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Orçamento destina R$ 2,2 tri para dívida
Ministério da
austeridade eleva
déficit primário
para R$ 233 bi

A Receita Líquida prevista pela
União para 2021 é de R$ 1,280
trilhão, para fazer frente a Despesas Primárias de R$ 1,520 trilhão
(93,7% Obrigatórias e 6,3% Discricionárias – 6,3%). Com isso, o
déficit primário, que não leva em
conta pagamento de juros, será de
R$ 233,6 bilhões, ante déficit de
R$ 149,61 bilhões que havia sido
estipulado em abril.
Este será o oitavo ano consecutivo de déficit primário, que vem
se multiplicando após a adoção de
medidas econômicas ultraconservadoras, em 2015.
O projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) prevê R$
2,230 trilhões para o pagamento de
Encargos da Dívida Pública.
A queda na previsão da inflação
fez o governo reduzir o reajuste do
salário mínimo para o próximo ano.
Segundo o projeto do Orçamento
de 2021, enviado nesta terça-feira
ao Congresso, o mínimo subirá
para R$ 1.067. Em abril, a previsão
era de R$ 1.075, uma perda de R$ 8
para quem ganha o mínimo.
A regra de reajuste do salário
mínimo que estabelecia a correção
do INPC do ano anterior mais a
variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços
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produzidos) de dois anos antes perdeu a validade em 2019 e não foi
renovada pelo presidente Jair Bolsonaro.
O projeto do Orçamento também reduziu as estimativas de
crescimento econômico para o
próximo ano na comparação com
os parâmetros da LDO. A projeção
de crescimento do PIB passou de
3,3% para 3,2% em 2021. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
usado como índice oficial de inflação, caiu de 3,65% para 3,24%.
Por causa da queda da Selic (juros básicos da economia), a proposta do Orçamento prevê que a
taxa encerrará 2021 em 2,13% ao
ano, contra projeção de 4,33% ao
ano que constava na LDO. O dólar
médio chegará a R$ 5,11 em 2021,
contra estimativa de R$ 4,29 da
LDO.
O texto não incluirá o Renda
Brasil, programa com que sonha
Bolsonaro para melhorar os índices
de aprovação de seu governo. Em
vez disso, o programa Bolsa Família (que pode vir a ser substituído
pelo Renda Brasil) recebeu uma
dotação de R$ 34,9 bilhões, 20%
maior do que a de 2020.
O secretário especial de Fazenda
do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, explicou à Agência Senado que qualquer novo
programa introduzido terá que ser
compensado com uma redução
correspondente em outra área do
orçamento. Ele evitou adiantar de
onde o Executivo poderia realocar
dinheiro para custear o Renda Brasil, se vier a criá-lo.

Planos de saúde perderam 254,5 mil
usuários durante a pandemia
O Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS) informou que
254,545 mil beneficiários deixaram
os planos de saúde médico-hospitalares entre abril e julho deste ano. A
redução, de 0,5%, é explicada como
decorrência da pandemia. O segmento tem agora 46.758.762 beneficiários, segundo a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
Na análise de 12 meses encerrados em julho de 2020, comparativamente ao mesmo período do ano
passado, foram perdidos 112,244
mil beneficiários, queda de 0,2%.
Houve leve recuperação no mês
passado. O superintendente executivo do IESS, José Cechin, disse à
Agência Brasil que “alguns números podem ser alterados pela agência [ANS] em função das revisões
por parte das operadoras, mas o

leve saldo positivo no mês de julho
pode indicar que o mercado brasileiro começa a se estabilizar após o
forte impacto da crise sanitária”.
Segundo Cechin, no início da
pandemia, em fevereiro e março,
ocorreram mais adesões do que
cancelamentos de planos médico-hospitalares. Já a partir de abril,
o setor passou a registrar baixas
sucessivas de beneficiários, como
consequência do alto índice de demissões, perda do poder aquisitivo
da população, fechamento de empresas e interrupção de atividades.
Cechin esclareceu que o comportamento do mercado de planos
de saúde médico-hospitalares está
atrelado ao saldo de empregos formais no país, uma vez que a maioria dos planos são coletivos empresariais.

Supremo dá 24 horas para que PGR
e STJ esclareçam caso de Witzel
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral
da República (PGR) e o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) se manifestem sobre o pedido do governador afastado do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, para retornar ao
cargo. Após receber as informações, o ministro deverá decidir a
questão. No sábado, a defesa de
Witzel apresentou recurso para
derrubar a decisão.
Na sexta-feira (28), Witzel foi
afastado do cargo por 180 dias
em decisão do ministro Benedito

Gonçalves, do STJ. O afastamento foi determinado no âmbito da
Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, empreendidas pelo Ministério
Público Federal no Rio de Janeiro
e na PGR, que investiga atos de
corrupção em contratos públicos
do governo do Rio de Janeiro.
O MPF chegou a pedir a prisão
do governador, mas o pedido foi
negado pelo STJ. Witzel nega as
acusações e diz que é alvo de uma
perseguição política. A Corte Especial do STJ deve julgar terça ou
quarta-feira o afastamento do governador.

Waldery Rodrigues: Renda Brasil fica de fora, e para ser criado, Executivo terá que cortar alguma despesa

Educação ganha mais que Defesa, mas Saúde perde verbas
A ameaça de um orçamento para
o Ministério da Defesa maior que
o da Educação ficou de fora do
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 enviado pelo
Governo Federal ao Congresso
nesta segunda-feira.
Segundo o Estado de S.Paulo,
que afirmou ter tido acesso a planilhas, o governo estudava dotação maior para a Defesa. Na versão final, a Educação ficou com

R$ 144,538 bilhões, um aumento
de R$ 1,702 bilhão, ou 1,2% a
mais que a dotação atual. Para o
Ministério da Defesa, o orçamento deve aumentar em R$ 1,178
bilhão, ou 1%, para R$ 116,128
bilhões.
Se a Educação foi poupada, o
mesmo não se pode dizer dos ministérios da Saúde, Meio Ambiente
e Ciência, Tecnologia e Inovação.
Saúde terá redução de verba de

22%, caindo dos R$ 175,850 bilhões atuais para R$ 136,765 bilhões em 2021.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação terá que se conformar com R$ 12,436 bilhões, queda
de 11,6%, ou R$ 1,642 bilhão, em
relação a 2020. O orçamento da
pasta do Meio Ambiente encolherá
5,8%, o equivalente a R$ 184 milhões, para R$ 2,944 bilhões.
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Empreendedorismo por necessidade
O Indicador de Nascimento de
Empresas da Serasa Experian revela a abertura de 219.749 mil
empresas no Brasil em maio, um
crescimento de 12,8% sobre abril,
quando foram criados 194.882
novos negócios. Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz
Rabi, esse crescimento reflete a
necessidade das pessoas em manterem uma fonte de rendimento, além
das oportunidades que surgem em
momentos difíceis.
Para Rabi, essa tendência de
crescimento ainda deve se manter
por algum tempo. “Como a oferta de emprego continua baixa, as
pessoas recorrem ao empreendedorismo por necessidade. O trabalho
por conta própria acaba sendo feito
dentro de casa, junto com outros
membros da família, como uma
opção para se tornar ativo e voltar

para o mercado”, ressalta o economista.
Os microempreendedores individuais (MEIs) responderam
pela criação de 172.307 empresas
em maio – número equivalente a
78,4% do total de novos negócios –
que revela um crescimento de 4,4%
ante abril. No acumulado do ano,
foram abertas 1.044.347, uma leve
queda com relação ao mesmo período de 2019, quando foram criadas
1.053.094 instituições.
As empresas classificadas como
sociedades limitadas tiveram um
forte avanço na comparação com
abril, de 57,2%, totalizando a abertura de 21.885 empreendimentos.
Na comparação anual, houve expansão de 31,1%. Já a criação de
empresas individuais, que havia
registrado queda em abril, voltou
a subir em maio. No período, fo-

ABI pede ingresso em ação BTGxGGN
pela liberdade de expressão
A Associação Brasileira de
Imprensa (ABI) deu entrada
com uma petição na 32ª Vara
Cível do Rio de Janeiro requerendo seu ingresso como amicus curiae (terceiro interessado)
no processo movido pelo banco
BTG Pactual contra o jornalista
Luís Nassif, que pede a retirada
de matérias do site GGN.
O objetivo do pedido da ABI é
possibilitar que a entidade possa
ajudar a Justiça no esclarecimento quanto à liberdade de expressão, na perspectiva da Constituição brasileira, de diversos
pronunciamentos e decisões do

Supremo Tribunal Federal, bem
como da Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de
San Jose da Costa Rica), assinada pelo Brasil, informa a Associação.
“É importante destacar que, no
último dia 3 de agosto, completaram-se 32 anos da extinção da
censura, no Brasil, com a aprovação do inciso IX, do Artigo 5º, da
Constituição Federal, que afirma:
‘É livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente
de censura ou licença’”, destaca a
ABI.

