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Romper com austericídio 
para recuperar economia
‘Não dá para ficar esperando a Fadinha da Expectativa’

A primeira coisa a fazer 
para permitir uma reto-
mada da economia em 

2021 é romper com o dogma da 
austeridade econômica, avalia o 
economista Paulo Kliass, que par-
ticipou de live do Portal Vermelho 
em dezembro.

Na esteira do grave drama so-
cial com a pandemia, a palavra 
de ordem para o ano que se ini-
cia é incerteza. Tudo dependerá 
da acomodação política. “Solu-
ções existem. A primeira ques-
tão é a gente romper com esse 
dogma do austericídio. Se você 
se apegar firmemente à questão 
da austeridade, que tem que ser 
seguida de maneira cega e burra 
pelo Bolsonaro você fica esque-
cendo da realidade do país”, co-
mentou.

Para Kliass, doutor em econo-
mia pela Université de Paris 10 e 
especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, o Esta-
do deve dar a sinalização de que 
existem condições, existe vontade 
política com programas de investi-
mento em infraestrutura, aumento 
de gasto público nessas questões 
básicas como saúde, educação, sa-
neamento e mesmo o gasto com os 
próprios funcionários, não adianta. 
“O gasto do Estado, ao contrário 
do que querem nos impor os libe-
rais, não é desperdício, não é jogar 
dinheiro fora. É um recurso que 
vai dinamizar o processo econômi-
co”, afirmou.

Kliass disse que é “impossí-

Impacto econômico em 2021
sem auxílio emergencial

vel” esperar que um aumento de 
confiança do mercado estimule 
o investimento privado e puxe a 
retomada econômica. “A gente 
está apostando nessa alternativa 
há quatro, cinco anos, desde que 
começou essa ideia do austericí-
dio. Não tem como a gente ficar 
esperando a Fadinha da Expecta-
tiva vir com sua varinha mágica e 
‘plim’, agora a economia brasileira 
volta a crescer”, ironizou.

De acordo com Kliass, caso 
nem governo nem Congresso Na-
cional encontrem uma solução no 
orçamento para prorrogar o auxí-
lio emergencial e continuar fazen-

do frente aos gastos com a pande-
mia – segunda onda e vacina estão 
no cardápio de 2021 – a situação 
tende a se agravar.

“O Paulo Guedes diz que a eco-
nomia está bem. Isso é mentira. 
Em 2019, ele era o superministro 
da economia, concentrou poderes 
como nunca antes. Com todo esse 
poder, com toda aquela expectati-
va da mudança, ele consegue um 
‘pibinho’ de 1,1%, menor que o 
do Henrique Meirelles”, afirmou. 
Não fosse o auxílio emergencial, a 
situação de 2020 – espera-se uma 
recessão na casa de 4,5% – seria 
ainda pior.

Paulo Kliass

Varejo e restaurantes serão atingidos fortemente

Mais de 65 milhões de brasilei-
ros foram aprovados para receber 
o auxílio emergencial, segundo a 
Caixa Econômica Federal (CEF), 
mas com 2020 acabando, chega ao 
fim esse benefício, já que ele, pos-
sivelmente, não será prorrogado. 
“Essa realidade, muito que pro-
vável, irá influenciar no aumento 
da pobreza, visto que a pandemia 
ainda não acabou, muitas empre-
sas ainda estão cortando gastos, in-
cluindo funcionários e a limitação 
de trabalhos informais ainda conti-

nua”, conta Caio Mastrodomenico, 
CEO da fintech Vallus Capital.

A taxa de desemprego, de acordo 
com o IBGE, cresceu para 14,6% 
no trimestre julho-setembro, devi-
do à crise do coronavírus, ou seja, 
muitos desses desempregados es-
tavam sobrevivendo apenas com o 
auxílio, e agora fica a preocupação 
de como será janeiro de 2021.

“O comércio varejista, merca-
dos, e restaurantes, também serão 
atingidos, já que com esse apoio 
que foi oferecido pelo governo 

desde março, às pessoas conse-
guiam manter pelo menos as com-
pras básicas, fazendo com que es-
ses estabelecimentos conseguissem 
sobreviver, mesmo que com pouco 
faturamento. Logo, isso se tornará 
uma bola de neve. É importante 
que todos estejam preparados pa-
ra as mudanças e dificuldades que 
virão a seguir, até que o governo 
consiga achar uma solução rápida 
para os impactos econômicos que 
serão gerados no próximo ano”, 
explica.

ICMS vai 
encarecer 
serviços de 
saúde em SP

O Governo de São Paulo deve 
manter a decisão de taxar em 18% 
produtos médicos que antes eram 
isentos de ICMS. Entidades do 
setor chegaram a se reunir recen-
temente com o vice-governador, 
Rodrigo Garcia, e externaram a 
preocupação com o impacto que a 
tributação vai provocar. Entretan-
to, não houve resposta positiva, e 
a expectativa é de que o imposto 
comece a ser cobrado a partir do 
dia 1º.

