzido deste valor o superávit de
fluxos de prêmios / contribuições não registrados apurado no TAP, limitado
ao efeito no CR da parcela de risco de mercado relativa aos fluxos de
prêmios e contribuições não registradas;
(**) V - Plano de Regularização de Solvência (PRS): plano que deverá ser
enviado à SUSEP pela supervisionada, visando à recomposição da
situação de solvência, quando a insuficiência do PLA em relação ao CMR
for de até 50% (cinquenta por cento) ou quando a supervisionada
apresentar insuficiência de liquidez em relação ao CR.
18. Ramos de atuação: Os principais grupos de ramo de atuação da
Companhia estão demonstrados abaixo:
31/12/2019
Prêmio
emitido - Variação
líquido de das proComercomissão de
visões Prêmio Sinistra- cialização
resseguro técnicas ganho lidade (%)
(%)
Grupo de ramo
Patrimonial
4.251
493 4.744
52,18
8,84
Riscos especiais
(84)
71
(13)
115,86
10,27
Responsabilidades
440
357
797
362,89
17,40
Automóvel
63
63
290,12
3,06
Transportes
315
772 1.087
309,64
8,91
Riscos financeiros
4.183
13.323 17.506
10,09
1,70
Habitacional
- (3.198,63)
0,00
Rural
28.044
9.120 37.164
126,97
0,00
Outros
(601)
97
(504)
72,58
10,01
Marítimos
182
54
236
(10,03)
18,64
Aeronáuticos
138
(62)
76 (1.945,04)
13,12
Petróleo
94
(1)
93
60,11
10,13
Saúde
814
(43)
771
121,27
10,44
Total
37.839
24.181 62.020
91,88
1,69
31/12/2018
Prêmio
emitido - Variação
líquido de das proComercomissão de
visões Prêmio Sinistra- cialização
resseguro técnicas ganho lidade (%)
(%)
Grupo de ramo
Patrimonial
4.209
1.476 5.685
49,25
5,96
Riscos especiais
134
(71)
63
(155,73)
10,06
Responsabilidades
1.623
126 1.749
104,09
8,84
Automóvel
548
66
614
104,92
7,65
Transportes
1.365
(681)
684
131,15
7,93
Riscos financeiros
28.031
(6.112) 21.919
57,26
1,56
Habitacional
0,00
0,00
Rural
39.775
(2.395) 37.380
216,25
0,00
Outros
635
(64)
571
66,6
10,01
Marítimos
228
10
238
62,78
14,60
Aeronáuticos
173
593
766
74,97
8,80
Total
76.721
(7.052) 69.669
144,30
1,58

Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes
Diretora de Sinistros

Abaixo, demonstramos a composição dos prêmios emitidos:
31/12/2019
Prêmio de Prêmio
retrocessão líquido Percen- PercenPrêmio
cedida - de retrotual de
tual
emitido
líquido de cessões retenção retroceGrupo de ramo
líquido
comissão cedidas
(%) dido (%)
Patrimonial
4.251
1
4.250
100,0
0,0
Riscos especiais
(84)
(84)
100,0
0,0
Responsabilidades
440
440
100,0
0,0
Automóvel
63
63
100,0
0,0
Transportes
315
315
100,0
0,0
Riscos financeiros
4.183
2.511
1.672
40,0
60,0
Habitacional
Rural
28.044
20.307
7.737
27,6
72,4
Outros
(601)
(601)
100,0
0,0
Marítimos
182
182
100,0
0,0
Aeronáuticos
138
138
100,0
0,0
Petróleo
94
94
100,0
0,0
Saúde
814
814
100,0
0,0
Total
37.839
22.819
15.020
37,7
60,3

Prêmio
emitido
líquido
Grupo de ramo
Patrimonial
4.209
Riscos especiais
134
Responsabilidades
1.623
Automóvel
548
Transportes
1.365
Riscos financeiros 28.031
Habitacional
Rural
39.775
Outros
635
Marítimos
228
Aeronáuticos
173
Total
76.721

