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Mínimo sobe
R$ 21, mas
é por causa
da inflação
Aldo Gonçalves

Varejo ainda
não sentiu
aumento
das vendas
A menos de 10 dias para a chegada do Natal, o comércio carioca ainda não sentiu o esperado
aumento das vendas. De acordo
com o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio)
e o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município (SindilojasRio), que juntos representam mais
de 30 mil lojistas, a expectativa de
crescimento de 3,5% pode não
acontecer e os principais motivos
são a pandemia, o desemprego e a
queda na renda.
“Diante desse quadro o consumidor está economizando nas
suas compras, apesar das grandes
promoções que os lojistas estão
fazendo com descontos, planos
de pagamentos facilitados, kits
promocionais, liquidações, brindes, sorteios e lançamento de vários produtos. Também temos observado que as pessoas de menor
poder aquisitivo estão perdendo o
fôlego para consumir e isso vem
influenciando fortemente as vendas”, diz Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades.
Os presentes mais procurados
são roupas, calçados, brinquedos,
bolsas e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias. O valor do tíquete médio está por volta
de R$ 110.

Online supera
lojas nas
compras de Natal
Estudo da agência Conversion
mostra que, pela primeira vez no
Brasil, o Natal terá mais compras
pela internet do que no varejo
físico. Segundo a pesquisa, as lojas virtuais somam 31,94% das
intenções de compra dos brasileiros para a data, seguidas pelos
aplicativos de lojas e marcas, com
22,53%. Os estabelecimentos
em shopping centers e comércio de rua aparecem em seguida
com, respectivamente, 19,25% e
18,77% das preferências.

No campo, 0,3% das fazendas
ocupam 33% da área agrícola
Expressão da concentração fundiária brasileira
A área média do estabelecimento agropecuário no Brasil é de 69
hectares, com grande variação
regional. A maior quantidade de
estabelecimentos permanece nas
mãos dos pequenos proprietários, mas a porção muito inferior
das áreas que eles ocupam é a expressão da concentração fundiária
brasileira. Os dados são do IBGE,
que lançou a segunda edição do
Atlas do Espaço Rural Brasileiro.
Estabelecimentos até 50 hectares representam 81% das propriedades agropecuárias no país, mas
ocupam apenas 12,8% da área
total. No outro extremo, apenas
0,3% do número de estabelecimentos têm mais de 2.500 hectares, porém ocupam 32,8% da área
total dos estabelecimentos agropecuários do país.
A média de área do Centro-Oeste (322 hectares), onde a
monocultura extensiva é dominante, é quase cinco vezes maior

do que a média nacional. Além
disso, 12,8% da área de estabelecimentos abrigaram mais de 70%
das pessoas ocupadas, sobretudo
nos estabelecimentos com menos
de 50 hectares. Em contrapartida,
nos estabelecimentos acima de
2.500 hectares, essa taxa não chega a 5%.
A pecuária é a principal atividade no campo, em especial
nos maiores estabelecimentos,
seguida pela lavoura temporária.
Juntas, são praticadas em mais
de 80% dos estabelecimentos do
país e, entre os estabelecimentos
acima de 2.500 hectares, chegam
a 90%.
Todas essas desigualdades ainda aparecem no sexo e cor do
produtor. Os estabelecimentos
dirigidos por mulheres ocupam
menos de 10% das áreas dos estabelecimentos. Cerca de 47,9% dos
estabelecimentos agropecuários
tinham produtores declarados co-

mo brancos, seguido de pardos
(42,6%), pretos (7,8%), indígenas
(0,8%) e amarelos (0,6%).
Entre os produtores que dirigem estabelecimentos com área
total de até 1 hectare, 57,9% declararam-se como de cor ou raça
parda, 25,5% branca, 13,6% preta,
8,3% indígena e 1,8% amarela. Já
nos estabelecimentos com mais
de 500 hectares, 72,2% dos produtores proprietários são brancos,
23,9% pardos, 2,5% pretos, 0,4%
indígenas e 0,06% amarelos.
No que se refere à condição
legal da terra, as terras próprias
predominam em todos os grupos
de área, com taxas superiores a
80%, chegando a 90,1% entre os
estabelecimentos com mais de
2.500 hectares. O assentamento e a ocupação praticamente só
existem nos estabelecimentos de
até 50 hectares (91,4% e 92,3%,
respectivamente), em especial no
Nordeste. Página 3

Ricaços do Brasil só perdem para realeza do Catar
O índice de desigualdade de
renda foi divulgado nesta terça-feira pelo Programa das Nações
Unidas para Desenvolvimento
(Pnud), em conjunto com o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano(IDH). Os dados dizem respeito às estatísticas
referentes ao ano de 2019 e, portanto, não refletem o impacto da
pandemia.
O ranking tem como base o

coeficiente Gini, que mede desigualdade e distribuição de renda.
O Brasil atingiu coeficiente de
53,9. Segundo o Pnud, para esse
indicador, zero representa igualdade absoluta e 100, desigualdade
absoluta.
A parcela dos 10% mais ricos
no Brasil concentra 42,5% da renda. O país está atrás apenas de
outros sete países, todos do continente africano. África do Sul (63)

Namíbia (59,1) Zâmbia (57,1) São
Tomé e Príncipe (56,3) República
Centro-Africana (56,2) Suazilândia (54,6) e Moçambique (54).
Quando se analisa a concentração de renda no topo da pirâmide,
porém, o Brasil só perde para a
monarquia absolutista do Catar. O
1% mais rico aqui fica com 28,3%
da renda. No Catar, os ricaços ficam com uma fatia de 29%.
Página 3

O governo aumentou para R$
1.088 a estimativa para o salário
mínimo em 2021. O valor consta de mensagem modificativa ao
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo
ano, que deverá ser votado nesta
quarta-feira pelo Congresso.
O valor representa R$ 21 de
aumento em relação à projeção de
R$ 1.067 que constava da proposta do Orçamento Geral da União,
enviada ao Congresso no fim de
agosto. A medida deverá ter impacto de R$ 7,4 bilhões nas contas
públicas em 2021.
A alta se deve à disparada da inflação e à revisão da projeção para
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), usado para
cumprir o objetivo da Constituição de manter o poder de compra
do salário mínimo. Foi descartado
qualquer aumento real.
Em agosto, a equipe econômica
projetava que o INPC encerraria
2020 em 2,09%. No fim de novembro, a previsão quase dobrou,
para 4,1%. Se a inflação mantiver
a tendência de alta, quem recebe o
mínimo terá perda de poder aquisitivo. Página 3

EUA: população
de 332 milhões
A tabulação da contagem oficial
do Censo de 2020 da população
dos EUA ainda não está completa, mas o IBGE de lá (U.S. Census
Bureau) divulgou uma estimativa
da população em 1º de abril de
2020: 332,6 milhões.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0850
R$ 5,1470
R$ 6,1800
R$ 0,7771
R$ 298,50

ÍNDICES
IGP-M

3,23% (outubro)
4,34% (setembro)

IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,25%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Nacional-trabalhismo: reminiscências
de signatário da Carta de Lisboa
Por Paulo Timm

O

ano de 1979,
quando se realizou, em meados
de junho, o Encontro dos
Trabalhistas com Brizola,
em Lisboa, para a refundação do Trabalhismo no
Brasil, foi uma espécie de
dobradiça do século. Ainda
predominavam os ares do
pós-guerra.
Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos
da América (EUA), tendo
a seu lado, como secretário
de Estado Zbigniew Brzezinski (1928–2017) que
já tramava a corrosão da
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
sob a inspiração teórica do
“elo mais fraco” – a Polônia, logo o país que o vira
nascer.
O mundo ainda se ajustava à primeira crise do petróleo do começo da década, a qual contribuíra para
levar Margareth Thatcher
ao poder na Grã-Bretanha a
11 de julho. A ela se somaria Ronald Reagan, ambos
arautos do neoliberalismo,
em 1981, impulsionando a
era do “There Is No Alternative” – TINA, de predominância da financeirização
do mundo.
No continente europeu,
entretanto, o Pacto Social-Democrata ainda dominava, sob a égide da Alemanha e da França. Prova
disso, a entrada em cena,
em Portugal, como fator
de estabilização interna, da
figura de Mário Soares, do