O fim da isenção vai atingir in-
sumos que representam mais de 
10% dos custos hospitalares, como 
materiais para órteses e próteses 
ortopédicas, stents, cateteres, mar-
ca-passos e válvulas cardíacas. O 
imposto ainda deve provocar alta 
em medicamentos para tratar cân-
cer e os genéricos. O ICMS não é 
cobrado no Brasil desde 1999.

Para o presidente da Confede-
ração Nacional de Saúde (CN-
Saúde), Breno Monteiro, o fim da 
isenção não poderia vir em pior 
momento. Estimativas apontam 
que o setor sofreu uma perda de 
R$ 800 milhões por mês no pico 
da pandemia. O segmento teve 
que lidar com a paralisação de ci-
rurgias eletivas, exames e consul-
tas, o que resultou na queda de 
receita, enquanto os custos dispa-
raram. Máscaras e luvas chegaram 
a ter aumento de mais de 200%.

A alta do dólar é outro fator 
que estrangulou ainda mais a ca-
pacidade de investimento da ini-
ciativa privada, que responde por 
57% de tudo que é investido em 
um setor que responde por quase 
10% do PIB brasileiro.

Alerj doa 20 mi 
à Fiocruz
para auxiliar
com vacina

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) doou R$ 
20 milhões à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) para auxiliar a ins-
tituição nas pesquisas e ações de 
combate ao coronavírus.

A doação faz parte do montante 
de R$ 500 milhões do orçamento 
da Casa economizados este ano. 
Parte deste valor retornou para o 
Tesouro estadual, como o mon-
tante de R$ 300 milhões destina-
dos ao pagamento do 13º salário 
do funcionalismo público. Outras 
doações também foram feitas para 
a reconstrução do Museu Nacio-
nal, para a nova sede do Instituto 
de Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira (CAp-Uerj) e para cida-
des do Rio de Janeiro para a luta 
contra a pandemia.

A assinatura do termo de do-
ação à Fiocruz aconteceu no dia 
seguinte ao anúncio de que o Rei-
no Unido aprovou o uso da vacina 
desenvolvida pelo laboratório As-
traZeneca, que será produzida no 
Brasil pela Fiocruz.

O presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), ressaltou a impor-
tância do repasse, que também au-
xiliará na produção da vacina: “A 
gente precisa ter uma saída, muito 
se discute da economia de merca-
do e do próprio combate ao vírus, 
mas é preciso ter a vacina.

Ouro comanda 
investimentos 
no ano com
alta de 56%

O ouro fechou 2020 com valori-
zação de 56%. Foi o melhor inves-
timento do ano. O dólar comercial 
fechou próximo da estabilidade 
nesta quarta-feira, negociado a R$ 
5,18 na venda. No ano, a moeda 
valorizou mais de 29%, deixando 
o real com o segundo pior desem-
penho global. O euro encerrou o 
ano cotado em R$ 6,38.

O Ibovespa encerrou o último 
pregão de 2020 em leve queda, 
recuando 0,33% aos 119.017 mil 
pontos. Em 2020, a Bolsa acumu-
lou alta de 2,9%, o quinto ano se-
guido de valorização.

Com relação às moedas virtu-
ais, que não devem ser conside-
radas ativo financeiro, destacou-
-se o bitcoin, cotado em US$ 
28.599,99, com valorização de 
295% neste ano.
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Homossexuais, 
negros, feministas 

aparecem como 
algoz, encobrindo a 

lógica perversa  
do modelo

Enfrentando o verdadeiro globalismo
Por Vladimir de 
Paula Brito

O presente modelo 
de globalização, 
essencialmente 

perverso em sua arquitetura 
de concentração de renda, 
tem como lastro central as 
indústrias da informação. 
Desenvolvedores de sof-
twares, apps de entrega de 
mercadorias e transporte 
humano, streamings de fil-
mes e séries, sistemas de 
investimentos globais, sites 
de vendas, dentre vários ou-
tros.

Como uma indústria 
global de cunho essencial-
mente cognitivo, sua grande 
tarefa é gerar a sensação de 
pertencimento. Identidade 
gera público, e este segmen-
to ultracompetitivo da eco-
nomia precisa da escala de 
consumidores da ordem de 
bilhões de seres humanos.

Para isso, estas grandes 
corporações vêm identifi-
cando e incorporando em 
alguma medida, em seus 
produtos, demandas de to-
dos os povos, etnias, gêne-
ros e orientações. Filmes 
com personagens transe-
xuais e protagonistas ne-
gros, cotas “raciais” para 
motoristas de aplicativos, 
serviços direcionados para 
mulheres, reservas de em-
pregos para minorias étni-
cas. São milhares de medi-
das incorporando e dando 
visibilidade aos setores his-
toricamente marginalizados 
nas diversas sociedades glo-
bais.