31/12/2018
Prêmio de Prêmio
Percenretrocessão líquido
tual
Percen
cedida - de retroretrotual de
líquido de cessões retenção cedido
comissão cedidas
(%)
(%)
9
4.200
99,8
0,2
134
100,0
0,0
83
1.540
94,9
5,1
548
100,0
0,0
1.365
100,0
0,0
2.383
25.648
91,5
8,5
28.996
10.779
27,10
72,9
635
100,0
0,0
228
100,0
0,0
173
100,0
0,0
31.471
45.250
59,0
41,0

Vale ainda ressaltar, que em conformidade com as boas práticas contábeis e
operacionais, a Markel reavalia constantemente as estimativas de prêmios de
seus contratos aceitos. Abaixo, demonstramos o prêmio de retrocessão cedido
(líquido de comissão) por classes de resseguradoras:
31/12/2019 31/12/2018
Resseguradora admitida
18.321
28.374
Resseguradora eventual
4.498
3.097
Total
22.819
31.471
19. Detalhamento das contas da demonstração do resultado
19.1. Sinistros ocorridos
31/12/2019 31/12/2018
Indenizações avisadas
(89.803)
(46.544)
IBNER
22.144
(22.144)
Despesas com sinistros
(13)
Salvados
53
238
Variação da provisão de sinistros ocorridos
mas não avisados
10.682
(31.840)
(56.924)
(100.303)
19.2. Custos de aquisição
Despesas de corretagem
Variação das despesas de corretagem diferidas
19.3. Resultado com retrocessão
Recuperação com indenização de sinistro
IBNER
Recuperação de sinistros ocorridos
mas não avisados
Despesas com sinistros
Prêmio de retrocessão cedido
(líquido dos custos de aquisição)
Variação da provisão de prêmios não ganhos
Variação da provisão de excedentes técnicos
Salvados e ressarcimentos ao retrocessionário

31/12/2019
Resultado
Receitas com retrocessão
Recuperação de sinistros ocorridos mas não
avisados
Variação da provisão de prêmios não ganhos
Variação da provisão de excedentes técnicos
Variação IBNER
Variação da provisão de sinistros a liquidar
Despesas com retrocessão
Prêmio de retrocessão cedido

31/12/2018

(3.494)
(2.498)
112
(4.988)
17.427
6.559

7.005
(605)
(675)
4.988
9.028
19.741

(6.909)
(6.909)
(350)

(11.037)
(11.037)
8.704

(6.004)
-

15.639
-

(22.819)
(6.466)
122
(4)
5.363

(31.471)
356
(730)
(6)
31.744

31/12/2019 31/12/2018
(16.776)
(11.297)
(1.805)
(1.745)
(1.362)
(1.898)
(186)
(183)
(4.025)
4.002
(24.154)
(11.121)

Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização e funcionamento
Publicações
Despesas administrativas diversas
19.5. Despesas com tributos

31/12/2019 31/12/2018
(2.832)
(1.501)
(499)
(254)
(519)
(519)
(51)
(42)
(3.901)
(2.316)

COFINS
PIS
Taxa de fiscalização
Contribuição sindical
Outros
19.6. Resultado financeiro
Receitas financeiras
Rendimentos de títulos ao valor justo através
do resultado
Rendimentos de títulos disponíveis para venda
Operações de resseguro - variação cambial
Outras receitas
Despesas financeiras
Operações de resseguro - variação cambial
Outras despesas
Resultado financeiro

9
-

21. Benefícios a empregados: A Companhia oferece aos funcionários e
diretores a possibilidade de aderir ao plano de aposentadoria complementar.
O plano escolhido é o Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL), administrado
pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e classificado na categoria de
contribuição definida. As despesas com esse benefício registradas no resultado
do exercício montam R$ 427 (R$ 455 em 2018).
22. Partes relacionadas: 22.1. Retrocessão - A Companhia mantém contrato
de retrocessão com a Markel Syndicate, resseguradora admitida, devidamente
cadastrada na SUSEP. Os saldos das transações com partes relacionadas
são os seguintes:
Markel Syndicate
31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Prêmio de retrocessão diferido - PPNG
249
2.748
IBNR
11.656
15.150
Outras provisões - PET
263
151
IBNER
4.988
PSL
4.124
2.754
16.292
25.791
Passivo
Prêmios de retrocessão a liquidar
7.379
12.768
7.379
12.768