Partido Socialista.
Ninguém ainda sabia
quem era Gorbachev, que
no ano anterior, 1978, tornara-se secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética
(PCUS) para, só em meados de 1979, entrar para o
Politburo e seis anos mais
tarde, em 1985, vir a ser o
chefe de governo de fato da
URSS. A queda do império
soviético era simplesmente
impensável.
No Brasil assumiria João
Batista Figueiredo, um general “tríplice coroado”,
que prometia levar a cabo
o processo de lenta, segura
e gradual abertura democrática. Em entrevista de
grande repercussão, ainda
antes da posse, sobre o que
faria com os renitentes que
boicotavam a abertura, não
tergiversou e ameaçou-os
titanicamente: “Eu prendo
e arrebento (com eles)”.
Nunca prendeu ninguém...
No final do ano, acossado pela nova crise do
petróleo, pela intensa mobilização popular, com a retomada das greves no ABC
Paulista, Figueiredo enviaria
ao Congresso a Lei da Anistia. Final do ano começam
a chegar ao Brasil os primeiros exilados. Ainda assim, recrudescia a reação e
se sucederiam os atentados
a bomba, perpetrados pela
direita às bancas de revista
que vendiam imprensa alternativa, como Movimento,
Em Tempo, Luta Operária,
Hora do Povo e Pasquim, que
se sucederiam até 1981.

Brizola saíra do Uruguai
em 1977, no bojo da crise
do então presidente Geisel
com seu ministro da Guerra golpista, que queria o
Sul “limpo”, asilando-se
em Nova York ao amparo
do presidente Carter. Ali
passou a receber inúmeras
lideranças de brasileiros
exilados, mesmo do Brasil,
e com eles articulando a recriação do PTB.
Internamente, no Brasil,
outros grupos apontavam,
também, para a reorganização partidária, dentre
eles Fernando Henrique
Cardoso com seu projeto
de Partido Socialista, logo abandonado quando
conseguiu uma legenda do
MDB para concorrer ao Senado. Em janeiro de 1978,
Brizola aceita o convite de
Mário Soares para viver em
Portugal e de lá empreende
várias viagens à França, onde o conheci, já ao lado de
Miguel Bodéa e Trajano Ribeiro, e à Alemanha, cujos
líderes, lhe abrem as portas
da II Internacional.
Aí começa a se gestar a
ideia do Encontro de Lisboa, em 1979, para o qual
foi decisivo o apoio de Mário Soares. O Encontro, enfim realizado em meados de
junho na Sede do Partido
Socialista, no Largo do Rato,
em Lisboa, foi uma grande
festa, embora aninhada em
outro tempo. Ingênuo.
A grande preocupação era
a redemocratização, não o
avanço do neofascismo mundial. Vultos de antes de 1964
como Julião, Neiva Moreira,

José Maria, do Binômio, juntavam-se a grandes nomes
acadêmicos, como Teotônio
dos Santos, Vânia Bambirra
e Betinho, oriundos do México, além de Pedro Celso
Cavalcante, Moniz Bandeira,
Darcy Ribeiro, outros vindos
da Suécia, da França etc., todos eufóricos, reunidos com
o pessoal do “Cabildo” de
Lisboa, dentre os quais mitos
da luta armada como Domingos Fernandes, Moema
Santiago, Georges Michel,
Alfredo Hélio Syrkis (Sirkis,
1950–2020), e alguns do Brasil, destacando-se, sobretudo,
o pessoal do Rio Grande do
Sul, como Getúlio Dias e
Matheus Schmidt, do Maranhão, como Jackson Lago, de
Pernambuco, como Osvaldo
Lima Filho e Maurílio Ferreira Lima, e do Rio de Janeiro,
como Lysâneas Maciel.
No auge de sua popularidade, Brizola estava
radiante, descontraído, falando numa linguagem mil
km adiante dos próceres do
MDB, limitados à discurseira da abertura, apontando
para a retomada do Fio da
História como o caminho
brasileiro para construção
do socialismo. Dias de grande júbilo e esperança, sobre
os quais minha memória já
vai apagando, deixando-me
apenas a ilusão de eternidade daquele momento mágico, assim demarcado na
Carta de Lisboa.
Paulo Timm é economista aposentado
(Escolatina/Chile), fundador do
PDT, ex-candidato aos governos de
Goiás e do Distrito Federal.

Lei proíbe farmácias de pedir CPF
de clientes para obter descontos
Por Gabriel Burjaili
de Oliveira e Lara
Costa Andrade

N

o último dia 2 de
dezembro, foi publicada no Diário
Oficial do Estado de São Paulo
a Lei 17.301/2020, proibindo
farmácias e drogarias de exigirem o CPF do consumidor no
ato da compra em todo o Estado de São Paulo. A proibição
ocorre diante da falta de informação clara e adequada sobre
a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo, visando a concessão de
descontos, de acordo com o

art. 1º da Lei.
A violação pode ensejar ao comerciante ou ao
estabelecimento comercial
o pagamento de multa no
valor de 200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – Ufesps, o que equivale
a mais de R$ 5.000,00. Na
hipótese de reincidência,
essa multa é dobrada. A Lei
17.301/2020 determina ainda as farmácias e as drogarias deverão colocar avisos
informando a proibição
mencionada.
Vale destacar que a Lei
13.853/2019 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais
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– LGPD) dispõe que o tratamento de dados pessoais deve
atender, não só, mas principalmente, o princípio da transparência, viabilizando o conhecimento dos titulares acerca do
tratamento de seus dados pessoais. Ao ver dos legisladores,
a conduta das farmácias e das
drogarias, quando da exigência
do CPF dos clientes para obtenção de descontos, não respeitava essa necessidade.
Dessa forma, a nova lei
estadual, na mesma linha da
LGPD, busca a melhor conduta das empresas quanto ao tratamento de dados
pessoais, determinando ca-

da vez mais que haja clareza
aos consumidores e que a
coleta seja exclusivamente dos dados necessários
para o exercício da relação
comercial/contratual, evitando uso indevido ou obtenção dados pessoais para
outras finalidades que não
as informadas aos titulares
(como venda a empresas
parceiras ou mapeamento
do perfil de consumo).
Gabriel Burjaili de Oliveira é chefe da
área cível da Scharlack Advogados.
Lara Costa Andrade é advogada da
área cível da Scharlack Advogados.
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Como reduzir os
riscos de investir
em logística
Por Hovani Argeri