De fato, o capitalismo, 
desde suas origens, tem si-
do contraditório. Ao mes-
mo tempo em que desen-
volveu as forças produtivas, 
potencializando tremendos 
avanços em diversas áre-
as, trouxe em seu bojo sua 
maior contradição, uma de-
sigualdade social extrema.

Dentro desta mesma ló-
gica pode ser considerada 
o presente modelo de glo-
balização. A necessidade 
econômica das indústrias 
da informação em incorpo-
rarem clientes aos seus pro-
dutos imateriais, cognitivos, 
exige que tais consumidores 
se enxerguem nos produtos 
a serem consumidos. Por 
conseguinte, se vive uma 
conjuntura em que nunca 
na história da humanidade 
tanta visibilidade foi “dada” 
a tantos setores.

Por outro lado, essa 
“apropriação cultural” se 
apossou destas pautas hu-

manistas como uma cober-
tura sobre os seus porões 
da hiperexploração econô-
mica, da desregulamentação 
trabalhista, da destruição de 
setores inteiros da indústria 
nacional e da fragilização 
das pequenas e médias pro-
priedades rurais.

Como não poderia dei-
xar de ser, essa globalização 
informacional, o que se po-
deria chamar do verdadeiro 
“globalismo”, tem gera-
do intensas contradições 
e confusões em meio aos 
trabalhadores, excluídos so-
ciais, empresários nacionais 
e militares nacionalistas.

Com o sucesso deste 
ramo da economia em se 
apresentar como inclusivo, 
os amplos segmentos que 
permaneceram à margem 
de vários espaços sociais 
não poderiam reagir de ou-
tra forma senão com satis-
fação por esta brecha no 
muro da cruenta violência a 
que são submetidos diaria-
mente.

Questões mínimas de ci-
dadania, como não apanhar 
do marido, poder namorar 
de mãos dadas, viver sua se-
xualidade com menos medo 
ou se ver representado na 
esfera política, não são na-
da desprezíveis para quem 
não os tem. Então, mesmo 
com intensa exploração, 
com ritmos de trabalho 
alucinantes, sem seguran-
ça social, com a falência de 
outrora vicejantes empresas 
nacionais, ou mesmo com o 
desaparecimento completo 
de conjuntos produtivos in-
teiros, ainda assim, parte da 
sociedade viu tais mudanças 
com um misto de desespe-
ro, mas também com espe-
rança.

Contudo esta esperança 
não foi unânime. Os seto-
res da classe trabalhadora, 
das classes médias e do em-
presariado nacional que não 
se sentiram incluídos nes-
te subconjunto passaram 
a lidar com dois pesadelos 
concomitantes. O primeiro 
são as consequências eco-
nômicas diretas deste mo-
delo de globalização eco-
nômica que atinge a quase 
todos. Ou seja, desempre-
go crônico, fechamento de 
empresas nacionais, preca-
rização do trabalho, dentre 
outros.

Regiões, cidades e bairros 
tiveram seu perfil completa-
mente modificados, e onde 
existiu uma industriosa clas-
se operária lastreada em di-
versas empresas nacionais, 

hoje existem quarteirões 
fechados. Uma comunidade 
que se articulava em igrejas, 
sindicatos, comércios lo-
cais e associações foi com-
pletamente fragmentada e 
estilhaçada, com consequ-
ências sociais enormes da 
perda deste valioso tecido 
social. A economia, que an-
tes ordenava, passou a de-
sordenar.

Paralelamente, e como 
segundo elemento, a res-
ponsabilidade do modelo 
econômico que vem im-
pondo tal massacre aparece 
travestida pela narrativa das 
grandes empresas globais 
como casamento gay, em-
poderamento negro, prota-
gonismo feminino ou defe-
sa da transexualidade.

Então, portadores de 
uma imensa gama de pre-
conceitos historicamente 
construídos, grande par-
te destes trabalhadores e 
empresários, que se veem 
como brancos e heterosse-
xuais, passaram a confun-
dir o apocalipse social da 
globalização, cuja origem é 
preponderantemente eco-
nômica, com as novas e 
tímidas liberdades incipien-
temente conquistadas pe-
los setores marginais. Para 
além da sensação crônica de 
perda de todo o ambiente 
onde existiam, o diferente 
aparece como o novo algoz, 
como se fossem a causa de 
toda esta desconstrução.

Por conseguinte, a per-
plexidade que muitos têm 
ao ver funcionários públi-
cos defendendo ministros 
neoliberais, operários pe-
dindo o fim de políticas pro-
tecionistas, militares advo-
gando compras que geram 
dependência tecnológica, 
dentre várias outras cenas 
aparentemente absurdas, na 
verdade são um subproduto 
bem sucedido deste masca-
ramento. Infelizmente, de 
maneira trágica, os grandes 
impérios empresariais da 
informação foram comple-
tamente bem sucedidos em 
esconder a lógica perversa 
do seu modelo, sob o man-
to do discurso de inclusão 
de todos os consumidores 
possíveis.