31/12/2019 31/12/2018
57.051
31.436
(16.517)
16.518

19.4. Despesas administrativas

20. Imposto de renda e contribuição social: Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas.
Imposto de renda
31/12/2019
31/12/2018
Resultado antes dos impostos e participações
(6.975)
(3.030)
(-) Participações sobre o lucro
(84)
(67)
Lucro (Prejuízo) após as participações
(7.059)
(3.097)
Adições temporárias - provisões dedutíveis
609
574
Adições permanentes - despesas indedutíveis
6
23
Exclusões temporárias - provisões indedutíveis períodos anteriores
(514)
(1.997)
Seguro rural
975
9.058
Base de cálculo
(8.135)
4.561
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa (30%)
(1.368)
Lucro real após a compensação do prejuízo fiscal
3.193
Imposto de renda e contribuição social correntes
Alíquota básica 15% para IRPJ e 20% para CSLL
(479)
Adicional de 10% para IRPJ (acima de R$ 240 / ano)
(295)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social sobre adições temporárias (25% IRPJ e 20% CSLL)
143
Outros
(534)
(17)
(499)
Imposto de renda e contribuição social sobre exclusões temporárias (25% IRPJ e 20% CSLL)
Total
(534)
(1.147)
Antecipações no ano
Compensações no ano
Provisão para imposto de renda e contribuição social

31/12/2019 31/12/2018
(491)
(1.431)
(556)
330
(1.047)
(1.101)

31/12/2019

31/12/2018

1.501
11.890
2.038
153
15.582

1.596
11.016
1.230
45
13.887

(2.118)
(66)
(2.184)
13.398

(1.395)
(99)
(1.494)
12.393

Contribuição social
31/12/2019
31/12/2018
(6.975)
(3.030)
(84)
(67)
(7.059)
(3.097)
609
574
6
23
(514)
(1.997)
(7.160)
(4.497)
-

-

(427)
(427)

296
136
342

115
(14)
(399)
(298)

-

431
75
-

22.2. Resseguro: A Markel Resseguradora do Brasil S.A. possuía 100% de
participação em contrato de resseguro da Markel Seguradora do Brasil S.A.
(atual Newe Seguros S.A.), contraparte do mesmo grupo econômico até
2 de outubro de 2019. O contrato de resseguro possuía início de vigência em
24 horas de 31 de maio de 2017. Os saldos das transações com partes
relacionadas são os seguintes:
Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual Newe Seguros S.A.)
31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Prêmio de resseguro
1.486
11.193
Outros adiantamentos
(recuperação de despesas cost share agreement)
1.180
1.486
12.373
Passivo
Provisão de prêmios não ganhos
1.301
11.129
PSL
7.211
3.711
IBNER
22.144
IBNR
14.337
18.129
22.849
55.113
31/12/2019
Resultado
Prêmios efetivos de resseguro
Prêmios estimados de resseguro
Variação da provisão de prêmios não ganhos
Prêmio ganho
Variação da provisão de sinistros a liquidar
Variação da provisão de sinistros ocorridos
mas não suficientemente avisados
Variação de sinistros ocorridos
mas não avisados
Despesas administrativas
Outras despesas administrativas
(despesas cost share agreement)

31/12/2018

27.998
9.828
37.826
(73.207)

45.264
(5.447)
(2.518)
37.299
(43.156)

22.144

(22.144)

3.792
(47.271)

(15.471)
(80.771)

(3.815)
(3.815)
(13.260)

4.340
4.340
(39.132)

23. Remuneração do pessoal-chave da Administração: A diretoria executiva
inclui os diretores estatutários, e a sua remuneração paga no exercício é de
R$ 2.912 (R$ 2.628 em 31 de dezembro de 2018).