ram criadas 7.800 instituições, ante
4.889 em abril. No ano, ocorreu
uma queda de 33,5%.
“Quem perdeu o emprego neste
cenário desafiador está buscando
se reinventar. A abertura de novas empresas tem sido uma alternativa à manutenção da renda”,
avalia Rabi, reforçando, ainda, a
importância de traçar um bom planejamento e metas, para não ter as
expectativas frustradas ou mesmo a
empresa fechada num curto espaço
de tempo.
Do total de empresas abertas
em maio, a Região Sudeste foi a
responsável pelo nascimento de
110.868, seguida da Sul (44.259) e
do Nordeste (30.131). O Estado de
São Paulo registrou o maior número de aberturas, 58.731, seguido de
Rio de Janeiro (20.838), e Paraná
(16.909).
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As reformas tributárias: precisamos mesmo mudar tudo?
Temos assistido nos últimos meses na imprensa brasileira a um verdadeiro festival de discussões a respeito
das reformas tributárias, sendo duas já no Congresso em
discussão (PEC 45 e PEC
105) e agora a última apresentada pelo governo criando a CBS de 12% para substituir as Contribuições para o
PIS e a Cofins.
Embora este tema de reforma tributária exista há
muitos anos (há pelo menos
40 anos trato deste tema todo
ano), um aspecto que ainda
não vi sendo discutido é se
precisamos mesmo mudar
todo o nosso sistema tributário que está em vigor há
mais de 56 anos, principalmente num momento como
este momento em que o Brasil atravessa uma complicada parada em sua economia
por conta desta pandemia do
coronavírus.
Acho que seria de bom
alvitre indagar se este é o
momento para isso. Vários
estudiosos acreditam que
uma reforma geral de tributos pode ser implementada
quando a economia está em
crescimento, pois aí todas
as experiências darão certo
por conta da pujança que o
crescimento ocasiona. Com
este verdadeiro freio na economia do país, mudar todo o
sistema neste momento fica
parecendo uma certa irresponsabilidade daqueles que
elegemos para nos gerir.
Acho que o sistema tributário brasileiro pode ser muito melhorado, bastando para
tanto que algumas mudanças
(a maioria sem necessidade
de emendas na Constituição)

sejam introduzidas no sistema atual pela legislação ordinária sem causar uma total
ruptura com o sistema existente há 56 anos e que todos
já conhecem e dominam.
Que mudanças seriam
essas? Tomo a liberdade de
citar algumas que, se fossem implementadas, já desmanchariam o grande cipoal
burocrático criado no Brasil
por burocratas preguiçosos e
ideologizados e tornariam o
país mais simples de se operar:

Não entro aqui na discussão sobre a tributação ou
não de dividendos distribuídos porque a não tributação hoje em dia decorre do
uso de uma sistemática desenvolvida em 1995 onde
aumentou-se a tributação do
lucro para compensar a não
tributação dos dividendos.
Hoje, 25 anos depois, parece
que o país não tem memória
e tenta-se voltar a tributar os
dividendos distribuídos porque criou-se a narrativa de
tributação dos ricos.

– Em benefício da transparência, acabar com o imposto por dentro em todos os
níveis.

Sistema pode ser
muito melhorado,
sem necessidade
de emendas na
Constituição

– Tornar o ICMS um imposto federal com uma legislação única e com poucas variações nas alíquotas,
mantendo o imposto estadual, mas sem o verdadeiro
jogo de xadrez que existe
hoje, em termos de simplificação e uniformização.
– Acabar com o regime da
substituição tributária para
todos os impostos, pois só
mesmo num país anacrônico
pode-se estabelecer que os
impostos sejam pagos antes
da ocorrência do seu fato gerador com o beneplácito do
Poder Judiciário.
– Acabar com todas as
isenções do Imposto de Renda (a única exceção seria
para aposentados e portadores de doenças). Acabar com
os penduricalhos com isenção de imposto de renda em
quaisquer níveis públicos ou
privados.

– Definir objetivamente o que seriam serviços ao
exterior que não estariam
sujeitos ao ISS (eliminando
o vacatio interpretativo que
existe hoje entre o que diz a
lei e o que fazem os municípios).

te como acabaram de fazer
com a obrigação do Siscoserv).

– Alterar ao longo de cinco anos o destino da arrecadação do ICMS da origem
para o destino mantendo,
entretanto, um pequeno percentual na origem para manter o interesse pela fiscalização.

– Trabalhar para a implementação de uma reforma
administrativa onde se acabe
com uma casta de assalariados cujos salários crescem
de forma automática sem
que se exijam cumprimento
de metas e competência.

– Acabar com as antecipações existentes hoje nos
pagamentos das aquisições
feitas (retenções feitas nas
notas fiscais) por todos onde
o contribuinte é um agente
arrecadador a serviço dos
burocratas, que não precisam
fiscalizar, mas que gera uma
enorme tarefa burocrática
transferida aos contribuintes
(onde existe no mundo atual
coisa parecida?).

– Acabar com obrigações acessórias demasiadas
e redundantes obrigando
os entes tributantes a trocar
informações que hoje, pelo
estágio atual da tecnologia,
seria muito mais rápido e
fácil de se fazer (exatamen-

Na realidade, nosso sistema tributário se tornou
um cipoal de normas complexas por conta da enorme
burocracia que foi instituída
nestes últimos 56 anos para a
correta apuração e pagamento dos impostos. Empurrou-se para os contribuintes as
obrigações de fiscalizar e
arrecadar tudo com a imposição de anacrônicas multas,
quando na realidade dever-se-ia simplificar a legislação e punir os que a descumprem.
Tais mudanças sugeridas
acima precisariam de poucas mexidas na Constituição
e seriam muito mais fáceis
de serem aprovadas no Congresso.
O que assistimos agora
é uma verdadeira competição egocêntrica entre autores de propostas, todas
trabalhando com números
que não têm, pois só os governos têm as estatísticas
de arrecadação por tipo de
tributo, e onde ninguém
tem certeza de nada, sendo que algumas propostas

seu controle sobre a Líbia,
de modo que, se e quando
as forças da GNA assumirem o controle do país, Ancara já terá garantido um
aliado devotado, de fato, e
outra base militar no Mediterrâneo.
O plano de Erdogan será
materializado por meio de
um longo processo, onde
vários movimentos diferentes precisam ser efetivados, um passo de cada vez.
Seguindo os memorandos
de entendimento e o acordo
marítimo com a GNA, estipulado nos meses anteriores, o último acordo trilateral indica que Ancara está
procurando se envolver na
infraestrutura essencial do
Estado que irá emergir, potencialmente, assim que a
guerra civil terminar.
A Turquia está realmente procurando desenvolver,
na Líbia do GNA, por meio
de suas Forças Armadas,
a mesma política expansionista, semelhante àquela utilizada, em 1993, no
Azerbaijão, para a reconstrução do exército daquele
país, quando Ancara interveio, fornecendo a assistência militar necessária e

orientação ao recém-soberano Baku. Desde então, o
Azerbaijão tem dependido
política e militarmente da
Turquia em grande medida.
A tática está se repetindo,
agora, na Líbia, onde Erdogan está, aos poucos, acumulando crédito a ser utilizado posteriormente em
benefício próprio, quando
as circunstâncias permitirem.
Após o êxodo do Qatar
do Conselho de Cooperação do Golfo, em 2017,
Doha ficou um tanto isolada na região. Portanto, é
totalmente razoável para o
Catar buscar a expansão de
suas posição e influência
internacionais por meio de
novas alianças. Isso é especialmente verdadeiro quando a Turquia, um aliado de
longa data e de confiança,
está lhe preparando o cenário.
Podemos, então, questionar: como pode um país
que depende, parcialmente, para a sua defesa interna das forças estrangeiras
destacadas, planejar participação militar no conflito
líbio, fornecendo especialistas e consultores do exér-

Pode-se sem dúvida fazê-lo, desde que se reduza a tributação do lucro das pessoas
jurídicas, pois de outra forma espantaremos os investimentos daqui. Não é à toa
que muitas indústrias brasileiras já se mudaram para o
Paraguai, que tem um sistema fiscal mais inteligente.

– Reduzir as multas e penalidades existentes em todas as legislações fiscais que
podem chegar a 225%, que
são percentuais que podiam
ser justificáveis em tempo de
alta inflação, mas que, com a
inflação na casa dos 3% ao
ano, não fazem nenhum sentido lógico de se manter.

– Federalizar também a
legislação do ISS, mantendo, entretanto, o imposto
como de competência do
município, mas com a mesma sistemática e alíquotas
em todos o país, eliminando-se as incertezas referentes
onde o imposto seria recolhido, se onde reside o prestador ou onde o tomador do
serviço está.

– Criar um imposto ecológico a ser pago por aqueles
que se beneficiam do carbono gerado pelo Brasil.

preveem prazos de implementação de até 10 anos o
que, convenhamos, seria
impraticável, pois irá complicar ainda mais o próximos anos, tornando, aí sim,
o país totalmente inviável
para investimentos.
Podem parecer pueris
tais ideias, mas convenhamos que nosso sistema
tributário não é ruim por
conta das definições e tipos de tributos definidos na
Constituição e que já estão
ai há 56 anos (desde 1964),
mas sim, e muito mais, pelas complexidades introduzidas pelos legisladores
ao longo deste 56 anos,
complexidades estas que
podem ser aliviadas, eliminadas e simplificadas se
houvesse interesse político
em melhorar o país.
Acho, infelizmente, que
atravessamos um período
no mínimo triste e de baixa intelectualidade na história do país, onde muito
pouco se faz com o objetivo de realmente melhorar
as coisas e fazer o Brasil
crescer, pois o excesso
de burocracia e a criação
de obrigações acessórias
infinitas e, algumas, redundantes, desnecessárias
e anacrônicas criam mercados enormes que trabalham contra qualquer tipo
de simplificação.
Fica aí a ideia para debate!

q Rubens Branco
Advogado tributarista, é
sócio da Branco Consultores
Tributários e autor do livro No
País dos Impostos – Fuja da
malha fina.

O expansionismo turco no Mediterrâneo
Acabou de ser assinado o
acordo de cooperação militar, trilateral, entre a Líbia,
a Turquia e o Catar. De fato,
recentemente, os ministros
da Defesa da Turquia e do
Catar visitaram Trípoli para
se encontrar com o chefe do
Governo do Acordo Nacional (GNA), Fayez al-Sarraj.
Especificamente, o turco,
Hulusi Akar, e o catariano,
Khalid Bin-Muhammad al-Atiyyah, discutiram que
tipo de apoio Ancara e Doha
poderiam fornecer ao governo sediado em Trípoli. Ponderando sobre este acordo
militar, conseguimos entender, de maneira completa, os
planos turcos visando o aumento da sua influência no
Norte da África.
Em primeiro lugar, a Turquia e o Catar concordaram
em fornecer às forças do
GNA um substancial apoio
multifuncional, que vai desde a logística e equipamento militar até o treinamento
militar, por meio de assessores militares e planejamento
operacional. Os objetivos
de longo prazo desta parceria estratégica incluem a
reestruturação completa das
forças, quase organizadas da

GNA, para transformá-las
em um exército devidamente estruturado e totalmente
operacional.
O maior desafio da estrutura líbia está relacionado
ao fato de que os inúmeros
subgrupos militares autônomos pertencem a diferentes
tribos e clãs locais. Portanto,
esses elementos armados,
separados, serão conglobados em uma entidade única
que estabelecerá a base para
as Forças Armadas da Líbia,
sob a atual GNA. Esse era o
objetivo principal do acordo,
que definia o fortalecimento
das forças filiadas a al-Sarraj
como uma de suas principais
condições. Desta maneira,
Ancara e Doha desempenharam um papel fundamental
para atingir tal objetivo, delineado no recente acordo.
O acordo fora, apenas,
sancionado quando o presidente turco, Recep Erdogan,
comentou que a Turquia estaria disposta a enviar, oficialmente, forças turcas para
Trípoli se o GNA o solicitasse. Até agora, Ancara tem
apoiado as forças do presidente Sarraj em um contexto bastante informal, isto é,
através de mercenários sí-

rios, considerando a proibição permanente, sancionada
pela ONU, de eventual envolvimento militar estrangeiro, no conflito líbio.
Um fato importante, recente, que, provavelmente,
passou despercebido, foi a
transferência de aproximadamente 190 cadetes líbios
para a Turquia, que sobreviveram a um ataque massivo das forças do Exército
Nacional da Líbia (LNA)
de Khalifa Haftar, em julho
passado, forças que estão
tentando derrubar o GNA.
Todos os 190 cadetes sobreviventes se mudaram para a
Turquia para completar seus
estudos.