No âmbito deste verda-
deiro mal-estar civilizacio-
nal, foi mera questão de 
tempo o aparecimento de 
“homens fortes”, portado-
res de discursos simplifica-
dores e maniqueístas apare-
cerem como os defensores 
dos valores tradicionais, da 
família e da propriedade, 
nominarem o adversário a 
ser destruído como os indi-
víduos que nem sequer che-
garam a ser incluídos ainda.

Mulheres negras, feminis-
tas, homossexuais, lésbicas, 
umbandistas rapidamente 
se tornaram o adversário a 
ser batido, como se deles 
fosse a responsabilidade das 
ações econômicas que vêm 
provocando o esvaziamen-
to das comunidades, fecha-
mentos de fábricas, falência 
da educação ou desestru-
turação das famílias. Mar-
xismo cultural, feminismo 
atávico, ateísmo global são 
apenas algumas das deno-
minações dadas aos preten-
sos “causadores” de todos 
os males.

Enquanto isto, os verda-
deiros impulsionadores des-
te gigantesco deslocamento 
social de placas tectônicas 
globais seguem quase into-
cados. Para piorar este qua-
dro, algumas destas empre-
sas sobrevivem às expensas 
de manter o maior número 
possível de usuários sorven-
do seu conteúdo lastreado 
em falácias desinformacio-
nais. Ou seja, com a lógica 
de mercado de buscar “en-
gajamento” a todo custo, 
operam na maior parte das 
vezes promovendo os fo-
mentadores de ataques so-
bre os próprios setores que 
apregoam defender.

Entender onde se loca-
liza a força motriz deste 
reordenamento produtivo 
global é o primeiro passo 
para confrontá-lo. Em que 
pese a importância da cul-
tura e da política, o grande 
ordenador dos avanços e 
retrocessos da humanidade 
sempre foi a economia e su-
as necessidades.

Quando o capitalismo 
do norte dos EUA precisou 
dos consumidores negros 
do sul, quando as fábri-
cas europeias tiveram que 
manter seu funcionamento 
com mão de obra feminina, 
pois os homens estavam no 
front, quando as nações de-
senvolvidas ficaram velhas e 
precisaram de mão de obra 
nova, estrangeira, foram 
estes os momentos que de-
flagraram transformações 

enormes no tocante a inclu-
são social e a incorporação 
dos setores historicamente 
marginalizados.

Claro que as necessida-
des econômicas ocasiona-
ram tão somente a brecha 
por onde todo um manan-
cial de lutas destes setores 
adentrou. Então, cabe sim 
aproveitar as necessidades 
de um mercado global pra 
promover cidadania, mas 
somente serão sustentáveis 
tais conquistas se vierem 
com justiça social e a pre-
servação do bem-estar do 
país. Para isso é necessário 
propor uma verdadeira glo-
balização, e não este ver-
dadeiro “globalismo” com 
gosto de distopia tecnoló-
gica.

Os operários, trabalha-
dores rurais, profissionais 
liberais, empresários nacio-
nais que se percebem como 
brancos, e que professam 
valores tradicionais, preci-
sam ser convencidos que 
não é a inclusão dos setores 
sociais excluídos que amea-
ça seu bem-estar.

O principal elemento que 
está criando fissuras nas 
comunidades é esta agenda 
econômica que privilegia 
o uso da tecnologia para a 
eliminação de empregos e a 
destruição da economia na-
cional. A busca de refúgio 
no porto seguro do discur-
so conservador ou na narra-
tiva fascista não recuperará 
a economia em desindus-
trialização, as pequenas fa-
zendas sem mão de obra, 
ou a automação das grandes 
propriedades.

A destruição das comu-
nidades tradicionais é con-
sequência direta do atual 
modelo de reestruturação 
produtiva, cuja arquitetura 
de implementação tecnoló-
gica é inteiramente voltada 
para o lucro. Onde os se-
res humanos não existem. 
O remédio para enfrentar 
estes males é a construção 
de um projeto nacional que 
recupere a economia, e que 
busque subordinar a tecno-
logia aos indivíduos e aos 
interesses nacionais.

Muitos são os caminhos 
para buscar esta tão neces-
sária unidade entre os vi-
timados. Vários episódios 
históricos demonstram o 
resultado da unidade na-
cional. O fim da escravidão 
brasileira teve como um dos 
seus elementos primordiais 
a intensa participação da 
população negra nas filei-
ras das forças brasileiras na 

Guerra do Paraguai. Desde 
então, o Exército brasileiro 
passou a recusar o papel de 
“capitão do mato” que an-
tes lhe era reservado.