DIRETORIA

CONTADORA

Carolina de Oliveira Vieira São Thiago
Diretora-Presidente
Janaína Alonso de Almeida
Diretora de Conformidade

Ana Carla Moreira da Silva - CRC - RJ-066754/O
Ana Carla Moreira da Silva
Diretora Financeira

ATUÁRIO
Daniel Iespa Garcia - MIBA nº 2361
(Continua...)
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PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da
Markel Resseguradora do Brasil S.A.
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos
com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da
solvência e dos limites de retenção da Markel Resseguradora do Brasil S.A.
(Resseguradora) em 31 de dezembro de 2019 (doravante denominados, em
conjunto, “itens auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua
Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Resseguradora é responsável pela elaboração dos itens
auditados definidos no primeiro parágrafo acima, de acordo com os princípios
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelas bases de dados
e respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados
definidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial,
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto
Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial

seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria estejam livres
de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos referidos itens definidos no primeiro
parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração
dos itens objeto do escopo da auditoria, para planejar procedimentos de
auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da
Resseguradora.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos
créditos com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com
sinistros, da solvência e dos limites de retenção, como definidos no primeiro
parágrafo acima, da Markel Resseguradora do Brasil S.A. em 31 de
dezembro de 2019, foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP.

Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Resseguradora e
utilizadas em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre
amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de
distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados
procedimentos, em base de testes aplicados sobre amostras, observamos
que existe correspondência desses dados, que serviram de base para
apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com
aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros
Estatísticos concernentes ao escopo da auditoria atuarial, para o exercício
auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.
PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.
Rua do Russel 804
Rio de Janeiro – RJ – Brasil 22210-907
CNPJ 02.646.397/0004-61
CIBA 105
Carlos Eduardo Silva Teixeira
MIBA 729

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
Markel Resseguradora do Brasil S.A.Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Markel Resseguradora S.A.
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Markel Resseguradora do Brasil S.A. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e
o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria

ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para

fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020.
Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6
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Enel operará usina de geração solar no PI
O grupo italiano de energia Enel já pode começar as
operações da usina de geração solar no Piauí. A Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) deu autorização para
a operação comercial de três
unidades do complexo São
Gonçalo que totalizam cerca
de 145 megawatts em capacidade instalada, segundo
despacho da agência reguladora no Diário Oficial da
União (DOU) desta quartafeira.
Segundo a Enel, a usina
será considerada a maior de
fonte renovável na América
do Sul. E o complexo fotovoltaico na cidade de São
Gonçalo do Gurguéia so-

mará um total de 608 megawatts em capacidade, se
incluída uma expansão já
negociada.
A empresa atua também
em geração e transmissão
de energia no Brasil. A empresa se apresenta como líder em geração de energia
solar e eólica no país e atua
também no mercado livre
de energia (não regulado)
com uma empresa de comercialização e soluções
em energia.
No início de janeiro, a
companhia informou que
a primeira fase do projeto,
com 475 megawatts, demandou um investimento total de
cerca de R$ 1,4 bilhão.

Da capacidade total da
usina solar, 265 megawatts em potência instalada
foram viabilizados com
contratos de 20 anos para
suprimento a distribuidoras de energia, obtidos pela
Enel após vitória em leilão
realizado pelo governo brasileiro em 2017.
O restante da capacidade
do parque solar, incluindo
a expansão para 608 megawatts, terá a produção negociada em contratos no mercado livre de eletricidade,
onde grandes consumidores,
como indústrias, podem negociar contratos diretamente
com geradores e comercializadoras.