Influência na
Líbia é mais
um passo da
materialização do
plano de Edorgan
Examinando o acordo
líbio-turco-Qatar, podemos
ver claramente que Erdogan está tentando aumentar
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cito, segundo o estipulado
no acordo?
Porém,
examinando
mais profundamente o último pacto, podemos perceber que o envolvimento do
Catar no negócio trilateral
virá principalmente em termos de assistência financeira e apoio material.
Os fortes laços políticos
e de segurança, que Ancara
construiu com Doha estão
sendo utilizados, agora, no
momento em que a economia turca está estagnada.
A Turquia tem usado suas
estreitas relações diplomáticas com o Catar – um dos
países mais ricos do Golfo
– para garantir mais financiamento para a frente da
Líbia.
Considerando a atual posição sombria da economia
turca, o mais recente envolvimento do Catar, na Líbia,
e o acordo tripartite que se
seguiu, vieram como um
impulso para salvar, economicamente, os planos turcos no Norte da África.

q Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de
pesquisa do CNR (Itália), é
editor da revista Italiamiga.
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Conjuntura

FGTS corre riscos
reais de arrecadação
Criminalizar política: tiro na
cabecinha da Democracia

Punir políticos criminosos é uma coisa; criminalizar
a política, outra. O efeito das duas ações é oposto: a
primeira defende a democracia; a segunda, a ataca. A
ação do Ministério Público Federal contra o governador
do Rio, Wilson Witzel, e outras autoridades do estado
parece guardar um pouco de cada. Infelizmente, mais da
segunda do que da primeira.
Especificamente no caso da Assembleia Legislativa
(Alerj), as acusações se escudam na criminalização da
prática política. Do que são acusados o presidente da
Alerj, André Ceciliano, e outros deputados? De indicar
cidades de suas bases eleitorais para aplicação de verba
na saúde. Durante a pandemia.
A elaboração do orçamento passa por determinar que
recursos, que são limitados, serão aplicados onde. Se
não fizerem assim, deputados traem seus votos. Pode-se
discordar do sistema democrático ocidental, mas é assim
que ele funciona.
Qual o resumo da acusação do MPF? A Alerj transferiu
sobras de seu orçamento para o governo, que as mandou
para os municípios; deputados fizeram gestão junto
à Secretaria estadual de Saúde para conseguir verbas
para este ou aquele município; estaria implícita aí uma
ilegalidade.
A peça de acusação do MPF ataca a lógica e
desconhece como funciona os orçamentos dos Poderes.
Vamos esclarecer. O orçamento da Alerj (duodécimo) é
composto por 3% da arrecadação corrente líquida (parte
vai para o Tribunal de Contas). Ao racionalizar os gastos,
a Alerj fica com sobra – este ano, na casa de 30%.
Diz o MPF que esta sobra obrigatoriamente seria
devolvida aos cofres do estado. Não é assim que
funciona. A Alerj poderia gastar tudo ou enviar o que
não usar para o fundo próprio. A decisão dos deputados
foi destinar o dinheiro à saúde. A acusação do MPF
agride a lógica ao ignorar que a verba poderia ser doada
diretamente aos municípios. Ou seja, se a intenção fosse
desviar dinheiro ou privilegiar cidades, a Alerj não
precisaria ter o estado como intermediário. O dinheiro
doado à Secretaria de Saúde foi destinado a todos os
92 municípios do estado, na casa de R$ 1 milhão cada.
Basta ler no Diário Oficial.
Para o MPF, o acordo entre a Alerj e o governo teve
objetivo de recompor a base de Witzel na Assembleia.
Faltou aos procuradores conferir as datas: a destinação
de R$ 100 milhões ao enfrentamento do coronavírus foi
feita em 19 de março; em 10 de junho, quase três meses
depois, a Alerj decidiu, por votação unânime simbólica,
abrir processo de impeachment contra o governador.
A criminalização da política pela Lava Jato resultou,
entre outros passivos, na eleição de pessoas sem histórico
albergadas na imagem de salvador da pátria. Um deles, o
ex-juiz Wilson Witzel, hoje bem encrencado – inclusive
com o pessoal do MP.

Cúmplices

Uso sem direção
na economia põe
em alto risco uma
reserva que é dos
empregados

Maior fundo privado de
investimento público da
América Latina e um dos
maiores do mundo, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço do Brasil chegou ao
final de 2019 com uma arrecadação total de R$ 541 bilhões em ativos. Destes, R$
385 bilhões estavam aplicados no financiamento de habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.
Nada menos que 92% dos
municípios recebem algum
tipo de investimento com
recursos do FGTS. Segundo
o Dieese, dos R$ 67 bilhões
contratados em 2019, R$
64,4 bilhões foram para habitação, R$ 1,5 bilhão para
saneamento e R$ 829 milhões para infraestrutura de
transportes. Outros R$ 570
milhões foram destinados ao
setor de saúde. O acumulado
de recursos nas contas dos
trabalhadores chegou, no final do ano passado, a R$ 422
bilhões.
Mas FGTS, uma reserva
de dinheiro dos trabalhadores e também fonte de financiamento de moradias po-

pulares e outros programas
sociais,
. Sucessivos saques destes
recursos podem tornar inviável a sustentação do Fundo,
como alertam economistas e
dirigentes do próprio governo.
De acordo com análises
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese),
os saques do FGTS superam
os depósitos. “Em 2017, a
arrecadação ficou em R$
123,5 bilhões contra R$ 162
bilhões em retiradas, resultando em um fluxo negativo
de R$ 38,5 bilhões”, destaca o economista do Dieese
e assessor da Central Única
dos Trabalhadores (CUT) no
Grupo de Apoio do Conselho Curador do Fundo, Clovis Scherer.
Em 2019, os depósitos
foram de R$ 129 bilhões
ante R$ 151 bilhões em saques, uma diferença de R$
22 bi. Em entrevista à CUT,
Scherer observa que este
desequilíbrio já se confirma
este ano: quando analisado
o primeiro trimestre, a arrecadação do FGTS foi de R$
54 bilhões e os desembolsos
chegaram a R$ 78 bilhões.
Segundo balanço divulgado pelo governo, só os
saques do FGTS Emergencial somam R$ 37,8 bilhões
(para 60 milhões de pessoas). No segundo trimestre,
foram R$ 18,3 bilhões pagos
a 23,8 milhões de beneficiários. “É evidente que as
pessoas precisam ser assisti-

das; especialmente, em uma
crise econômica como esta
que estamos enfrentando.
Porém, é preciso preservar o
FGTS, que é um patrimônio
dos próprios trabalhadores”,
pondera o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
(Fenae), Sérgio Takemoto.
“Utilizar indiscriminadamente os recursos do Fundo
com o argumento de aquecer
a economia é colocar em alto
risco uma reserva que é dos
empregados, além de comprometer investimentos em
programas sociais, como o
de habitação popular, por
exemplo”, reforça Takemoto.
Cláudio da Silva Gomes,
também representante da
CUT no Conselho Curador
do Fundo, destaca o fluxo
negativo de R$ 22 bilhões
registrado ano passado. “A
crise econômica e a alta no
desemprego afetam negativamente as contribuições e
fazem aumentar os saques
do FGTS, principalmente por demissão sem justa
causa”, diz. “Mas, em 2019,
o governo criou o saque-aniversário (de R$ 500 para
cada trabalhador), que respondeu por R$ 26 bilhões
em desembolsos. E ainda há
o saque do FGTS Emergencial, que por si só representa
uma saída de mais de R$ 30
bilhões do Fundo”, ressalta.
Habitação
Outras

mudanças

no

FGTS poderão ocorrer para
que o governo viabilize o
programa “Casa Verde e
Amarela” em substituição
ao Minha Casa Minha Vida.
O Executivo está negociando com a Caixa Econômica
e o Fundo uma alteração na
forma de remuneração do
FGTS para o banco, além
de uma redução do custo do
passivo do Fundo de Garantia para a Caixa.
As mudanças ainda precisam ser aprovadas pelo
Conselho Curador do FGTS.
Mas, a ideia do governo é
que o Fundo deixe de pagar
à vista a remuneração da
Caixa para diluir a quitação
ao longo do contrato. O argumento é o de que, como o
pagamento de algo em torno
de R$ 6 bilhões à Caixa passaria a não ser mais no ato
da assinatura do contrato, o
FGTS teria mais recursos no
curto prazo.
Somente neste ano, conforme informações do Fundo, o FGTS vai abrir mão de
mais de R$ 40 bilhões — recursos que estão sendo injetados na economia por conta
da pandemia do coronavírus.
Além dos R$ 37,8 bilhões
já gastos com o pagamento
do saque emergencial de R$
1.045, outros R$ 3,4 bilhões
estão relacionados à ausência ou redução de contribuições devido à possibilidade
dada pelo governo de as empresas suspenderem contratos de trabalho e reduzirem
jornada.