O voto feminino em di-
versos países da Europa 
adveio da dívida moral para 
com o papel fundamental 
das mulheres no esforço de 
guerra, entre 1914-18. Em 
turnos de trabalho de até 16 
horas, garantiram um ritmo 
de produção fabril exorbi-
tante até mesmo para os pa-
drões masculinos de então.

No decorrer de uma das 
greves dos mineiros mais 
duras da histórica britâni-
ca, nos anos de 1984-85, 
enfrentando o governo ne-
oliberal de Thatcher, ativis-
tas lésbicas e gays corajosa-
mente interviram apoiando 
decididamente a greve dos 
mineiros mediante campa-
nha financeira de solida-
riedade. No início lidaram 
com a suspeição deste setor, 
então “tradicional” da clas-
se trabalhadora, para poste-
riormente transformar este 
sentimento em parceria e 
admiração recíproca.

Embora a greve tenha si-
do derrotada, o espaço para 
o debate da questão LGBT 
se viu ampliado, inclusi-
ve com a participação por 
muitos anos de mineiros 
nas passeatas em defesa do 
“orgulho gay”. Ambos os 
setores perceberam quem 
era o verdadeiro adversário.

É necessário ampliar a 
inclusão social, mas conco-
mitantemente é importante 
explicar aos mais diversos 
setores da população brasi-
leira que não são estas pe-
quenas e mínimas conquis-
tas que estão ameaçando 
nossa sociedade. Como dis-
se James Carville, estrate-
gista eleitoral do presidente 
dos EUA Bill Clinton: “É a 
economia, estúpido!”.

A partir da unificação 
das lutas econômicas que 
integrem a todos os seto-
res atingidos na sociedade 
brasileira, que vão de tra-
balhadores a empresários, 
se conseguirá incorporar as 
pautas específicas de cada 
segmento, desconstruindo 
completamente a narrativa 
de que o grande problema 
brasileiro são embates cul-
turais. O que é geral agrega 
e propicia espaços para o 
convívio, que são por exce-
lência a grande oportunida-
de de quebrar preconceitos.

Vladimir de Paula Brito é doutor em 
Ciência da Informação.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 09584935/0001-37 - NIRE 33300295127

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LOGUM LOGÍSTICA S.A. 
(“Companhia” ou “Logum”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob 
a forma digital, conforme disposto na Instrução Normativa nº 79/2020 do DREI, no 
dia 13 de janeiro de 2021, às 10:00 horas (a “AGE”), a fim de deliberar sobre a 
proposta de aumento de capital da Companhia, com o fim de dar cumprimento 
a obrigações contratualmente assumidas perante terceiros, exigíveis durante o 
exercício de 2021, no valor total de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e 
quinhentos mil reais), mediante a emissão de 408.333.333 (quatrocentos e oito 
milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao valor de R$ 0,06 (seis centavos) por ação, 
calculado com base no seu valor patrimonial, conforme demonstrações financeiras 
levantadas em novembro de 2020. A integralização dos valores aportados, 
por força da capitalização ora proposta, se dará na forma do cronograma de 
integralização colocado à disposição dos acionistas na sede social, e sobre eles 
incidirá a diferença entre o IPCA estimado e o resultado das apurações do IPCA 
publicados nas datas de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas 
perante terceiros. As eventuais diferenças positivas decorrentes da incidência dos 
juros de que ora se trata serão adicionadas ao patrimônio da Companhia sob a 
rubrica “reserva de capital”. A integralização dos valores decorrentes do aumento 
de capital objeto deste edital deverá ser feita mediante chamada da Diretoria, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Para os fins legais, a AGE será 
formalmente realizada, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro.  Será disponibilizada, conforme legislação aplicável, a participação e voto 
dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, que permite a 
identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos 
e apresentações bem como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os 
materiais relacionados à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia e serão encaminhados aos representantes legais devidamente 
capacitados, mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE 
por seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e 
documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para 
outorga de procurações, se for o caso).  Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020. 
Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0001/2021/1º LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 0002/2021/2º LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço
mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de propriedade da CAIXA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público -
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de
31/12/2020 até 14/01/2021, no primeiro leilão, e de 20/01/2021
até 29/01/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas
Agências da CAIXA situadas em RIO DE JANEIRO, na Gerência
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ situada na Rua
do Passeio, 38/40 Torre 3 7º andar Centro Rio de Janeiro/RJ no
horário de 10:00 às 16:00 horas e no escritório da Leiloeira MARIA
TERESA DIAS BRAME, situado na Travessa do Paço, 23 - Salas
1211/1212 - Centro - Rio de Janeiro/RJ (Site:
www.brameleiloes.com.br). O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br). Os interessados que desejarem contar
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-
se às Agências da CAIXA ou parceiro CCA (Correspondente Caixa
Aqui), em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1º
Leilão realizar-se-á no dia 14/01/2021, a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Os lotes remanescentes, não vendidos no 1º Leilão, serão
ofertados no 2º Leilão no dia 29/01/2021 a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Gerente de Filial da GILIE/RJ

Brexit diminui 
informações de segurança

O acordo fechado às vésperas do Natal entre a Grã-Bre-
tanha e a União Europeia vai acabar com o fim do livre 

movimento de pessoas, embora continue sem exigência de 
visto, e menos informações de segurança compartilhadas, já 
que o Reino Unido deixará de participar da Europol ou Eu-
rojust e perderá o acesso ao sistema Schengen. No entanto, o 
comércio fluirá sem tarifas ou cotas a partir de 1º de janeiro.