É

fato que os pedidos
no formato delivery, praticamente
obrigatórios no período
de isolamento exigido pela pandemia, aqueceram o
mercado de logística. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abccom), houve um
aumento de 30% nas vendas pela internet em abril,
com uma constatação de
milhares de consumidores realizando sua primeira
compra online. A estimativa é de que o e-commerce
tenha conquistado pelo
menos 4 milhões de novos
clientes, que devem manter
essa modalidade de consumo mesmo após a crise.
Apesar disso, o formato
da recuperação econômica
no Brasil ainda é uma incógnita. Se será em V, W ou
outra letra ainda depende
se ocorrerá uma segunda
onda de contaminação da
Covid-19 e quando sairá a
vacinação em massa. Mas,
independentemente disso, é
preciso tirar lições da crise,
se preparar para atender a
demanda reprimida e crescer de forma sustentável.
Neste caso, a ferramenta
ideal para todos os segmentos é a análise TCO (Total
Cost of Ownership ou Custo Total de Propriedade),
principalmente quando se
trata do segmento de logística. Isto porque as empresas precisaram alterar sua
forma de atendimento tendo em vista que os prazos
de entrega se tornaram um
importante fator de decisão
dos clientes que passaram a
fazer suas compras online.
A eficiência logística se
tornou essencial para a sustentabilidade dos negócios,
que passa pela espinhosa
via de uma avaliação crítica
dos investimentos. A urgência de decisões pode levar a
erros que, num primeiro
momento, parecem acertos,
mas comprometerão a performance ou mesmo a permanência da empresa no
mercado no longo prazo. É
aí que entra a análises através do TCO.
A aquisição por este ou
por aquele bem ou empresa não se pode basear
apenas em preços, formas,
prazos de pagamento e juros. Na metodologia TCO,

são computadas despesas
presumíveis com implantação, instalações, adaptações, customizações, ajustes
necessários etc. Também é
preciso identificar aportes
que a operação demandará,
como treinamentos operacionais e administrativos,
custos de manutenção, previsão de tempo de operação
e gastos necessários com
insumos. O detalhamento
dessas variáveis identifica
qual escolha proporcionará
maior produtividade.
A TCO é extremamente
útil para este momento do
segmento logístico de crescimento da demanda, impulsionado pelo aumento
do consumo via e-commerce, como os resultados de
algumas companhias abertas já evidenciam. Diante
deste quadro, a tendência
é de aumento de investimentos, com aumento e/ou
renovação da frota. Neste
caso, por exemplo, antes de
escolher por determinado
modelo ou marca, o empresário deve olhar outros
fatores como manutenção,
consumo de combustível,
seguro e até a necessidade
de treinamento dos motoristas, pois cada vez mais
novas tecnologias são incorporadas aos caminhões,
por exemplo.
Tal tarefa não é fácil e
muito menos agradável,
porém é essencial e pode determinar a vida ou
morte de uma empresa.
No entanto, por mais óbvia que seja a importância deste tipo de gestão,
pesquisas apontam que
somente 3% das empresas levam em consideração tal mecanismo ao definir pela compra de um
produto ou serviço.
Sejam cortes ou investimentos inadiáveis, o administrador tem de ter em
mente não o futuro imediato, mas a perenidade da
corporação ao longo do
tempo. Um bem que se
mostra mais barato hoje
pode não o ser ao longo de
anos. Falhas gerenciais podem passar despercebidas e
a lucratividade, que poderia
ser maior, é prejudicada. O
momento atual demanda
ajustes. Não decisões pouco
estudadas.
Hovani Argeri é diretor-geral de
Operação da Via Trucks São Paulo.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Brasil melhora no IDH, mas perde
cinco posições na lista mundial
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Centrão é pior que Álvaro
Antônio e Salles?

M

arcelo Álvaro Antônio foi substituído no Ministério do Turismo não por causa das acusações que
pesam contra ele (o Ministério Público Eleitoral de Minas
Gerais o denunciou por falsidade ideológica, apropriação
indébita eleitoral e associação criminosa), mas sim para
dar andamento às negociaçõe$ com o Centrão.
Igualmente acusado – mais, condenado – o ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai passando a boiada, confirmando que não há nada mais velho que a nova
política. Salles foi condenado em primeira instância por
improbidade administrativa quando era secretário de Governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo. Ele recorre da
condenação por alterar irregularmente mapas de manejo
ambiental.
Além disso, é investigado pelo Ministério Público de
São Paulo por suspeita de enriquecimento ilícito. No
período de 2012 a 2018 (em que exerceu dois cargos
no Governo Alckmin, entre 2013 e 2014 e entre 2016 e
2017), o patrimônio do atual ministro, declarado à Justiça
Eleitoral, cresceu mais de 600%, de R$ 1,4 milhão para R$
8,8 milhões.
A explicação para o milagre de multiplicação de bens
foi dada em entrevista à Folha de S. Paulo: “Eu tinha um
imóvel que valia R$ 2 milhões, gastei mais R$ 800 mil
durante um ano de reforma, o que dá R$ 2,8 milhões, e
fiz dois apartamentos, cada um valendo R$ 3 milhões de
reais.” Milagre da multiplicação, portanto.
Só que Salles mostra o milagre, mas não revela o nome
do santo. Reportagem do jornal El País, após levantamento em todos os cartórios de registro de imóveis da capital
paulista, mostra que não há registro, escritura ou qualquer
comprovação legal da divisão. A ausência legal se soma ao
que seria uma conta de “matemágica”.
E assim ele segue no Ministério, até, quem sabe, seu
cargo entre em alguma negociação.

Dez conselhos

Na América do Sul 4 países superam índice brasileiro

O

Brasil agora ocupa posição 84
entre 189 países
analisados em termos de
Desenvolvimento Humano, apesar de índice ter tido
uma leve melhora. Média
brasileira é menor do que
a de Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia; ranking é
liderado pela Noruega. O
Brasil caiu cinco posições
no ranking de Índice de
Desenvolvimento Humano
em 2019, quando comparado ao ano anterior, ainda
que seu desempenho tenha
tido uma leve melhora.
O resultado consta no
Relatório de Desenvolvimento Humano, do

Tomaz Silva/ABr

o Brasil no grupo de países
com alto desenvolvimento
humano. Mas não há motivos para grande otimismo
quando é feita uma comparação com países da América do Sul. A média brasileira
é menor do que a de Chile,

Argentina, Uruguai, Peru e
Colômbia. Já em comparação com o Brics, grupo de
países emergentes do qual
faz parte, o Brasil perde para a Rússia, mas aparece à
frente de China, África do
Sul e Índia.

Atlas rural revela aumento de
22,9% no uso de agrotóxicos
A proporção de estabelecimentos que admitiram
usar agrotóxicos aumentou
22,9% nos últimos 11 anos,
passando de 27% em 2006
para 33,1% em 2017. O
aumento ocorreu em todas
as grandes regiões, com o
Centro-Oeste apresentando
a maior elevação em pontos percentuais (13,3) em
comparação a 2006. Essa é
uma das informações que
constam da segunda edição
do Atlas do Espaço Rural
Brasileiro, lançado nesta
terça-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), como

parte das comemorações
dos 100 anos do Censo
Agropecuário. A obra faz
uma análise geográfica inédita dos resultados definitivos do Censo Agro 2017.
O estudo também revela
que, em 2017, 83% dos estabelecimentos agropecuários tinham acesso à rede
elétrica, um resultado 22%
maior se comparado ao ano
de 2006. Se a energia elétrica se consolidou, a internet
ainda é escassa no espaço
rural. Em todas as grandes
regiões estava presente em
menos de 30% estabelecimentos. Contudo, em 2006,

apenas 1,5% dos estabelecimentos tinham acesso à
internet.
Outra análise contida no
Atlas demonstra a necessidade de maior investimento
em tecnologia, em práticas
de manejo e conservação
dos solos e na preservação
ou recomposição das áreas
de preservação permanente, para a garantia de uma
melhor qualidade ambiental
e a sustentabilidade dos recursos naturais.
“No país, 26% de todos
os estabelecimentos ainda fazem uso do cultivo convencional, em que, de forma ge-

ral, há muita perda de solo”,
explica a engenheira florestal
do IBGE Luciana Temponi.
Além disso, mais da metade
dos produtores não utilizam
sequer uma das práticas agrícolas em benefício do solo
investigadas no Censo Agro,
como plantio em nível, rotação de cultura, proteção de
encostas, recuperação de mata ciliar ou reflorestamento
em área de nascentes. “Em
estados como Rondônia,
Tocantins, Mato Grosso e
Goiás, mais de 60% dos estabelecimentos não utilizam
nenhuma das boas práticas”,
pontua Luciana.