Salário terá aumento mínimo mesmo: R$ 1.067 em 2021
O projeto do Orçamento de 2021, enviado nesta
segunda-feira ao Congresso
reajusta salário mínimo para
R$ 1.067 no ano que vem. O
projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de
2021, enviado em abril, fixava o salário mínimo em R$
1.075 para o próximo ano. O
valor, no entanto, pode ser
revisto na proposta de Orçamento da União dependendo
da evolução dos parâmetros
econômicos.
Segundo o Ministério da
Economia, a queda da in-

flação decorrente da retração da atividade econômica
impactou o reajuste do mínimo. Em abril, a pasta estimava que o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) encerraria 2020 em
3,19%. No projeto do Orçamento, a estimativa foi revisada para 2,09%.
A regra de reajuste do salário mínimo que estabelecia a correção do INPC do
ano anterior mais a variação
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços produzidos) de dois

anos antes perdeu a validade
em 2019. O salário mínimo
agora é corrigido apenas
pelo INPC, considerando o
princípio da Constituição
de preservação do poder de
compra do mínimo.
O projeto do Orçamento também reduziu as estimativas de crescimento
econômico para o próximo
ano na comparação com
os parâmetros da LDO. A
projeção de crescimento
do PIB passou de 3,3%
para 3,2% em 2021. A
previsão para o Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
usado como índice oficial
de inflação, caiu de 3,65%
para 3,24%.
Outros parâmetros foram
revisados. Por causa da queda da Selic (juros básicos da
economia), a proposta do
Orçamento prevê que a taxa
encerrará 2021 em 2,13%
ao ano, contra projeção de
4,33% ao ano que constava na LDO. O dólar médio
chegará a R$ 5,11 em 2021,
contra estimativa de R$ 4,29
da LDO.

Aumento de 5% na margem para contratação de consignado

Se a Alerj cometeu crime ao destinar sobra do
orçamento para combate à pandemia, o MPF tem outros
suspeitos a processar. O artigo 9º da Resolução 313/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, orienta os tribunais a
priorizar “a destinação de penas pecuniárias decretadas
durante o período de estado de emergência de saúde
pública para aquisição dos equipamentos de limpeza,
proteção e saúde”.
O Poder Judiciário de São Paulo repassou verbas para
o enfrentamento da Covid-19, a maior parte na Comarca
de Campinas. A Justiça Federal da 4ª Região também:
destinou às instituições públicas e privadas que atendem
ao Sistema Único de Saúde, informa o site Conjur.
No Rio, o Ministério Público Estadual repassou de
R$ 100 milhões ao Governo do Estado para combate à
pandemia (R$ 15 milhões de economia do duodécimo
orçamentário e o restante do Fundo Especial do
MPRJ).

A Resolução nº 1.341, publicada nesta segunda-feira ,
no Diário Oficial da União,
recomenda que a Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da
Economia encaminhe proposta legislativa para ampliar a margem de crédito
consignado dos atuais 35%
para 40%, sendo 35% para
o empréstimo consignado e
5% para o cartão de crédito.
A medida, com efeitos até
31 de dezembro de 2020, foi
aprovada por unanimidade
pelo Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS)

Fanáticos

Venezuela: Maduro concede indulto presidencial a opositores

Rodrigo Constantino, tempos atrás, no Facebook: “O
que esperar de um país repleto de petistas e evangélicos
fanáticos, em que Lula e Bispo Macedo resolveram se
unir?” Ele mal imaginava que, tempos depois, resolveria
se unir ao dono da TV Record. É o mais novo contratado
de lá.

Rápidas
O Ibase realizará nesta terça, 18h30, seu 1º debate
virtual ao vivo, início das comemorações pelos 40 anos
de criação da ONG, fundada por Betinho. Em facebook.
com/ibase.br *** Nesta terça, às 13h, CAMP Mangueira
convida Cláudio Marques e Felipe Garcia, idealizadores
da marca de cosméticos sustentáveis Kurandé, para live
no Instagram (@campmangueira) *** O biólogo Mauro
Moscatelli participará nesta terça, às 14h30, do webinar
Papo com o IAB sobre “Universalização do saneamento
básico”, em tv.iabnacional.org.br
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O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concedeu nesta segunda-feira um
indulto presidencial a políticos opositores que haviam
sido condenados por participarem de atividades golpistas ou inconstitucionais no
país. O anúncio foi feito pelo
ministro de Comunicações
da Venezuela, Jorge Rodríguez, que afirmou que o ato
presidencial tem como objetivo garantir a reconciliação
nacional.

e vai beneficiar aposentados
e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS). Esse é mais um ato
excepcional de proteção social para minimizar os efeitos da pandemia da covid-19.
“A preocupação agora
está focada no endividamento dos beneficiários do
INSS. Precisamos ajudá-los
para que eles tenham acesso
a créditos com taxas menos
onerosas”, afirmou o secretário especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da
Economia, Bruno Bianco.
Dentre as opções exis-

“No sentido de promover uma reconciliação nacional e a busca pela paz,
o Executivo seguirá adotando todas as medidas
para o fortalecimento de
nossa democracia”, disse.
Ainda segundo o ministro, “a principal intenção
é que os assuntos da Venezuela sejam resolvidos
pelos venezuelanos e que
sejam resolvidos por vias
pacíficas, eleitorais e democráticas”.

tentes no mercado, o crédito
consignado apresenta as menores taxas de juros, tendo
em vista a sua baixa probabilidade de inadimplência.
Atualmente, 11,3 milhões de
aposentados e pensionistas
do INSS possuem contrato
de empréstimos consignados.
Medidas
Entre outras medidas
que já foram adotadas pelo
CNPS, a Resolução nº 1.338,
de março deste ano, recomendou a redução da taxa
máxima de juros ao mês de

O país vai às urnas no
dia 6 de dezembro para eleger a próxima Assembleia
Nacional, considerada em
desacato desde 2017 pela
Justiça após descoberta de
fraude eleitoral no mandato
de três deputados da oposição. De acordo com Rodríguez, não há impedimentos para a participação dos
opositores que receberam o
indulto na disputa dos cargos legislativos.
A medida afeta 110 po-

2,08% para 1,8%, com relação às operações de empréstimo consignado em
benefício previdenciário; e
de 3% para 2,7%, no que diz
respeito às operações realizadas por meio de cartão de
crédito.
Além disso, o prazo máximo de pagamento nas operações de empréstimo e de
cartão de crédito firmadas
com instituição financeira,
relativas à oferta de crédito
consignado ao aposentado e
pensionista do INSS, foi elevado de 72 para 84 parcelas
mensais e sucessivas.

líticos da direita venezuelana, muitos condenados
por ligações com atividades
golpistas encabeçadas pelo
deputado de extrema direita
Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela.
Alguns deles nem chegaram
a ser presos e eram considerados foragidos pela Justiça,
como é o caso do deputado
de direita Freddy Guevara,
que pediu “refúgio” na embaixada do Chile em Caracas.
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Negócios & Empresas

Gasolina e etanol registram
nova alta no Sudeste

Indústria pede R$ 1,6 bi
para Proex Equalização
A indústria brasileira pediu ao governo federal que amplie a previsão orçamentária para o Programa de Financiamento às Exportações (Proex) Equalização em 2021 dos
atuais R$ 1 bilhão para R$ 1,6 bilhão na proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional. Outro pedido
é para que haja suplementação de pelo menos R$ 400 milhões para o programa ainda neste ano, dos atuais R$ 600
milhões para R$ 1 bilhão.
O pedido foi realizado pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) em parceria com o Fórum de Competitividade das Exportações (FCE), a Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB) e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) tanto por
escrito quanto por meio de reuniões com representantes do
governo.
O Proex Equalização é um programa do governo federal
de apoio às exportações brasileiras de bens e serviços criado em 1979. Na modalidade Equalização, ele assume parte
dos encargos financeiros do financiamento de exportações
brasileiras, tornando-os equivalentes àqueles praticados no
mercado internacional. As entidades destacam que o programa é essencial por promover igualdade e isonomia entre
as exportações do Brasil de alto valor agregado e as dos
demais países. O custo de financiamento das exportações
brasileiras é significativamente mais alto que o de exportações de países concorrentes da zona do euro, de Japão, Estados Unidos, Reino Unido ou Coreia do Sul, por exemplo.

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log
(IPTL), a primeira quinzena
de agosto começou com alta
no preço dos combustíveis
na Região Sudeste do país.
Todos eles apresentaram alta
- a gasolina cresceu 1,68%
chegando a R$ 4,423, o etanol aumentou 0,09% chegando a R$ 3,219, o diesel
aumentou 2,12% fechando
em R$ 3,418 e o diesel S-10
aumentou 2,07% ficando em
R$ 3,503.
Para os motoristas do Sudeste, ao fazer a comparação
da margem da relação dos
70%, o etanol leva vantagem
em Minas Gerais e em São
Paulo. No Espírito Santo e
no Rio de Janeiro, a gasolina ainda segue sendo a mais
vantajosa. “Desde que avançaram com a retomada de algumas atividades, a gasolina
tem apresentado um comportamento de alta em todo
o país. Com o anúncio mais
recente da nova composição

para o combustível, também
identificamos variações distintas que chegou a 0,72%
na segunda semana de agosto”, afirma Douglas Pina,
Head de Mercado Urbano da
Edenred Brasil.
No recorte local, São Paulo é o estado mais vantajoso
para o abastecimento de todos os combustíveis - o diesel figurou com a média de
R$ 3,307, o diesel S-10 com
R$ 3,376, a gasolina com
R$ 4,076 e o etanol com R$
2,575. O Estado de Minas
Gerais apresentou os valores mais altos para o diesel
e o diesel S-10, R$ 3,504 e
R$ 3,576 respectivamente, e
o Rio de Janeiro registrou o
etanol mais caro do Sudeste
(R$ 3,743), bem como a gasolina, com a média de R$
4,766 nas bombas.
De acordo com a Ticket
Log, a primeira quinzena de
agosto apresentou aumento
em todos os combustíveis
frente ao mesmo período do