Chateaux do Joá

Um hotel em pleno Joá, com apenas 5 suítes, serviço 
personalizado e um chef  à disposição são os grandes 
diferenciais do hotel boutique. A proposta está sendo 
levada agora para a Lapa.

Vistos suspensos

Em função da pandemia, o Consulado dos EUA, no 
Rio suspendeu o agendamento para concessão e reno-
vação de vistos, até deliberação de Washington. A única 
exceção é para tratamento médico.

Vergonha

Muito triste a ideia de Neymar de realizar uma sema-
na de eventos, no Réveillon, em plena segunda onda. 
Enquanto isso, jogadores europeus e outros brasileiros, 
cientes de seu papel social, vão festejar em casa.

Cria da Tijuca

Um dos grupos mais animados do Facebook é o que 
reúne o pessoal da Tijuca. Estamos encontrando não só 
amigos como revivendo nossa juventude. Parabéns aos 
organizadores e, sobretudo, à paz que reina.

Webserie ‘especialistas  
do Vale do Café’

O Instituto Preservale inicia o ano com um projeto 
desafiador de capacitação para venda do Vale do Café, 
através de uma webserie com prestadores de serviços da 
região. A nova superintendente executiva, Viviane Fer-
nandes, pretende profissionalizar cada vez mais a região, 
inclusive com mais um tour virtual em março.

Pensamento da semana

2021 se avizinha. O que dizer de 2020? E o que esperar 
para 2021? Foi um ano de muito aprendizado, de renasci-
mento, de encontros, de tomadas de posições, descober-
tas. Sim, o confinamento e o isolamento nos fizeram per-
ceber que era hora de mudar, de entender melhor a vida 
e de caminharmos para a espiritualização, solidariedade e 
amor ao próximo. De simplesmente deixar pelo caminho 
quem não queria seguir conosco ou estava conosco por 
conveniência. Uma conveniência de ambos, mas sem afeto 
real. Foi um ano de afetos que finalmente se tornaram 
sólidos e voltaram. Um ano de perdas, de lutos, de triste-
za, de autoprisão, de autoexílio, mas de resiliência sempre. 
2021 há de ser o melhor ano de nossas vidas, com muita 
vontade de amar, de seguir cada vez mais o caminho da 
diversidade, de preconizar entendimento e não discórdia. 
Sim, 2021 será o fortalecimento da Democracia, de viver 
para a Humanidade e para o bem de Todos. Sofremos 
muito em 2020, mas aprendemos muito, e 2021 há de ser, 
com a vacina obrigatória, a retomada de nosso Eu mu-
dado, verdadeiro, apaixonado e com muita paz interior e 
sempre disposto a escutar e lutar!

Reajuste de só 5,26% para 2021 mantém 
salário mínimo na rabeira da AL
Valor representa reajuste de 5,26% em relação ao valor atual

Mesmo com o 
anúncio feito, 
nesta quarta-

-feira, pelo presidente Jair 
Bolsonaro, de reajuste de 
apenas 5,26% para 2021, o 
salário mínimo continuará 
sendo o segundo menor da 
América Latina.

A assinatura de medida 
provisória (MP) elevará o 
salário mínimo de R$ 1.045 
para R$ 1.100, com vigên-
cia a partir de 1º de janeiro. 
“O valor de R$ 1.100,00 se 
refere ao salário mínimo na-
cional. O valor é aplicável a 
todos os trabalhadores, do 
setor público e privado, e 
também para as aposenta-
dorias e pensões”, afirmou 
o presidente.

O pagamento brasileiro 
só supera o da Venezuela.

O ranking dos países com 
maior salário mínimo é lide-
rado pelo Chile (US$ 457), 
Uruguai (US$ 424) e Equa-
dor (US$ 400). Vêm em se-
guida Paraguai, com US$ 
320, Bolívia, com US$ 306, 
e Panamá, com US$ 268. O 
mínimo no Chile, porém, 
não é universal. aposentados 
e trabalhadores de primeiro 
emprego podem receber cer-
ca de 50% menos. Valor do 
salário do Brasil passa a ser 
de US$ 212,36.