LDO: aprovada meta fiscal de R$ 247,1 bi

Luiz Affonso Romano, consultor e coordenador da
pesquisa anual Perfil das Empresas de Consultoria no Brasil, recomenda: “Executivo, diga não ao estresse”:
1 – Planeje a sua vida e carreira. Uns adotam o semestre,
outros, dia a dia.
2 – Escolha fazer o que mais gosta, dando sabor à vida,
ao trabalho. O seu bem estar vale mais que um trabalho
rotineiro, enfadonho, mesmo que remunere menos.
3 – Não tenha receio de recomeçar, de se reinventar.
4 – Exercite-se diariamente pela manhã ou à noite… (
natação, corrida, caminhadas…).
5 – Adestre o e-mail e o celular, não acessando sempre
ou desligando na hora do almoço, enquanto atende
um cliente, colega, à noite quando está com a família.
Afinal, você não é parteira, bombeiro, cardiologista,
advogado criminalista.
6 – Aprenda a ouvir. Ouça, ouça…até ficar rouco.
7 – Faça pausas para descansar o cérebro, para a família,
para você.
8 – Aproxime a casa do trabalho ou o trabalho da casa ou
adote o home-office, coworking.
9 – Não responda enquanto com raiva, tenso. Deixe o
texto decantar, maturar, e responda no dia seguinte.
10 – Faça seu check-up anualmente.

Todas as 257 emendas
ao texto do governo foram
acolhidas, nesta terça-feira,
pelo relator da proposta de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), senador Irajá
Abreu (PSD-TO). No parecer apresentado por Irajá, há o apoio à meta fiscal
definida para 2021 e amplia
metas e prioridades do governo.
O Congresso Nacional
deve votar o parecer nesta
quarta-feira. Fato inédito,
a proposta de LDO será
analisada em Plenário por
deputados e senadores, por

Rápidas

O Senado aprovou nesta
terça-feira a regulamentação
do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Foi retirada a parte que direcionava recursos para es-

Dia 18, a subsidiária da farmacêutica sul-africana Aspen
Pharma no Brasil entregará brinquedos para 150 crianças
que vivem em Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense,
que sustentou por três décadas o maior lixão de América
Latina *** Estão abertas até 22 de dezembro as inscrições
para o Estágio de Férias da OEC: oec-eng.com

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas
(PNUD), divulgado nesta
terça-feira.
Considerando os 189
países analisados, os brasileiros aparecem agora na
posição 84, em vez da 79
- que ocupavam em 2018
após perder uma posição
no ranking. Isso apesar
de o índice ter subido de
0,762 para 0,765.
Os três países que lideram o ranking de Desenvolvimento Humano são
europeus: em primeiro
lugar a Noruega (0,954)
com Irlanda (0,946) e Suíça
(0,942) em seguida. O resultado, porém, ainda mantém

meio de rito sumário e em
sessões separadas, sem parecer da Comissão Mista de
Orçamento (CMO).
A equipe econômica havia atualizado a proposta
(PLN 9/20) para estabelecer no próximo ano a meta
de R$ 247,1 bilhões para o
resultado primário – receitas menos despesas antes
do pagamento de juros.
Com isso, abandonou a
ideia de meta flexível. “Entendo coerente a sugestão
do Executivo, que recalculou a meta em decorrência
de mudanças nas estimati-

vas e projeções sobre o cenário econômico”, afirmou
Irajá. Na versão enviada em
abril, o governo alegou dificuldade nos cálculos devido
aos efeitos da pandemia de
Covid-19.
Entretanto, o relator discordou da intenção da equipe econômica em ampliar
as possibilidades de gastos
temporários até que seja
aprovado o Orçamento da
União. Ainda não há data
para apreciação da proposta
(PLN 28/20) pelo Congresso Nacional.
O projeto do Executivo

previa a autorização para a
execução de praticamente
todas as programações, algumas integralmente e outras
limitadas a 1/12 do valor
previsto. “A aprovação desse
texto teria o condão de esvaziar a atividade legislativa”,
afirmou Irajá.
No substitutivo, o relator
restringiu a execução provisória às despesas correntes
inadiáveis, como ocorre hoje.
“Para despesas de capital ou
para as correntes que não sejam inadiáveis, será necessário
aguardar a aprovação e sanção
do Orçamento”, disse.

Senado aprova Fundeb só para as escolas públicas
colas privadas. Como foram
feitas alterações em relação
ao último texto aprovado
na Câmara, ele volta para
análise dos deputados.
O relator do projeto de lei
(PL) no Senado, Izalci Lucas
(PSDB-DF) retirou alterações polêmicas feitas pela

Câmara. “Preserva os recursos para a escola pública. A
Câmara fez alguns destaques
distorcendo um pouco, inclusive colocando para pagamento de folha, inclusive
de terceirizados, das escolas
públicas e comunitárias. Isso
estamos retirando e voltando

com o texto original”, disse.
A destinação de 10% dos
recursos do Fundeb para
instituições
filantrópicas
comunitárias, confessionais
e para educação profissionalizante, inclusive promovida por entidades do Sistema S também foi retirada.
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‘Quando se vê...’

A

vida é o dever que nós trouxemos para fazer em
casa./Quando se vê, já são seis horas!/Quando de
vê, já é sexta-feira!/Quando se vê, já é natal…/Quando se
vê, já terminou o ano…/Quando se vê perdemos o amor
da nossa vida./Quando se vê passaram 50 anos!/Agora é
tarde demais para ser reprovado… Se me fosse dado um
dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio./Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca
dourada e inútil das horas…/Seguraria o amor que está
a minha frente e diria que eu o amo…/E tem mais: não
deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo./
Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de
ser feliz./A única falta que terá será a desse tempo que,
infelizmente, nunca mais voltará.
(Mario Quintana; 30 de julho de 1906, Alegrete/RS – 5
de maio de 1994, Porto Alegre/RS). Homenagem desta
coluna ao poeta Mario Quintana.

Administrar é...
Como tantas vezes me disse o professor José Carlos de
Almeida (Universidade Federal Fluminense – UFF), “administrar é eleger prioridades”. E que “país subdesenvolvido
é país subadministrado”. Para uns, na maior crise sanitária
jamais vista na história deste país, a inauguração de um brechó de mau gosto com as roupas usadas na cerimônia de
posse e marcas de suor correspondentes, em vez de buscar
um ministro da Saúde digno desta denominação, é a prioridade das prioridades. Segue general. Batendo continência
para baixo. Qualquer migalha por uma boquinha...

EUA caem 45 posições
Assim como no caso da encomenda das vacinas, o
Brasil queimou a largada no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). O IDH é o que resta na ponderação de
indicadores de saúde, de educação e econômicos (em especial, expectativa de vida, anos de escolaridade e PIB per
capita). Resulta em um índice que, quanto mais próximo
de um, maior o grau de desenvolvimento e que, quanto
mais se afasta de um, menos desenvolvido o país é. A
divulgação do IDH é responsabilidade da Organização
das Nações Unidas (ONU), através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O relatório
contendo as análises dos dados referentes a 2019 (pré-Pandemia da COVID-19) foi apresentado na terça-feira,
15 de dezembro, 30º de uma série.
No Brasil, o Relatório ressalta o flagelo da concentração
da renda, matriz da iniquidade, que sucessivas políticas
econômicas da chamada “austeridade” só reiteraram.
Posição pior do que a do Brasil (28,3% da renda é detida
por apenas 1% dos brasileiros, os mais ricos) está apenas
o Catar (com a relação de 29/1). No Brasil, os 10% mais
ricos concentram 41,9% da renda.
No geral, entre 189 países, o país que registra o maior
IDH é a Noruega (com 0,957). O menor IDH é o do
Níger, (com 0,354). O Brasil passou da 79ª posição em
2018 (0,762) para a 84ª, em 2019 (0,765). Quem quiser
ver IDH maior do que o do Brasil, sem ter que viajar para
muito longe, pode ir ao Chile (em 2019, IDH de 0,851),
ou à Argentina (0,845), ou ao Uruguai (0,817), ou ao Peru
(0,777), ou ainda, à Colômbia (0,767).