Proex contribui para
crescimento das exportadoras
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, afirma que, na prática, o Proex representa um investimento. Para se ter ideia, em 2019, para
cada US$ 1,00 alocado para equalização de juros do Proex,
foram gerados US$ 25,7 em exportações de bens de alto
valor agregado. Em termos de arrecadação, a cada US$
1,00 investido no programa Proex Equalização, gerou-se,
aproximadamente, US$ 3,20 em impostos pagos pelas empresas à União.
Para a CNI, embora possa inicialmente representar um
gasto a mais em um momento de ajuste das contas públicas, reforçar o Proex Equalização contribuirá para o crescimento das empresas exportadoras e para que elas façam
frente à crise econômica desencadeada pela pandemia de
Covid-19, inclusive com geração de empregos formais no
país. O programa contribui para que as empresas que recebem o financiamento exportem, aproximadamente, 15%
a mais, ampliem seus mercados em até 70% e aumentem
o número de empregados em 10%, mesmo diante de uma
balança de pagamentos desfavorável.
“Apesar desses resultados positivos, os recursos do Proex Equalização para 2020 e a previsão de R$ 1 bilhão para
2021 são insuficientes para as exportações brasileiras. As
empresas preveem exportar mais do que o programa hoje
pode beneficiar. Além disso, a alta taxa de câmbio tem
agravado a situação, uma vez que reduz ainda mais o orçamento disponível do Proex Equalização, dado que ele é
referenciado em reais”, afirma Abijaodi.
O presidente-executivo da Abimaq, José Velloso, destaca a relevância do programa para os exportadores brasileiros. “O Proex Equalização é extremamente importante para
a indústria de transformação brasileira. O programa, sozinho, com R$ 1,6 bilhão alocado para equalização de juros,
pode alavancar US$ 9 bilhões, em dólares, em exportações.
Poderíamos com isso gerar 1,5 milhão de empregos com
carteira assinada e atender a mais de mil empresas nessa
cadeia de fornecimento”, afirma.

MP dá isenção de impostos
para exportadoras
O Senado aprovou quinta-feira (27) a Medida Provisória
(MP) 960/20, que prorroga por um ano a isenção de impostos para insumos usados em produtos tipo exportação.
Essa isenção é chamada drawback e ajuda as empresas exportadoras, sobretudo em um período de crise econômica,
reduzindo custos de produção. A MP segue para sanção
presidencial.
Conforme o Ministério da Economia, em 2019 aproximadamente US$ 49 bilhões em vendas externas foram
realizadas com o emprego desse regime, o que representou 21,8% do total das exportações nacionais naquele ano.
Entre os setores beneficiados, estão o de minério de ferro,
celulose, aves a até os de maior valor agregado, como automóveis.
Os senadores aprovaram um substitutivo aprovado ontem (26) da Câmara. O relator da MP na Câmara, deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) acatou emenda que dá um
prazo de 30 dias para a empresa que descumprir os requisitos do drawback se torne devedora dos tributos até então
dispensados. Para receber o incentivo, a empresa precisa
se habilitar junto à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, responsável pela concessão do drawback. Entre os tributos suspensos estão o Imposto de Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).

Exportação de soja deve crescer 34%
As exportações de soja do Brasil devem avançar 34,3%
nos primeiros oito meses deste ano sobre o mesmo período de 2019, segundo previsão da Associação Nacional
dos Exportadores de Cereais (Anec) divulgada nesta terça-feira (25) pela noite. O volume embarcado será de 75,8
milhões de toneladas, segundo a projeção. Os dados divulgados pela Anec, porém, trazem uma queda na estimativa
dos embarques internacionais de soja em grãos em agosto,
que devem ficar em 6 milhões de toneladas. Até a semana
passada a estimativa era de exportação de 6,5 milhões de
toneladas de soja neste mês. Os números se baseiam na
exportação realizada até 22 de agosto.
Mais informações: anba.com.br

mês de julho. A gasolina comum, que tinha fechado os
primeiros 15 dias de julho
com a média de R$ 4,338,
no mesmo período de agosto ficou com a média de R$
4,397, apresentando um aumento de 1,36%. O etanol,
que em julho foi encontrado nas bombas a R$ 3,382,
apresentou 0,85% de aumento e foi vendido na primeira
quinzena a R$ 3,411. Já o
diesel teve o maior aumento
entre os combustíveis, 2%,
sendo vendido a R$ 3,556.
Tendo em vista o recorte das regiões brasileiras,
o Nordeste liderou com a
média de valores mais caros para a gasolina comum
e vendeu o combustível ao
preço médio de R$ 4,472. O
Sul figurou com a mais baixa
e registrou a média de valor
nas bombas a R$ 4,210. Em
resumo, a gasolina comum é
cerca de 6% mais barata no
Sul do que no Nordeste. Já o
etanol mais barato registrado

foi o do Centro-oeste, com a
média de preço a R$ 2,963
e o mais caro foi na região
Norte com R$ 3,642. O etanol, no comparativo de regiões, é 19% mais barato no
Centro-oeste do que Norte
do país. “Se considerarmos
a variação por estados, a diferença chegou a quase 16%.
Ainda assim, é uma variação
bem menor frente aos meses
de auge da pandemia no Brasil, onde, em abril e maio, a
variação chegou a quase
19%”, afirma Douglas.
O diesel e o diesel S-10
mantiveram-se mais caros
na Região Norte do país,
com R$ 3,767 e R$ 3,832
respectivamente. A Região
Sul registrou as médias de
preços mais baratos para os
combustíveis, apresentando o valor de R$ 3,27 para
o diesel e R$ 3,327 para o
diesel S-10 nas bombas. Os
dois tipos de diesel são cerca
de 13% mais baratos no Sul
do que no Norte.

Calçadistas esperam vendas
melhores no Brasil e exterior

Huawei aumenta
investimentos na Rússia
Em resposta às sanções
dos EUA, a multinacional
chinesa aumentou o investimento, ampliou a equipe
científica na Rússia e aumentou os salários dos trabalhadores.
A Huawei transferiu seus
investimentos
comerciais
para a Rússia para enfrentar
as sanções dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo
fundador da multinacional,
Ren Zhengfei, durante visita
às principais universidades
do país asiático durante o
mês de julho.
De acordo com a publicação da Shanghai Jiao
Tong University, Zhengfei
disse que a Huawei continua a enfrentar pressão do
governo americano ao tentar fechar suas operações

em diversos países, ameaçando parceiros comerciais
de impor sanções. “Depois
que os Estados Unidos nos
incluíram na lista de entidades, transferimos nosso
investimento dos Estados
Unidos para a Rússia, aumentamos o investimento
russo, expandimos a equipe
científica russa e aumentamos o salário dos cientistas
russos”, disse Zhengfei.
O fundador da multinacional chinesa destacou que
“alguns políticos americanos
querem que a Huawei morra” e destacou que “aconteça
o que acontecer, nunca odiaremos os Estados Unidos. É
apenas o impulso de alguns
políticos, e não representa
empresas, escolas e sociedade americanas.”

A indústria brasileira de
calçados aguarda uma melhora nas vendas nos mercados doméstico e internacional nos últimos três meses
deste ano. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, afirmou que
há expectativa de um início
de recuperação no quatro
trimestre e que as indústrias
estão recebendo pedidos do
mercado externo.
O setor foi fortemente afetado na pandemia de Covid-19
e sofreu principalmente em
função do fechamento das lojas físicas, o grande canal de
vendas de calçados no Brasil
e no mundo. Com a reabertura
das lojas na maioria dos países, a perspectiva melhora. O
cenário, porém, está longe do
ideal. Níveis de vendas iguais
aos de antes da pandemia são
aguardados apenas no primeiro ou até segundo semestre de
2021.
Ferreira lembra que a indústria está extremamente
fragilizada. “Estamos saindo
do fundo do poço e começando a taxiar para poder
decolar”, afirma ele. A indústria brasileira de calçados
encolheu em média 30% em
sua capacidade de produção
e perdeu 60 mil postos de
trabalho na pandemia. No
mês de julho, já dentro desse
novo cenário de tamanho reduzido, as fábricas operaram
com 50% da capacidade.
Apesar das lojas abertas,
os consumidores não estão
circulando e comprando em
patamares iguais aos de antes
da Covid-19 nem no Brasil e
nem no exterior. O comércio
de shopping não está acontecendo, segundo Ferreira. “Temos que trabalhar muito para
poder voltar aos números em
que estávamos”, diz.
Os efeitos da pandemia são
sentidos pela indústria desde
a metade de março, quando
as lojas foram fechando no
Brasil e em outros países e
os cancelamentos de pedidos
começaram a chegar nas fábricas de calçados. No Brasil,
o Estado de São Paulo, que
consome 40% da produção do
setor, recentemente flexibilizou o isolamento e permitiu
a abertura das lojas. As fábricas e o varejo de calçados se
adaptaram ao consumo virtual, o que amenizou um pouco
os prejuízos, mas ficou longe
de absorver toda a produção.
Ferreira conta que marcas que
já tinham uma operação mais
preparada na área conseguiram comercializar de 15% a
20% da produção pelos canais
digitais. Parte das lojas ven-

deu por Whatsapp e na tentativa de sobreviver, as próprias
indústrias foram atrás do consumidor pelos canais virtuais,
fazendo B2C. “As operações
de venda através do e-commerce deram um pequeno auxílio para o comércio varejista
e a indústria sobreviverem”,
fala ele.
Sem a realização de feiras
presenciais, onde boa parte
da produção de calçados do
Brasil é comercializada, a
Abicalçados criou uma plataforma de conexão entre
lojistas brasileiros e fabricantes, a Calçados do Brasil.
Em parceria com a Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), a Abicalçados já tinha, pelo programa
Brazilian Footwear, uma
plataforma para o contato
inicial de indústrias brasileiras de calçados com importadores. Ela segue ativa.
Uma das grandes feiras
mundiais de calçados, a Micam Milano, na Itália, vai
ocorrer de maneira híbrida,
parte presencial e parte online, em setembro. Como
pessoas vindas do Brasil estão proibidas de entrar em
território italiano por hora,
só vão participar presencialmente marcas que já têm
seus representantes na região. As demais participarão
de forma virtual, de acordo
com Ferreira. Há uma série
de outras feiras digitais internacionais previstas e os
brasileiros vão participar pelas plataformas online.
A volta das feiras, mesmo
que digitais, traz possibilidades de melhora nas exportações. De janeiro a julho deste
ano, a indústria brasileira de
calçados teve queda de 33%
nas vendas internacionais sobre o mesmo período de 2019.
A receita caiu de US$ 567 milhões para US$ 379 milhões.
As vendas para o mercado
árabe também recuaram, mas
em patamar menor que o geral: 24,3%, de US$ 29 milhões para US$ 22 milhões.
Houve diminuição nas
compras pelos maiores mercados do calçado brasileiro
no mundo árabe, Emirados
Árabes Unidos e Arábia Saudita, cujas compras foram
60% e 30% menores, respectivamente, nos primeiros
sete meses deste ano sobre
o mesmo período de 2019.
Também importaram menos
Kuwait, Líbano, Argélia,
Marrocos, Egito, Omã, Catar e Iraque. Por outro lado,
Líbia, Bahrein, Jordânia e
Sudão compraram mais calçados do Brasil, segundo dados da Abicalçados.
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Colecionismo está no radar das fintechs