Projeção do mercado é de queda da inflação

Monsanto puxa perda de valor da Bayer

As instituições financeiras
reduziram a estimativa para
a inflação este ano, pela oitava vez seguida. Desta vez, a
projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA – a inflação oficial do país – caiu de 3,22%
para 3,20%. A informação
consta no boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central que traz as projeções de
instituições para os principais
indicadores econômicos.
O Relatório Focus resume
as estatísticas calculadas considerando as expectativas de
mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda
segunda-feira. O relatório traz
a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços,
atividade econômica, câmbio,
taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do
mercado, não do BC.
A previsão do mercado
financeiro para a cotação do

As ações da empresa química e farmacêutica alemã
Bayer tiveram queda de cerca
de um quarto do valor desde agosto de 2018, quando a
companhia perdeu a primeira
ação sob alegações de que o
agrotóxico Roundup, da Monsanto, causa câncer. Alguns
acionistas criticaram a Bayer
pelo modo como lidou com a
questão e por ter subestimado
riscos ao comprar a Monsanto, o que resultou em um nível
sem precedentes de desaprovação à alta administração da
companhia no encontro anual
de acionistas em 2019.
Até julho de 2019 a empresa já havia perdido em
torno de US$ 38 bilhões em
valor de mercado desde a
compra da Monsanto.
Nesta quarta-feira, foi comunicado ao mercado que o
presidente do conselho de administração da Bayer, Werner
Wenning, um dos arquitetos

dólar subiu de R$ 4,10 para
R$ 4,15 para o fim deste ano
e de R$ 4,11 para R$ 4,15,
ao fim de 2021.
Para 2021, a estimativa
de inflação se mantém em
3,75%. A previsão para os
anos seguintes também não
teve alterações: 3,50% em
2022 e 2023.
Conforme a Agência Brasil, a projeção para 2020 está
abaixo do centro da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário
Nacional, é 4% em 2020. Para
2021, a meta é 3,75% e para
2022, 3,50%. O intervalo de
tolerância para cada ano é 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo, ou seja, em 2020,
por exemplo, o limite mínimo
da meta de inflação é 2,5% e o
máximo, 5,5%.
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central
usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em

4,25% ao ano. Para o mercado financeiro, a Selic deve
ser mantida no atual patamar
até o fim do ano. Em 2021,
a expectativa é de aumento
da taxa básica, encerrando o
período em 6% ao ano. Para
o fim de 2022 e 2023, a previsão é 6,5% ao ano.
Quando o Comitê de Política Monetária (Copom)
reduz a Selic, a tendência é
que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo
o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o
objetivo é conter a demanda
aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. Já a manutenção da
Selic indica que o Copom
considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação.

da aquisição da Monsanto por
US$ 63 bilhões e que deixou
a companhia alemã envolvida em custosas disputas judiciais, deixará o cargo em abril,
conforme divulgou a Reuters.
“Nós tivemos avanços e
continuamos tendo progresso ao lidar com as questões
legais nos EUA. É por isso
que agora é um bom momento para entregar o cargo
a meu sucessor”, disse Wenning, de 73 anos, em um comunicado.
O Roundup é um produto
elaborado à base de glifosato, um polêmico princípio
ativo de herbicidas alvo de
milhares de ações que correm atualmente nos tribunais
dos EUA.
Norbert Winkeljohann,
que foi chefe da empresa de
auditoria PricewaterhouseCoopers na Europa até junho
de 2018 e é membro do conselho supervisor da Bayer

desde 2018, sucederá Wenning após a assembleia anual
de acionistas em 28 de abril,
acrescentou a companhia.
Wenning, cujo mandato
iria até 2022, disse que originalmente pretendia deixar a
posição no ano passado, após
ter atingido a idade limite recomendada para o cargo, de
72 anos, mas houve pedidos
para que continuasse.
A Bayer iniciou no ano
passado negociações com
advogados de pessoas que
entraram com ações contra a
companhia para encerrar mais
processos judiciais nos EUA
envolvendo o Roundup.
Em outubro de 2019, o
número de pessoas processando a companhia havia
mais que dobrado em apenas
três meses, para 42,7 mil, enquanto analistas projetavam
que a companhia poderia ter
custos de até US$ 12 bilhões
para suspender as ações.