Deseconomias
Por consequência das imperfeições dos mercados e do
sistema de preços na precisa apropriação das externalidades negativas nos preços dos bens, verifica-se que países
com alto IDH pressionam mais fortemente o ambiente.
Por este motivo, a partir desta edição, o Pnud passa a
contemplar, na apuração do IDH, a pressão exercida por
cada país sobre o ambiente, retratada pelo Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias
(IDHP, na sigla em inglês). Considera emissões de gases
causadores do aquecimento climático e recursos naturais
não renováveis, utilizados nas cadeias de produção, ponderados pela população.
Com o IDH ajustado ao novo IDHP, a posição dos
EUA cai 45 posições na relação de 189 países. O país hoje
colocado em primeiro lugar, a Noruega, cai 15 postos.
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Réveillon do Rio é cancelado
Previsão anterior era de shows com transmissão pela internet

P

or causa da covid-19, o prefeito
do Rio de Janeiro,
Marcelo Crivella, cancelou
o Réveillon. O anúncio foi
feito nesta terça-feira. “A
festa será a da esperança por
bons resultados das vacinas
para conter a pandemia. Será ainda um momento de
reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis
perdas de tantas pessoas. E
será também hora de dar
graças a Deus pelas vidas
salvas”, afirma o prefeito,
em comunicado enviado à
imprensa para informar o
cancelamento do Réveillon.
A previsão anterior para
o Réveillon Rio 2021 era a
realização de shows sem a
presença de público e com
transmissão pela internet e
televisão. Para organizar a
festa, a empresa municipal
Riotur havia contratado a

Fernando Maia/Secom RJ

empresa privada SRCOM,
que também seria responsável por buscar patrocinadores para o evento.
Apesar de não ter queima
de fogos, a previsão era que,
além dos shows, o Réveillon
teria luzes e efeitos visuais inéditos no Brasil, além

de homenagens às vítimas
da covid-19 e também aos
profissionais que estão na
linha de frente do combate
à doença.
No informe enviado hoje
à imprensa, o presidente da
Riotur, Fabricio Villa Flor,
afirma que a decisão é cons-

ciente e responsável. “Quando anunciamos o novo modelo para o Réveillon Rio
2021, falamos em responsabilidade social. O nosso discurso permanece. O motivo
do cancelamento nada mais
é que uma decisão consciente e responsável”.

Imóvel: brasileiro compromete 17% da renda
Os brasileiros comprometem em média 17% da
renda com financiamento
imobiliário, segundo mostra
estudo da Serasa Experian
realizado em setembro deste ano. As informações, que
têm como base dados do
Cadastro Positivo, revelam
que a faixa etária que menos
destina parte dos rendimentos a esta modalidade financeira é daqueles entre 51 e
60 anos (15,9%), seguida
por de 36 a 50 anos (16,2%).
Os jovens de até 35 anos,
apesar de comprometerem

20,1% da renda, possuem
um nível de pontualidade
de 85,9%, resultado acima
da média dos pagamentos
em dia de cartão de crédito
e empréstimos pessoais. No
geral, a pontualidade de pagamento do financiamento
imobiliário é de 86,5%.
O Centro-Oeste é a região com a maior penetração desta modalidade de
crédito (11,5%). O Sul aparece na sequência (10,9%)
e se destaca entre os mais
pontuais (87,8%).
A penetração dos finan-

ciamentos imobiliários tem
aumentado no Brasil, chegando a 7,6% em setembro. O maior volume está
entre os brasileiros de 36 a
50 anos: nesta faixa etária,
o parcelamento dos imóveis é semelhante ao de automóveis (12,0% e 12,2%,
respectivamente). Os mais
jovens, de até 35 anos, aparecem na sequência (7,6%).
Entre eles, a compra de
apartamentos e casas ultrapassa o consignado.
A partir das informações
da base de dados do Ca-

dastro Positivo da Serasa
Experian, o levantamento
inédito considerou uma
fotografia de setembro
dentro de uma amostra de
1,2 milhão de pessoas que
utilizam algum produto financeiro em todo o país
para identificar o comportamento dos brasileiros em
relação ao financiamento
de imóveis como: representatividade, pontualidade e comprometimento da
renda, com visões por faixa
de renda, idade, e regiões
do Brasil.

Demissões em bares e restaurantes
ocorrem em 37% das equipes
Pesquisa da Associação
Nacional de Restaurantes
(ANR) da série Covid-19,
em parceria com a consultoria Galunion, especializada no mercado food service, apontou que o setor
ainda enfrenta sérios problemas na retomada. 64%
das empresas afirmaram
que demitiram na crise. Os
cortes alcançaram 37% do
total das equipes. Segundo
dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), o setor
tem um saldo negativo de

236.350 postos de trabalho com carteira assinada em 2020 até setembro.
Mais de 500 empresas de
todo o país participaram
da pesquisa, realizada entre 7 e 27 de novembro.
Outro dado preocupante e
que irá merecer a atenção
dos governos diz respeito
aos tributos: 39% afirmaram que estão com pagamentos atrasados. Desse
total, 34% irão aguardar
opções de parcelamento
e outros 31% dizem que
conseguirão pagar apenas

se houver descontos, mesmo com o financiamento
da dívida.
Para 29%, o motivo é o
ponto do estabelecimento,
instalado em shoppings,
aeroportos ou próximos a
escritórios, locais que ainda não retomaram o movimento. Outros 27% apontaram a falta de confiança
do consumidor como causa. Para 24%, o problema
maior é a queda da renda
dos clientes na pandemia e
outros 20% atribuíram os
resultados às limitações de

horários impostas pelas legislações estaduais ou municipais.
Ainda segundo o estudo, 37% das empresas
que possuem mais de
uma unidade já promoveram o fechamento de
lojas. Em relação ao faturamento do mês de outubro, comparado com o
mesmo período de 2019,
27% afirmaram que tiveram queda acima de 50%,
enquanto para outros
29% a receita diminuiu
entre 26% e 50%.

Portosul Participações S.A.