Startup dá acesso
de pequeno
investidor a um
mercado de
US$ 270 bilhões

A fintech Hurst, startup
de investimento em ativos
alternativos, iniciou na semana passada uma operação de equity crowdfunding
com o objetivo de financiar
o crescimento do marketplace de moedas e cédulas
raras O Numismata. A transação consiste na venda de
títulos de dívida conversível
em participação na empresa,
inserida no mercado de numismática (investimento em
cédulas e moedas raras), que
teve valorização de 30% nos
últimos dois anos e rendeu
193% em 10 anos.
“O Numismata será nosso parceiro para o setor de
colecionismo. Trata-se de
um mercado gigante que
apresenta inúmeras oportunidades de estruturar novas

operações diretamente para
nossos investidores, com retornos acima da renda fixa,
com garantias reais e baixa
correlação com a bolsa”,
afirma o CEO da Hurst, Arthur Farache.
Segundo o CEO, o Numismata é o único marketplace e
sistema de leilões de moedas
e cédulas raras na América
Latina, onde colecionadores
e leiloeiros fazem ofertas de
vendas dos seus itens para
compradores em uma plataforma online. O plano de
negócios da startup consiste
em crescer a base de vendedores e compradores da plataforma e abrir novas operações na América Latina e
Países da Península Ibérica
(Portugal e Espanha). “É o
player mais bem posicionado no mercado de ativos de
colecionismo, com base em
tecnologia e em modelo de
negócio”, diz Farache.
Ele comenta que o mercado de colecionáveis possui oferta restrita, pois os
produtos são raros. “Desta
forma, a demanda individual
de cada item estará sempre
crescendo, enquanto a oferta está sempre caindo. Essa

característica traz oportunidades de arbitragem pela diferença de preços”, diz.
Segundo ele, os investidores que iniciarem agora suas interações com o
ambiente de O Numismata terão acesso exclusivo
às oportunidades de arbitragem com moedas raras
realizadas em leilões internacionais.
O Numismata começou a
ser constituído há 2 anos e é
lucrativo desde o 5º mês de
vida. A empresa apresentou
um crescimento médio de
20% ao mês da sua base de
usuários e 10% ao mês em
receita. “De acordo com os
nossos modelos de valoração
da empresa, estimamos um
cenário base de 5 anos para
a saída do investidor, com o
retorno anualizado (TIR) de
28,87%. Entretanto, como
qualquer operação de equity
crowdfunding, todos os números referentes ao retorno
e prazo são expectativas e o
investidor deve estar ciente
dos riscos”, ressalta Farache.
Crescimento
De acordo com o CEO do

portal, Davi Toledo, o aporte conquistado com essa
operação de Crowdfunding
será utilizado para alavancar o crescimento da base
de vendedores e compradores da plataforma e abrir
novas operações na Europa
e América Latina. “Teremos condições de aumentar a captação de negócios,
melhorar a precificação
através de algoritmos e
participar de leilões internacionais”, afirma.
O mercado de colecionismo mundial representa
5% das carteiras dos ultra
ricos. Segundo o relatório
Wealth Insights, do banco
inglês Barclays, moedas são
a terceira categoria de ativos colecionáveis mais procurada por colecionadores
com o intuito exclusivo de
investimentos, ficando atrás
somente de carros clássicos
e metais preciosos. Pesquisa
da GoldSilverPros, por sua
vez afirma que, somente nos
Estados Unidos já existem
mais de 5.000 empresas especializadas no mercado de
moedas raras e 10 delas tem
faturamento anual de mais
de US$ 100 milhões.

Publicação da CVM mostra elevação no indicador de apetite por risco
A nova edição do Boletim
de Risco da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgada nesta segunda-feira,
constata alguns desdobramentos das intervenções fiscais e
monetárias emergenciais e de
alguns fundamentos do cenário decorrente da pandemia da
Covid-19, ao longo do mês de
julho. A nova edição reúnes

dados até 31 de julho.
“Observamos uma rápida
expansão dos múltiplos de valor no mercado de renda variável ao redor do globo. Além
disso, houve um descolamento e estagnação do Índice
de Fundos de Investimentos
Imobiliários (IFIX), influenciado pela dinâmica do mercado imobiliário corporativo

nacional”, esclarece Bruno
Luna, chefe da Assessoria de
Análise Econômica e Gestão
de Riscos (ASA) da CVM.
Produzido pela ASA, o
Boletim de Risco apresenta,
mensalmente, os indicadores
de risco dos mercados de capitais de economias avançadas e
emergentes, especialmente no
Brasil. A CVM edita também

o Boletim de Mercado (http://
www.cvm.gov.br/export/sites/
cvm/publicacao/boletimmercado/anexos/BoletimdeMercado_82_082020.pdf), com
panorama quantitativo dos
mercados regulados pela autarquia, com destaque para a
evolução de emissores e dos
mercados primário e secundário.

Lucro líquido do Banco da China cai 11% no semestre
O Banco da China, um
dos quatro maiores credores
estatais do país, informou
que seu lucro líquido caiu
anualmente 11,51% no primeiro semestre de 2020. A
queda reflete o impacto que
a pandemia do novo coronavírus causou à economia do
país.
O banco registrou 100,92

bilhões de iuanes (US$
14,65 bilhões) em seu lucro
líquido atribuível aos acionistas nos primeiros seis meses deste ano, de acordo com
seu relatório semestral divulgado nesta segunda-feira.
Durante o período, a receita
operacional do banco cresceu 3,24% ano a ano, para
285,71 bilhões de iuanes, se-

gundo o relatório. Até o final
do segundo trimestre, o total
de ativos ficou em 24,15 trilhões de iuanes, um aumento
de 6,07% em comparação
com o final do ano passado.
Conforme a agência Xinhua, a qualidade dos ativos
do banco permaneceu estável, com os empréstimos
inadimplentes
pendentes

(NPLs) chegando a 198,38
bilhões de iuanes no final de junho, enquanto sua
provisão para perdas por
inadimplência de empréstimos para NPLs subiu para
186,46%. Em paralelo, o índice de inadimplência subiu
0,03 ponto percentual, para
1,42%, em comparação com
o final do primeiro trimestre.

PETRA AGREGADOS RJ LTDA
CNPJ: 13.410.313/0001-60
AUDITORIA AMBIENTAL
A PETRA AGREGADOS RJ LTDA, torna público que entregou ao
InstitutoEstadual do Ambiente – INEA, em 07/08/2020, Relatório de Auditoria
Ambiental do ano de 2020 referente à atividade de extração de granito para
produção de brita e extração de saibro, para uso direto na construção civil,
em uma área de 400 ha, conforme poligonal definida no processo DNPM Nº
890.551/1992 e informa que este estará à disposição para consulta na Rua
Projetada, 189 - Jardim Excelsior, no município de Queimados, no período
de 01/09/2020 a 01/10/2020 no horário das 08h às 16h. Informa ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca.. (Processo E-07/505483/2012)

COOPERATIVA MOURISCO CENTER
COOPERATIVA DE CONSUMO E TRABALHO DOS MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI MOURISCO CENTER DE BOTAFOGO RJ LTDA
Rua Marechal Niemayer, 06 CEP: 22251-060 Botafogo Telefone do Escritório: 2246-3704
CNPJ 09.077.507/0001-18 - NIRE 23.0004832-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da cooperativa de consumo e trabalho dos Motoristas autonomos
de taxi mourisco center de botafogo RJ Ltda, NIRE 23.4.0004832-6, CNPJ
09.077.507/0001-18, Conforme Estatuto social e em conformidade com o
conselho de Administração, convoca os senhores cooperados que nesta data
são em numero de 94 em condição de votar para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinaria a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020 , na rua
lopes da cruz , 448 Meier - Rio de Janeiro - RJ (por falta de espaço em
nossa sede), Assembleia terá inicio em 1ª Convocação as 08:00 horas com
apresentação de 2/3 dos cooperados, em 2ª Convocação as 09:00 horas
com 50% dos cooperados (+1) e em 3ª Convocação as 10:00 horas com no
minimo 10 cooperados . Ordem do Dia: 1º) Prestação de contas referente aos
exercicios de 2016/2017 e 2018/2019 2º previsão orçamenteria e rateio para
o exercicio de 2020. Rio de Janeiro , 31 de agosto de 2020.
Marcio de Oliveira Mitidieri - Presidente

Bisset apresenta o estudo
mais
radical contra o dólar
Estudo da gestora de câmbio A.G. Bisset revela que o dólar sofrerá desvalorização de 36% em relação ao euro no próximo ano ou perto dessa janela de tempo, levando-a a níveis
não vistos há mais de uma década. A recente fraqueza dessa
moeda é o início de um movimento muito grande que poderia prejudicar a grande quantidade de investidores expostos
por meio de suas alocações em ações e títulos dos Estados
Unidos. Wall Street não gostou desse relatório, embora existam diversas com a previsão de queda para a divisa, mas são
poucas as tão radicais quanto essa.
Um índice da moeda norte-americana ante uma cesta de moedas está próximo de suas mínimas em 27 meses e recua cerca de
11% em relação às máximas de 2020, com Goldman Sachs, UBS
e Société Générale entre os bancos que preveem mais perdas. As
apostas de fundos hedge contra o dólar nos mercados futuros estão em seus maiores níveis em cerca de uma década, de acordo
com dados da CFTC agência que regula mercados de futuros e
opções nos EUA, enquanto 36% dos gestores de fundos consultados em recente pesquisa do Bank of America Global Research
apontaram a venda do dólar como seu principal trade cambial
para a segunda metade do ano.
Acertar a cotação do dólar é fundamental para investidores, já que a trajetória da divisa influencia tudo desde lucros
corporativos até preços de matérias-primas, como petróleo e
ouro. O estudo de Bisset divide as oscilações do dólar ao longo das décadas em ciclos de 15 anos em que a moeda enfraquece acentuadamente em relação ao euro, antes de recuperar
a maior parte das perdas.E embora a queda da divisa norte-americana tenha desacelerado nas últimas semanas, é “realmente uma oportunidade de sair do dólar das posições.