Em meados de dezem-
bro, o Congresso havia 
aprovado a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
para 2021, fixando o salá-

rio-mínimo em R$ 1.088. 
Na proposta aprovada pe-
los parlamentares, não hou-
ve aumento real no salário, 
tendo sido feita apenas a 

correção com base na pre-
visão da inflação acumulada 
no ano, de acordo com o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC).

Impostômetro registra 1ª queda na arrecadação em 15 anos
Os brasileiros terão pago 

até as 23 horas e 59 minutos 
desta quarta-feira R$ 2,05 
trilhões de tributos para os 
governos federal, estadual 
e/ou municipal. Esta é a 
previsão do Impostômetro, 
ferramenta da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) que mostra de for-
ma online o quanto está 
sendo arrecadado naquele 
exato momento. O número 
estimado significa que em 
2020 as pessoas contribuí-
ram 17,85% menos do que 
em 2019.

A redução tem tudo a 
ver com a crise econômi-

ca causada pela Covid-19 
que impactou diretamen-
te em todas as atividades 
de trabalho, com destaque 
maior para o setor terciá-
rio que inclui o comércio 
e a prestação de serviços 
e corresponde a mais de 
70% dos empregos gera-
dos no país.

Criado em 2005, o Im-
postômetro nunca havia re-
gistrado uma queda mínima 
de captação de tributos que 
seja. Ao contrário. A arreca-
dação subiu ano a ano. Ela 
acompanha o crescimento 
da economia e o aumen-
to de preços dos produtos. 

Quando um destes referen-
ciais para o cálculo caía, o 
outro compensava e ajudava 
a elevar o valor arrecadado. 
Outro ponto significativo é 
que todo o percentual de in-
flação registrada é transferi-
do automaticamente para o 
montante do dinheiro que 
chega aos cofres públicos, 
ajudando os governos a re-
ceberem mais.

Somados, o Imposto so-
bre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), 
Imposto sobre Serviços 
(ISS), o Programa de In-
tegração Social/Contri-
buição para Financiamen-

to da Seguridade Social 
(PIS/Cofins), Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) e o Imposto 
de Importação (II) repre-
sentam a maior fatia de 
arrecadação para os cofres 
públicos. Em 2019, o po-
der público recebeu da po-
pulação o total de R$ 2,50 
trilhões, ou seja, deverão 
entrar R$ 447,10 bilhões a 
menos de tributos do que 
havia sido arrecadado em 
2019. Para 2021, no entan-
to, mesmo ainda durante 
a crise do coronavírus, o 
país deve capitalizar mais 
contribuições. 

Incerteza da economia volta a recuar em dezembro
O Indicador de Incerteza 

da Economia (IIE-Br) da 
Fundação Getulio Vargas 
recuou 3,5 pontos em de-
zembro, para 142,3 pontos. 
O indicador está 27,2 pon-
tos acima do nível de feve-
reiro passado (último mês 
antes do início da pandemia 
no Brasil) e 5,5 pontos aci-
ma do nível máximo ante-
rior a esse período, alcança-
do em setembro de 2015.

“Após alta no mês ante-
rior, o indicador de que me-

de a incerteza brasileira vol-
tou a recuar em dezembro, 
influenciado pelo início da 
vacinação em vários países 
e do aumento das expectati-
vas, ainda que modestas, so-
bre a possibilidade de uma 
recuperação econômica e 
social nos próximos meses. 
Apesar do resultado, o IIE-
-Br termina o ano de 2020 
em patamar superior a 140 
pontos, nível ainda bastan-
te desfavorável, que reflete 
as incertezas em torno da 

piora sanitária no Brasil e o 
conturbado cenário da va-
cinação no país, até então. 
No curto prazo, não há si-
nalização de que o nível de 
incerteza retorne a patama-
res mais satisfatórios, de-
vido aos enormes desafios 
que o Brasil ainda precisará 
enfrentar nos mais variados 
temas”, afirma Anna Caro-
lina Gouveia, economista 
do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da FGV.

Os dois componentes do 

Indicador de Incerteza recu-
aram em dezembro. O com-
ponente de mídia recuou 0,2 
ponto, para 129,4 pontos, 
contribuindo negativamente 
em 0,2 ponto para a queda 
do indicador geral no mês. 
O componente de expecta-
tivas, que mede a dispersão 
das previsões para os pró-
ximos 12 meses, despencou 
15,8 pontos para 176,2 pon-
tos e foi o que mais contri-
buiu para a queda no indica-
dor agregado (3,3 pontos).
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Leilões de 70 imóveis  
do Bradesco

Fábio Zukerman (zukerman.com.br) está anunciando 
a realização de leilões disponibilizando 70 imóveis 
do Bradesco com a campanha “Ofertas Especiais”. 

São oportunidades que estão disponíveis na plataforma da 
empresa. As propriedades são casas, apartamentos, terre-
nos e prédios comerciais, ocupados e desocupados, que es-
tão abertas para propostas dos interessados.