CNPJ/ME nº 26.743.444/0001-00 – NIRE 35.300.505.077
Edital de Convocação de 4ª Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da Portosul Participações S.A. (“Companhia”) para comparecerem, em primeira
convocação, à AGE, no dia 18/12/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na
Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, conjunto 81, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Alteração do objeto social da Companhia para participação em outras sociedades, com a consequente
alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Criação do parágrafo 5º do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, de modo a prever a proibição de emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (iii) Alteração da redação do inciso (ix) do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; (iv) Criação do inciso (xvi) do Artigo
10 do Estatuto Social da Companhia; (v) Criação do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever
a disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (vi) Criação do
Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever que no caso de obtenção de registro de companhia
aberta sob a categoria A, a Companhia se obriga a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade
administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança
corporativa; (vii) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e (viii) Alteração do Artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia. São Paulo, 10/12/2020. Mauricio Valente Battistella – Diretor.
(11, 15 e 16/12/2020)
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Bolsa paulista somou
3,2 milhões de investidores
em outubro
Pesquisa da B3 mostra que nova safra de
investidores é jovem, média de 32 anos

A

B3 divulga divulgou um estudo sobre o perfil e comportamento dos mais de 2
milhões de pessoas que iniciaram sua jornada de investimentos na bolsa de valores
entre abril de 2019 e abril
de 2020. Em outubro deste
ano, o número de contas na
B3 ultrapassou a marca de
3,2 milhões, reportou a B3
nesta terça-feira.
De acordo com os dados
da pesquisa, o perfil médio
da nova safra de investidores é jovem (média de 32
anos), sem filhos (60%),
com renda mensal de até
R$5 mil (56%) e com trabalho em tempo integral
(62%). Apesar da maioria
(74%) ainda ser formada
por homens, chama a atenção o crescimento das mulheres (26%) investindo na
bolsa, saltando de 179,39
mil em 2018 para 809,53
mil em 2020.
Seguindo a tendência de
pesquisas anteriores, o valor
do primeiro investimento
entre os investidores pessoa
física tem caído. Nos últimos dois anos, caiu 58%,
saindo de R$ 1,91 mil, em
outubro de 2018, para R$
660, em outubro de 2020.
Entre os investidores mais
jovens, os valores são menores ainda. Em outubro de
2020, o valor médio do investimento inicial era de R$
225 entre os investidores de
16 a 25 anos de idade.
O ticket menor não se
traduz em menor diversificação dos investimentos.
Quase metade dos investidores (46%) passou a ter
posição em mais de um
produto de renda variável
logo após a sua chegada à
B3. Em 2016, por exemplo,
78% das pessoas físicas detinham somente ações. Em
2020, esse número cai para 54%, e outros produtos
passam a integrar as carteiras desses investidores.
Volatilidade
O sobe e desce do mercado, que costuma ser associado à fuga de pequenos
investidores na bolsa de va-

lores, tem impacto menor
nessa nova safra. Dentre os
investidores ouvidos para o
estudo da B3, 64% afirmam
que resgatariam os valores
investidos na bolsa apenas
se precisassem do dinheiro.
A queda na rentabilidade
dos ativos seria o motivo
para sacar o valor para apenas 28% dos entrevistados.
“Um legado importante
para o investidor é que a
volatilidade deixou de ser
vista como algo ruim, que
assusta, que bota medo. Na
medida em que ele se educa
e acompanha grandes oscilações, compreende que
volatilidade faz parte da
dinâmica do mercado e é
também uma oportunidade,
dependendo da estratégia
de investimentos. O pensamento de médio e longo
prazo já faz parte da mentalidade de boa parte dessa
nova safra que começa a investir. A decisão de resgatar
os investimentos fica muito
mais atrelada à liquidez (‘eu
preciso do dinheiro agora
para alguma emergência’)
do que à volatilidade (‘vou
resgatar porque o mercado
está em baixa’)”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes-Pessoa Física da B3.
Para Paiva, a educação e
conhecimento financeiro
tem papel central nessa mudança de comportamento.
“A educação e a busca por
mais informações sobre os
produtos levam à diversificação, o conhecimento do
investidor sobre o perfil
dele e do seu apetite para o
risco. Esse dado de manutenção das posições e contas mesmo nos períodos
mais críticos de volatilidade
comprova que não é uma
questão pontual. É uma
mudança de mentalidade
que está se consolidando
entre os jovens brasileiros
e, por isso, uma mudança
geracional na forma de investir no país”, avalia.
Influenciadores
Parte dessa jornada de
educação dos investidores
se deve à democratização

do acesso à informação. E
boa parte dessas informações chegam a essa nova
safra de investidores pela
internet, tendo como canal
os influenciadores digitais.
De acordo com os investidores ouvidos pela B3, 73%
obtêm informações sobre
investimentos na internet e
60% o fazem por meio de
influenciadores digitais.
Ainda que sejam uma
das fontes prioritárias para
informação, dentre os 60%
que utilizam influenciadores como fonte de informação, somente metade (32%)
afirma que toma decisões
de investimento baseadas
em recomendações de influenciadores. A maioria
dos investidores (73% do
total ouvido pela pesquisa)
afirma que toma decisões
de investimento por conta
própria, a partir de conclusões obtidas depois da análise de dados e informações
de diversas fontes.
Ainda segundo Paiva,
“a transformação digital
trazida pelo avanço da tecnologia e o maior acesso à
informação foram cruciais
para que o mercado de investimentos se desenvolvesse muito nos últimos
anos no Brasil. E, nesse
cenário, é essencial que as
pessoas estejam cada vez
mais atentas não só à qualidade dos dados como,
também, à credibilidade,
reputação e histórico de
suas fontes”.

mente, mostram os dados.
O investimento estrangeiro no setor de serviços
chegou a 704,46 bilhões de
yuans no período de janeiro a novembro, um aumento de 16,1% em relação ao
ano anterior e representando 78,3% do IED total no
país.
O setor de serviços de
alta tecnologia viu seu IED
subir 31,6% ano a ano nos

Numa comparação no
mínimo esdrúxula do que é
essencial neste momento, o
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
disse nesta terça-feira que a
recuperação econômica em
formato de V do Brasil está
perdendo um pouco do ímpeto, e que “investir em vacinas parece ser mais barato
do que prolongar programas
de transferência de renda”.
“Tivemos o que foi o início de uma recuperação em
V, está perdendo um pouco
do ímpeto agora”, comentou Campos Neto em inglês, ao participar de evento
promovido pelo GZero LatAm Forum 2020, promovido pela Eurasia Group.
Segundo ele, esse quadro

já era de certa forma antevisto pela autoridade monetária.
Ele frisou que, quando o BC
começou a falar a respeito, o
mercado ainda era muito cético sobre a recuperação do
país e que hoje as perspectivas dos agentes já são de uma
contração menor do PIB para este ano, algo entre menos
4% e menos 4,4%.
De acordo com o presidente do BC, números de
“soft data” --medidos a partir de avaliação qualitativa,
como índices de confiança-- foram afetados nas últimas semanas pelo aumento
de casos de Covid-19. No
geral, porém, o BC ainda vê
um formato “muito parecido com o de V” apontado
pelos indicadores.

Conforme a Reuters, o
BC ponderou, em sua ata
do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada
nesta terça-feira, que a recuperação da economia no
Brasil poderá ser mais gradual em função dos desdobramentos da pandemia.
Campos Neto pontuou
que o mercado está de olho
na estratégia para vacinação,
em quem tem a vacina antes
e na montagem da logística
para imunização da população.
Em relação a volta dos
investidores estrangeiros
ao país, ele acredita que já
é possível ver esse retorno
ao mercado, mas desde que
o Brasil passe a mensagem
certa no front fiscal.

Pesquisa da CNI mostra
empresários otimistas
Empresários dos 30 setores analisados no Índice de
Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) seguem
confiantes em dezembro.
Os indicadores da pesquisa,
divulgada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) nesta terça-feira, variam entre o mínimo de 57
pontos, no setor de obras
de infraestrutura, e o máximo de 67,7 pontos, em metalurgia.
O ICEI varia de 0 a 100
pontos e valores acima de
50 pontos indicam empresários confiantes e, quanto
mais acima de 50 pontos,

maior e mais disseminada é
a confiança. Já valores abaixo de 50 pontos indicam
falta de confiança.
Segundo o gerente de
Análise Econômica da
CNI, Marcelo Azevedo, os
índices de todos os setores
industriais estão bem acima
dos 50 pontos, sinalizando
otimismo elevado. “Estamos em patamares de confiança de período anterior
à pandemia. Isso é positivo
porque indica propensão a
aumento dos investimentos
no próximo ano”, analisa.
A pesquisa também mostra que houve aumento da

confiança em 18 setores pesquisados. As maiores altas foram nos setores de produtos
farmoquímicos e farmacêuticos (5,5 pontos), de outros
equipamentos de transporte
(3,1 pontos) e em obras de
infraestrutura (3 pontos).
As maiores quedas na
confiança ocorreram nos
setores de bebidas (-3,4
pontos), de couro e artefatos de couro (-3 pontos)
e de produtos de borracha
(-2 pontos). O ICEI ouviu
2.315 empresas entre 1º e
11 de dezembro. Dessas,
888 são pequenas, 852 médias e 575 grandes.