Buffett comprou 5% de 5 empresas japonesas
No último domingo, Warren Buffett anunciou que a
Berkshire Hathaway vai participar no futuro do Japão e também com as cinco empresas que selecionadas para investimento. Essa aquisição, explicou o megainvestidor, é como outras que tem mantido ao longo do tempo, como a Coca-Cola,
a American Express e a Moody’s. Nos últimos doze meses,
com compras regulares na bolsa de Tokyo, o Berkshire Hathaway adquiriu uma fatia ligeiramente superior a 5% de cada
uma das cinco maiores empresas da bolsa japonesa, uma compra que envolveu US$ 6,25 bilhões e as ações da Itochu, da
Marubeni, da Mitsubishi, da Mitsui e da Sumitomo. O fundo
de Buffett pretende manter estas participações no longo prazo
e poderá aumentar a percentagem que detém em cada uma
destas empresas até um máximo de 9,9%, dependendo dos
preços, mas só avançará com mais compras se tiver a aprovação do conselho de administração da empresa em causa.

IRB decepcionou Credit Suisse

Os analistas do Credit Suisse esperavam um lucro de R$
118 milhões para o IRB Brasil e não esperavam um índice de
total de sinistralidade total de 135%. Segundo esses técnicos,
o mercado deve reagir ao resultado de forma negativa devido
à perspectiva de menor lucratividade. E isso aconteceu, pois
as ações do IRB na abertura do pregão desta semana tiveram
desvalorização superior a 7%, mas com recuperação depois e
se situando a R$ 7,18.
No leilão especial na B3 para venda das sobras das ações
não subscritas no aumento de capital do último dia 28 foram
vendidas 8.383.542 papéis, ao preço de R$ 7,05 por ação,
totalizando R$ 59,1 milhões. “O valor adicional de R$
1.006.025,04, obtido com a venda das sobras de ações não
subscritas, será destinado à formação de reserva de capital, em
conta de ágio na subscrição de ações. O IRB também informou
que a administração agora está no processo de revisar contratos
não lucrativos, o que pode afetar o crescimento do prêmio e
a sinistralidade no curto prazo, mas também pode melhorar a
lucratividade no longo prazo.

Não olhem para prejuízos, sim para dividendos
Para a XP Investimentos, o indicador ajustado que acompanha a geração de caixa da Energias do Brasil, veio em linha
com as expectativas da corretora, os quais foram R$ 501,5
milhões e R$ 508,3 milhões, respectivamente.Seus analistas
acham que tal desempenho da elétrica reflete uma combinação de: margem de contribuição de acordo com as estimativas;
custos gerenciáveis dentro da média e provisões que garantem
respiro às operações. A companhia assumiu em junho o compromisso de reduzir suas emissões para contribuir para o controle do aquecimento global, para que não exceda 1,5°C. Para
isso, a EDP se comprometeu a garantir que, até 2030, 100%
da energia gerada pela Companhia será de origem renovável.

Ação da Arco pode chegar a US$ 55
A equipe de análise do Credit Suisse manteve a recomendação de compra para a ação da Arco Educação , com preço-alvo em 12 meses de US$ 55, após o anúncio de aquisição
da Escola da Inteligência feito pela companhia na sexta-feira
passada. De acordo com os técnicos, a notícia é positiva e s
aquisição de 60% dessa escola está avaliada em R$ 288 milhões, sendo que R$ 200 milhões serão pagos na data de conclusão da operação e os R$ 88 milhões restantes no segundo
trimestre de 2021. Os outros 40% de participação serão pagos
no segundo trimestre de 2023.
Os especialistas do banco esperam sinergias consideráveis,
principalmente pela parte das receitas, uma vez que enxergamos um grande potencial para a Arco de realizar a venda cruzada das soluções da Escola da Inteligência para a sua base
de aproximadamente 1,3 milhão de estudantes.Além disso, a
instituição está bem posicionada para continuar entregando
fortes resultados operacionais nos próximos anos, apesar dos
desafios do cenário atual.

B3 faz acordo com a Spread

A B3 vai pagar R$ 140 milhões para encerrar o caso
com a Spread Corretora, em acordo que encerra litígio com
a massa falida da Spread Corretora por causa dos títulos
patrimoniais da BM&F. O risco de perda era provável, e o
montante provisionado atingia R$ 379 milhões em junho.

6

Financeiro

Terça-feira, 1º de setembro de 2020

IRB: falta de liquidez
pode chegar a R$ 1,2 bi
Resseguradora
fazer realização
de recebíveis e
venda ativos não
financeiros
O IRB Brasil Re está
com falta de liquidez regulatória que chega a
R$ 1,2 bilhão para atender exigências da Superintendência de Seguros
Privados (Susep). Para
resolver, a saída será fazer operações como realização de recebíveis e
da venda de ativos não financeiros. O IRB acredita que isso poderá evitar
uma nova capitalização,
afirmaram executivos da
companhia nesta segunda-feira em uma teleconferência de resultados sobre o segundo trimestre.
No sábado, a resseguradora reportou um prejuízo líquido de R$ 685,1
milhões no segundo trimestre. Na semana passada, a empresa concluiu
um aumento de capital de
R$ 2,3 bilhões. “Mas, perguntado por investidor
sobre necessidade de um
novo aumento de capital,
o presidente do conselho
de administração e presidente-executivo interino
da empresa, Antonio Cassio dos Santos, disse que
a ideia não faz sentido”,
reportou a Reuters.
Segundo o executivo,
somente com a realização de recebíveis, o IRB
poderia levantar cerca
de R$ 500 milhões. Além
disso, a empresa pretende
se desfazer de ativos não
financeiros que não se en-

quadram na categoria de
ativos de liquidez.
As medidas são parte
das correções que a companhia está implementando para corrigir estragos causado por fraudes
contábeis nos últimos
anos, que precederam a
abertura de uma fiscalização especial por parte
da Susep em maio. Santos
frisou que o IRB está com
indicadores sólidos do
ponto de vista de solvência, mesmo para padrões
internacionais.
As ações do IRB já
caíram quase 80% neste ano. “Não devemos
ter recuperação forte da
emissão de prêmios nos
próximos
trimestres”,
disse na teleconferência
o vice-presidente de relações com investidores do
IRB, Werner Süffert.
Aumento de capital
O IRB Brasil RE informou aos seus acionistas
e ao mercado em geral
nesta segunda-feira que
o seu Conselho de Administração aprovou a homologação do aumento
do capital social da companhia, dentro do limite
do capital autorizado,
para a subscrição privada, conforme aprovado
na Reunião do Conselho
de Administração realizada em 8 de julho de 2020,
bem como a consignação
do valor do novo capital
social da companhia.
Em continuidade ao
Fato Relevante e Aviso aos
Acionistas divulgado em
8 de julho de 2020 e aos
Comunicados ao Mercado divulgados em 17 e 26
de agosto de 2020, a resseguradora informa que,

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma dos artigos
124 e 150 da Lei 6.404/76, para que se reúnam em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) a ser realizada presencialmente às 12h00 do dia 28
de setembro de 2020, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro
Müller, nº 116, SL. 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para deliberarem sobre
o único item da Ordem do Dia: (i) fixar o número de membros do Conselho
de Administração e eleger os membros do Conselho de Administração.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da
B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores da
Companhia (www.mmx.com.br), os documentos pertinentes à matéria
a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº 481/09;
(b) a participação do acionista poderá ser pessoal ou por procurador
devidamente constituído, bem como via boletim de voto a distância;
(c) a lista de documentos necessários, as orientações detalhadas e
as informações adicionais para participação do acionista na AGE se
encontram na Proposta da Administração disponível nos sites acima
listados; e (d) em observância ao artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09,
informamos que o percentual mínimo do capital votante para solicitação
de adoção do processo de voto múltiplo, para efeitos da Instrução CVM nº
165/1995, é de 8% (oito por cento).
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020
MMX Mineração e Metálicos S.A- Em Recuperação Judicial
Diretoria
Fernando Hermanny

em 28 de agosto de 2020,
foi realizado leilão especial na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão, para venda
das sobras das ações não
subscritas no Aumento de
Capital Privado, em benefício da companhia.
Foram vendidas no leilão as 8.383.542 sobras
de ações remanescentes,
ao preço de R$ 7,05 por
ação, totalizando o valor
de R$ 59.103.971,10. Neste contexto, o Conselho de
Administração homologou o Aumento de Capital
Privado no valor de R$
2.300.000.000,00, dentro
do limite do capital autorizado, mediante a emissão,
para subscrição privada,
de 331.890.331 ações ordinárias. O valor adicional
de R$ 1.006.025,04, obtido
com a venda das sobras de
ações não subscritas, será
destinado à formação de
reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de
ações.
As Ações subscritas serão creditadas em nome
dos subscritores em até 3
(três) dias úteis após a homologação, ocorrida na
presente data, do aumento
do capital social pelo Conselho de Administração.
O início da negociação
das novas Ações na B3
ocorrerá após a homologação, na presente data,
do aumento do capital
social pelo Conselho de
Administração. 2 Uma
vez apurada a posição
acionária, após a efetivação do Aumento de Capital Privado, a Companhia
procederá com todos os
atos homologatórios regulatórios eventualmente
necessários, nos termos
das normas regulatórias
vigentes.