Pesquisa
O estudo da B3 sobre
perfil e comportamento
dos investidores considera
dados atualizados da central depositária de renda
variável da B3 e de dados
coletados por meio de entrevistas com 1,37 mil investidores de todo o Brasil, com idade entre 18 e
65 anos, das classes A, B
e C, que investiram pela
primeira vez na bolsa de
valores entre abril de 2019
e abril de 2020.

IED na China cresce pelo
oitavo mês consecutivo
O investimento estrangeiro direto (IED) na parte continental da China em
uso real cresceu 5,5% ano
a ano em novembro, para
98,7 bilhões de yuans (US$
14,38 bilhões), informou
o Ministério do Comércio nesta terça-feira. Foi
o oitavo mês consecutivo
de crescimento. Nos primeiros 11 meses de 2020,
o IED subiu 6,3% anual-

Campos Neto “exagera” em evento
promovido pela Eurasia Group

primeiros 11 meses, com
os investimentos em serviços de design e pesquisa e
desenvolvimento subindo
93,6%.
Conforme a agência Xinhua, com base na contenção efetiva da epidemia
de Covid-19, a China implementou uma série de
medidas para estabilizar o
comércio exterior e os investimentos.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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Tesouro Nacional requenta balanço
União controlou, em 2019 cerca de 206 estatais, 7 a menos que no ano anterior

“

Não conseguimos
até agora privatizar
empresas. Há acordos políticos que dificultam, há uma mentalidade
cultural equivocada. O presidente tem cobrado (privatizações). Por alguma razão,
a engrenagem política não
tem permitido que essas
privatizações aconteçam”,
declarou em outubro o ministro da economia, Paulo
Guedes. Nesta terça-feira,
o Tesouro Nacional (TN)
resolveu divulgar que a carteira de participações da
União em empresas estatais
passou de 213 em 2018 para 206 empresas em 2019,
ou seja, uma redução líquida de sete empresas, todas
subsidiárias da Petrobras
e Eletrobras, por meio de
vendas ou incorporações.
Os dados estão no “Boletim das Participações Societárias da União 2019 e
que mostra as estatais em
processo de privatização,
as que foram qualificadas
para desestatização, e as
que estão em liquidação.
“Para 2020, há perspectiva
de nova redução, devido às
liquidações e alienações de
empresas que ocorreram
ao longo do ano. Essa tendência tem sido possível,
dentre outros fatores, pelos
estudos realizados em 2019

para a alienação de participações societárias, liquidação de empresas e maior
parceria com o setor privado”, informou o Tesouro
sem fornecer dados atuais.
Segundo o balanço, em
2019 o Governo Federal
adotou as seguintes medidas: a) enviou um novo
projeto de lei sobre a desestatização da Eletrobras;
b) incluiu no Programa
Nacional de Desestatização (PND) a Casa da Moeda, a Codesa, a Ceagesp,
a ABGF e a Emgea; e c)
qualificou para estudos no
Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) o Serpro, a Dataprev, a Ceitec, a
ECT e a Telebras.
Valor
O valor das participações
da União nas 46 empresas
com controle direto cresceu 29% entre 2018 e 2019,
passando de R$ 318 bilhões
para R$ 410 bilhões. Banco
do Brasil, BNDES, Caixa, Eletrobras e Petrobras
responderam, juntas, por
cerca de 86% desse valor.
Todas elas apresentaram
crescimento de patrimônio no ano passado. Essas
cinco empresas também registraram os maiores lucros
líquidos em 2019, lideradas

pela Petrobras (R$ 40,1 bilhões).
Por outro lado, dezesseis
estatais diretamente controladas registraram prejuízo líquido, com destaque
para a Codevasf (R$ 1,5
bilhão), Embrapa ( R$ 146
milhões) e Telebras ( R$
237 milhões). Considerando o resultado operacional,
o número de empresas deficitárias passa para 25 estatais. A Valec não figurou
nessas estatísticas por ainda não ter apresentado suas
demonstrações contábeis
de 2019.
Das 46 estatais controladas diretamente pela
União, 16 são dependentes
do Tesouro Nacional, ou
seja, recebem recursos do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cobrir
despesas com pessoal e de
custeio em geral. Destacase o fato de que as subvenções da União para custeio
atingiram R$ 17,5 bilhões
no ano passado, valor
13,5% maior que o de R$
16,1 bilhões de 2018. De
2014 a 2019, o crescimento nominal das subvenções
foi de 78,5%, enquanto o
IPCA subiu 39,4% no período.
Tais valores crescentes
se tornam ainda mais relevantes em um contexto

de forte restrição fiscal,
no qual o Governo Federal dispõe de aproximadamente R$ 100 bilhões
por ano para pagamento
de todas as suas despesas
discricionárias, dentre elas
as subvenções para custeio de empresas públicas
dependentes. Essa situação reforça a necessidade
de promover a redução do
grau de dependência de
estatais que sobrevivem
de subvenções econômicas.
Além das empresas estatais, a carteira de participações contava também, em
2019, com fatias minoritárias em 59 empresas privadas e com a titularidade em
11 fundos de natureza privada e em 14 organismos
financeiros internacionais.
Em 2019, as transferências para aumento de capital foram 85% superiores
às observadas em 2018.
O destaque no período
foi o aporte de capital para a Emgepron, de R$ 7,6
bilhões, destinados a investimento no Programa
Corveta Classe Tamandaré
(CCT).
Por outro lado, em 2019
a União arrecadou cerca de
R$ 20,9 bilhões em dividendos e juros sobre o capital
próprio, o que representa

quase três vezes o valor recebido dessas receitas em
2018 (R$ 7,7 bilhões).
Esse montante, que é o
maior volume de receitas
desde 2012, é explicado por
um melhor desempenho
das empresas estatais no último ano, aliado a uma política de dividendos que permitiu elevar o percentual
de distribuição, juntamente
com pagamentos dentro do
exercício na forma de dividendos intermediários.
BB, BNDES, Caixa e
Petrobras
responderam,
juntas, por 92% desse total.
Para 2020, a estimativa é de
uma arrecadação inferior,
de R$5,8 bilhões, reflexo
de um menor resultado de
algumas empresas, conjugado a políticas mais conservadoras de remuneração
aos acionistas, objetivando
manter as estatais mais capitalizadas para possibilitar

o enfrentamento de possíveis efeitos econômico e
financeiro da pandemia da
Covid-19 nos negócios das
empresas.
Retorno à sociedade
A relação entre retornos
e custos das estatais para a
União manteve-se negativa
em 2019, fato que ocorre
desde 2015, o que demonstra a necessidade de aperfeiçoamento da gestão dessas
empresas, bem como uma
profunda avaliação da necessidade de manutenção
de determinadas empresas,
a partir de estudos de sua
viabilidade e necessidade de
sua manutenção pelo poder
público, de modo que os
recursos a elas anteriormente direcionados possam ser
aplicados em outras funções
de Estado entendidas como
mais meritórias.

Excedente em óleo no regime de partilha de produção aumentou 74% em outubro
O excedente em óleo da
União aumentou 74% em
outubro, em comparação a
setembro, registrando uma
média diária de 7 mil barris
de petróleo. Desse total, 4
mil barris de petróleo por
dia (bpd) foram produzidos na Área de Desenvolvimento de Mero, 3 mil bpd
em Entorno de Sapinhoá e
40,7 bpd em Sudoeste de

Tartaruga Verde.
“O aumento foi resultado da retomada das atividades da Área de Desenvolvimento de Mero, após
paradas programadas para
troca de uma linha de 8 polegadas para uma de 6 polegadas. Desde o início da
série histórica em 2017, a
União acumula 7,2 milhões
de barris de petróleo”. Os

SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA
NOS PORTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL
De ordem do Sr. Presidente convido os Srs. Associados em pleno
gozo de seus direitos sociais, para constituírem a Assembleia
Geral Ordinária que se realizará na sede da Entidade, sito à Avenida Cidade
de Lima, nº 266 - Santo Cristo, no dia 18 do mês de DEZEMBRO de 2020
às 09:00 horas, em 1ª Convocação, ou às 10:00 horas em 2ª convocação,
para deliberar a seguinte ordem do dia: a) Leitura, apreciação e votação,
por escrutínio secreto do Relatório da Diretoria e Prestação de Contas
do Exercício de 2019, com o Parecer do Conselho Fiscal; b) Previsão
Orçamentária para exercício de 2021. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de
2020. PAULO ROBERTO FERNANDES MARTINS - Tesoureiro.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 NIRE: 33.3.0028405-2
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social da Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 3311 e
3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos a que se refere
o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de dezembro de
2020, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua General
Gurjão nº 02 - parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a
fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Exame, discussão e
votação dos Relatórios de Administração, das Contas e das Demonstrações
Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. b) Deliberar
sobre a destinação do resultado dos exercícios; c) Eleição dos membros da
Diretoria e respectiva remuneração. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.
Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

dados fazem parte do Boletim Mensal de Contratos
de Partilha de Produção
elaborado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) e divulgado
nesta terça-feira.  
A produção total de petróleo em outubro apresentou média diária de 44
mil barris de petróleo nos
três contratos, sendo 27
mil bpd na Área de Desen-

volvimento de Mero, 6 mil
bpd em Entorno de Sapinhoá e 11 mil bpd em Sudoeste de Tartaruga Verde.
Desde 2017, a produção
acumulada dos três contratos é de 44,9 milhões de
barris de petróleo.  
Os dois contratos com
aproveitamento comercial
do gás natural registraram
média de produção diária

SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente do SINDICATO DE HOTEIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ, com sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Maria Eugenia 300, sala 13
– Humaitá - RJ, CEP: 22261-080, inscrito no CNPJ sob o nº 15.294.428/
0001-61, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto
Social, pelo presente edital, convoca TODOS os Srs. Representantes
Legais das empresas integrantes da categoria de Hotéis, Apart Hotéis,
Motéis, Hospedarias, Albergues, Pensionatos e demais meios de hospedagens do Município do Rio de Janeiro – RJ, FILIADOS OU NÃO ao
SINDHOTEIS-RJ, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CATEGORIA ECONÔMICA REPRESENTADA PELO SINDHOTEIS-RJ, que será
realizada no dia 22 de dezembro de 2020 em primeira convocação às
09:00h com a presença de metade mais um para deliberar ou votar a
pauta do dia, não havendo este quórum para sua instalação em primeira
convocação, a assembleia será realizada em segunda convocação às
09:30h com qualquer número de presentes, com a seguinte pauta do dia:
1 – Deliberar sobre a aprovação de contribuição empresarial negocial
para o Sindicato a ser proposta pela diretoria.Tendo em vista a pandemia
que assola o país e de acordo com o decreto a Lei nº 8.836 de 21/5/
2020,CC Decreto 47.250 de 04/09/2020 a Assembleia Geral Extraordinária será realizada virtualmente através da plataforma ZOOM, o link de
acesso para entrar na reunião é: https://us02web.zoom.us/j/
86102337371?pwd=K0k4U1ZGMzV0clN5VjY2cDFsams3UT09 ; ID da
reunião: 861 0233 7371 ; Senha de acesso: 140118. Informamos que
somente poderá votar o titular, sócio administrador ou representante legal
dos estabelecimentos da categoria econômica representada pelo
SINDHOTEIS-RJ (CNAE GRUPOS 551 e 559) com procuração especifica
para esta assembleia, sendo a representação única para cada CNPJ ou
para cada rede de estabelecimentos hoteleiros. Tratando-se de uma AGE
em formato virtual, a empresa deverá enviar ao SINDHOTEIS-RJ os dados
solicitados abaixo até o dia 21 de dezembro de 2020, através do e-mail:
assembleia@sindhoteisrj.com.br ou entregar na sede do SINDHOTEISRJ das 9h às 18h de segunda à sexta-feira. Dados solicitados: 1 - Nome
completo do representante; 2 – Número do CPF do representante; 3 –
Documento de identificação com FOTO do representante; 4- número do
CNPJ; 5 - Razão Social; 6 - Nome Fantasia; 7 - Número total de unidades
habitacionais (UHs); 8 - Cópia do documento que comprove a posição de
sócio administrador ou representante legal dos estabelecimentos da categoria econômica representada pelo SINDHOTEIS-RJ (CNAE GRUPOS
551 e 559) ou procuração especifica para esta assembleia, sendo a
representação única para cada CNPJ ou para cada rede de estabelecimentos hoteleiros; 9 – Endereço de e-mail do representante; 10 – Número
de telefone celular com DDD do representante. O e-mail e número do
celular deverão ser os mesmos a serem utilizados no acesso a plataforma ZOOM no dia da AGE. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020.
Alfredo Lopes
Presidente

de 111 mil metros cúbicos
em outubro. Entorno de
Sapinhoá produziu 31 mil
metros cúbicos por dia e
Sudoeste de Tartaruga Verde, 80 mil metros cúbicos
por dia.  
A média diária do excedente em gás natural para
a União em outubro foi de
15 mil metros cúbicos por
dia, referente aos contratos

do Entorno de Sapinhoá
(14,95 mil metros cúbicos
por dia) e Sudoeste de Tartaruga Verde (305 metros
cúbicos por dia). O gás
natural produzido em Mero, com alto teor de CO2,
é injetado no reservatório
para aumento da produção
de petróleo. Até o momento, não há previsão para sua
comercialização.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód CVM 22160
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. A Polo Capital
Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRI” e
“Emissão”, respectivamente), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 e 11.4 do
respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”),
convocam os Titulares dos CRI (“Titulares do CRI”), cujo o representante da
comunhão é o Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliário, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do CRI, a
ser realizada em 1ª convocação no dia 04 de janeiro de 2021, às 10h00, de
forma exclusivamente digital através da plataforma eletrônica Microsoft
Teams sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares do
CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, para deliberar acerca da
seguinte Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do
CRI no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta
e três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular
do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, em até 10 dias corridos
contados da data da deliberação, para pagamentos das despesas relacionadas
à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento dos honorários do Agente
Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão extrajudicial realizado,
conforme material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação.
Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos,
em linha com a Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio de 2020 (“INCM 625”),
a Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que
enviarem por correio eletrônico para ri-securitizadora@polocapital.
com e contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física – cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou,
caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do
CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os Titulares dos
CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica para ri-securitizadora@
polocapital.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br, conforme
Modelo de instrução de voto a distância disponibilizado no site www.polosec.
com da Emissora na data da convocação, nos termos do art.6º da INCM
625. Na data da Assembleia os votos recebidos por meio da instrução de
voto a distância serão computados como presença para fins de apuração de
quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e pelos
votos da instrução de voto a distância até o horário de início da Assembleia,
observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Rio de Janeiro,
14 de dezembro de 2020. Polo Capital Securitizadora S.A.