n Monitor Mercantil

Bolsa tem atraído mais
investidores pessoas físicas
No período da pandemia,
mais de 900 mil novos CPFs
ingressaram no mercado e,
atualmente, já ultrapassam
2,8 milhões. O avanço no
número de investidores foi
de quase 130% em um ano.
Entre os fatores que justificam esse grande fluxo estão
a taxa de juros da economia
em patamar mais baixo, a
queda nos retornos da renda
fixa, a maior disponibilidade de conteúdo de educação
financeira, discussões nas
redes sociais, além do fácil acesso às plataformas de
negociações, explica Cassio Bariani, CEO da fintech
SmartBrain, plataforma de
controle e consolidação de
investimentos.
Nesse cenário, as ações
e outros ativos como fundo
imobiliários (FIIs), fundos
de ações e ETFs ganharam
mais importância na composição dos portfólios com estratégias diversificadas a fim
de obter maiores ganhos. Segundo Bariani, o fato é que o
aumento do fluxo de investidores na Bolsa e em fundos
de ações tem contribuído
para o aumento da liquidez,
isto é, a facilidade e a velocidade para comprar ou vender
ações.
“Para se ter uma ideia o
volume financeiro médio
diário negociado na B3 cresceu cerca de seis vezes em
cinco anos, saindo do patamar de R$ 5 bilhões para
mais de R$ 30 bilhões”, cita
o CEO.
Segundo Bariani, se em
2015, o volume diário no
mercado acionário era no
total de R$ 5 bilhões, hoje,
há ações de várias empresas
que individualmente chegam
a negociar entre R$ 1 bi a R$
2 bi, ou seja, representam so-

BR AUTOPARTS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.134/0001-66 - NIRE 33.3.0032747-9
Ata da AGO realizada em 14/08/20. Data, Horário e Local. No dia 14/08/20,
às 12h, na sede social da BR Autoparts Participações S.A. (“Cia.”), na Rua
Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76,
conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes
no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o
Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras
da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii) a destinação
dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da
remuneração dos membros da Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse
social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o
Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras
da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19, publicados em
06/08/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o lucro apurado no exercício social findo em 31/12/19 no valor de R$ 13.925.000,00,
aprovar a seguinte destinação: a) o montante de R$ 696.000,00 para a conta de reserva legal; e b) o montante de R$ 13.229.000,00 para a conta de
reserva de lucro. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores
para o exercício social de 2020 em até R$ 100,00, já incluídos todos os
valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos
do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material,
tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e
b) Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada,
tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 14/08/20. Mesa: Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 27/08/20 sob o nº
3923886. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

zinhas entre 20% a 40% de
tudo o que girava na Bolsa
cinco anos atrás.
“Historicamente, a liquidez é uma característica ligada às ações de
empresas
tradicionais,
as chamadas blue chips por exemplo, a Petrobras
(PETR4), a Vale (VALE3)
e as ações dos grandes
bancos, porém, atualmente, além delas, diversas
outras companhias passaram a ser bastante negociadas”, explica o CEO.
Por exemplo, o giro financeiro diário da Via Varejo
(VVAR3), dona das redes
Casas Bahia e Ponto Frio,
ultrapassou R$ 2 bilhões no
final julho deste ano, ficando acima do volume de R$
1,6 bilhão da Vale, de R$ 1,3
bi da Petro e de R$ 870 milhões do Itaú (ITUB4).
Em cinco anos, o volume médio negociado da
WEG (WEGE3), empresa
especializada na fabricação e comercialização de
motores elétricos, soluções
e tecnologias de energia
fotovoltaica, saltou 26,6
vezes para R$ 427 milhões
(registrados no início de
agosto de 2020).
Ao ser questionado o que
o aumento de liquidez na
Bolsa significa, explicou:
“Em primeiro lugar, a facilidade de as empresas realizarem novas captações ou
abrirem seu capital através
dos IPOs, ou seja, mais investimentos injetados no setor produtivo”.
Ele diz que um mercado
de ações ativo, funcionando
bem e líquido permite que as
companhias financiem a expansão das suas atividades,
seus projetos, pesquisas e
inovações, de forma compe-

titiva, sem depender exclusivamente de bancos ou de
linhas do governo.
Para os investidores, a
maior liquidez na Bolsa significa maior possibilidade
de diversificação dos investimentos e flexibilidade para
promover mudanças nas carteiras ao longo do tempo. E
os investidores podem escolher diversas formas de obter
ganhos. Entre as estratégias
que podem ser adotadas,
podemos elencar os investimentos de longo prazo, os
investimentos buscando ganhos com carteiras mensais,
day trader, as opções e as
ações a termo.
“Por sua vez, vemos o aumento dos investimentos em
fundos de ações. Não muito
tempo atrás, no período da
maior recessão do país entre 2015 e 2016, os fundos
de ações chegaram a representar somente 5% do total
do patrimônio da indústria
de fundos. Hoje, já têm uma
participação de 9% e o potencial de crescimento ainda
é enorme. Existem fundos
bem diversificados, com variadas estratégias e técnicas
de gestão, justamente porque há um número maior
de ações de qualidade com
maiores volumes negociados”, cita Bariani.
Diante do aumento do
maior giro dos papéis negociados na Bolsa, Bariani diz
que é possível que os fundos
passem também a rever suas
políticas de resgate, diminuindo os prazos, por exemplo, de D+90 para D+60 ou
de D+60 para D+30. Portanto, a tendência é que os fundos ofereçam cada vez mais
produtos diferenciados e alternativas de mais liquidez
aos cotistas.

SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N° 33.016.338/0001-90
NIRE Nº 33.3.0001602-3
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A., REALIZADAS ÀS 10:00 HORAS DO
DIA 27 DE ABRIL DE 2020. (LAVRADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO
PRIMEIRO DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/76). 1) DATA, HORA E
LOCAL DAS ASSEMBLEIAS: - Às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 2020,
na sede social sita na Avenida das Américas, 3443 – Bloco 3 – Unidade 302,
Condomínio Américas Corporate – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. 2)
MESA DIRETORA: - Diretor-Presidente, Sr. JOSÉ ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES e Secretário, Sr. LUIZ CARLOS RENAUX. 3) CONVOCAÇÃO:
- Publicações feitas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 17,
20 e 24/4/2020, nas folhas 37, 90 e 75 e no Jornal Valor dos dias 17, 20 e
21/4/2020, nas folhas E4, E8, e E2, tudo respectivamente, com as seguintes
Ordens do Dia: I) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; b)
Destinação do lucro líquido do exercício findo e a eventual distribuição de
Dividendos; c) Reeleição dos membros da Diretoria. II) EM ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: Assuntos de interesse geral da sociedade.
4) PRESENÇA: - Acionistas representando mais de dois terços do capital
social subscrito e integralizado, conforme se verifica no Livro de Presença de
Acionistas nº 1. 5) DELIBERAÇÕES: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as quais foram
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, pág. 9 de Publicações
a Pedido e no Jornal Valor, pág. E3, ambos de 26/3/2020, ou seja, com um
mês de antecedência da realização das Assembleias, nos termos do parágrafo
5º, do Artigo 133, da Lei 6.404/76. b) Foi deliberado delegar à Administração
da Sociedade, através de sua Diretoria, a destinação do lucro do exercício.
Na hipótese de ocorrer a distribuição dos dividendos poderão ser atualizados
monetariamente, entre a data do encerramento do exercício social e a data
do seu efetivo pagamento. c) Fica ratificada a distribuição de Dividendos,
ocorrida durante o exercício de 2019. d) Foi reeleita a Diretoria da Sociedade,
cujo mandato vigorará até a Assembléia Geral Ordinária que se reunirá para
julgamento dos atos e contas do exercício a encerrar-se em 31 de dezembro
de 2022, ou seja, até 30 de Abril de 2023, ficando, dessa forma, com a seguinte
composição: DIRETOR-PRESIDENTE: Sr.: JOSÉ ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES, português, divorciado, economista, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fernando Moncorvo, 338 – Barra
da Tijuca, CEP 22631-180, Condomínio Lagoa Mar Sul, portador da Cédula
de Identidade de Estrangeiro nº V212043-0, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF
e inscrito no CPF/MF nº 054.214.807-20. DIRETORES: Srs.: ALLAN PAHL
CARPES, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Paulo Gorski, 1175 aptº 701 – Torre 1
– Mossunguê, CEP 81210-220, portador da carteira de identidade nº 3518200,
expedida pelo SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.520.489-66; JOSÉ
VICENTE BERNAL MAÑOSCA, colombiano, naturalizado brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
na Rua Mons. Ivo Zanlorenzi, 1760 – aptº 2602 – Mossunguê, CEP 81210-000,
portador da Carteira de Identidade nº 9.867.822-0 – SSP/PR e inscrito no CPF/
MF sob o nº 053.102.067-36 e LUIZ CARLOS RENAUX, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua José Linhares nº 61 aptº 101 - Leblon, CEP 22430-220, inscrito
na OAB-RJ sob o nº 23.857, e inscrito no CPF/MF sob o nº 021.078.057-68. e)
Foram fixados no valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais)
os honorários da Diretoria para o exercício social em curso, a vigorarem a partir
de 01/01/2020 até 31/12/2020, cabendo à mesma, de comum acordo, atribuir
a cada um dos seus membros, honorários mensais que, englobadamente,
atinjam, no máximo, àquele montante, ficando ratificados também os valores
dos honorários mensais dos Diretores da Sociedade percebidos até 31
de dezembro de 2019. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Não tendo sido suscitado qualquer assunto que resultasse na alteração dos
Estatutos Sociais, foi encerrada a Assembleia Extraordinária sem nenhuma
deliberação. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão
suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, após lida
e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 27 de Abril
de 2020. SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. Assinaturas: José António
da Conceição Gonçalves - Presidente da Assembleia; Luiz Carlos Renaux Secretário da Assembleia; Swedish Match Overseas B.V. – José António da
Conceição Gonçalves e Luiz Carlos Renaux. Atesto que a presente é cópia
fiel extraída do original. LUIZ CARLOS RENAUX - Secretário da Assembleia.
Jucerja nº 3913280 em 12/08/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