São imóveis em diversas regiões do país. Os valores par-
tem de R$ 9 mil e estão abaixo da avaliação de mercado. 
Além disso, o comprador conta com benefício da Zuker-
man na desocupação da propriedade. Para participar da ne-
gociação e oferecer sua proposta, os interessados devem se 
cadastrar no site e seguir o passo a passo indicado.

Leilões retornam em janeiro

Com recesso forense no Poder Judiciário, os leilões só 
retornam a partir de 6 de janeiro. E estão suspensos os 
prazos processuais entre os dias 20 de dezembro de 2020 
e 20 de janeiro de 2021. Orientações podem ser obtidas 
nos sindicatos dos leiloeiros do Rio de Janeiro e São Paulo 
nos sites sindicatodosleiloeirosrj.com.br e sindleiloeiro.
com.br. Nesse período os leiloeiros estão divulgando os 
pregões que serão realizados em janeiro, destacando as 
principais ofertas.

Imóvel em Secretário

Edgar Carvalho está anunciando a realização de leilão 
de imóvel constituído pelo prédio nº 15 da Rua 05 do 
loteamento Anápolis Country Club, situado na Estrada de 
Anápolis, Fagundes, Secretário, Pedro do Rio, com super-
fície de 334,60m² com as seguintes benfeitorias: casa com 
dois pavimentos, piscina, lareira, área de churrasqueira, 
varanda, quiosque, suíte para hóspedes separadas da casa, 
vaga para carros, tudo em perfeito estado de conservação. 
Confira mais detalhes em edgarcarvalholeiloeiro.com.br

Oportunidade na Gamboa

Leonardo Shulmann realiza leilão de imóvel na Rua 
Rego Barros, número 103 - Gamboa. Inserido oficial-
mente na Zona Portuária, dentro dos limites do bairro 
da Gamboa, próximo ao porto do Rio de Janeiro, que faz 
com que a situação seja bastante interessante, não só por 
estar incluso no projeto Porto Maravilha, que atualmente 
alberga o mais moderno Centro Empresarial do Rio de 
Janeiro, como também por situar-se praticamente ao lado 
do terminal rodoviário municipal. Além da boa malha vi-
ária urbana existente, que contempla o VLT na porta, e a 
pouco mais de 1 quilômetro o túnel Santa Bárbara permi-
te uma ligação rápida à zona sul da Cidade. É franqueada 
a visitação do imóvel com suas múltiplas instalações. O 
imóvel tem área de 34.381,35m² e 8.627m². Confira infor-
mações no site schulmannleiloes.com.br/leilao

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE HEBRAICA DE NITERÓI. Jaime Baron, Presidente da
Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício de suas atribuições
estatutárias, convoca seus Sócios Proprietários quites com suas
mensalidades até o mês de NOVEMBRO de 2020, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a se realizar em 09 de
janeiro de 2021 (sábado) às 15 horas em 1ª convocação com quórum
mínimo de 2/3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará com que a
reunião se realize em 2ª convocação às 15 horas do dia 17 de janeiro de
2021 (domingo) com quórum mínimo de 1/3, e em 3ª convocação às 16
horas deste mesmo dia, com qualquer número de sócios habilitados.  Em
razão da pandemia do COVID-19, a AGE será realizada de forma presencial
e virtual, sendo a presencial em nossa sede a Rua Álvares de Azevedo
185, Icaraí, Niterói/RJ e a virtual através de acesso aos links do Google
Meet a seguir: http://meet.google.com/emo-ewve-mgk  (1a convocação),
e, http://meet.google.com/yqn-ztyj-fme  (2ª e 3ª convocações) e terá como
pauta: 1-DELIBERAR sobre alteração estatutária devido à omissão no
estatuto em vigor sobre ausência de candidaturas no período eletivo da
SHN; 1A-Apresentação de propostas; 1B-Deliberação sobre as propostas
apresentadas; 1C-Votação para aprovação da(s) proposta(s); 2-
DELIBERAR sobre a aplicação imediata das decisões desta assembleia;
2A-Estabelecer e aplicar metodologia de implantação das alterações
estatutárias votadas; 3) Assuntos Gerais. Em razão da pandemia da COVID-
19, não será permitida a presença de não sócios mesmo na condição de
ouvintes e os presentes deverão utilizar máscara e adotar as medidas de
distanciamento social. Aos presenciais serão aceitas procurações originais
sem necessidade de firma reconhecida em cartório, vedadas as enviadas
por e-mail. Aos que optem por participar virtualmente, serão aceitas
procurações enviadas para o email hebraicadeniteroi@gmail.com com
autenticação cartorial ou junto com a identidade do emissor, até 1 (uma)
hora antes da reunião. Atenciosamente, JAIME BARON. 30/12/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES GERAIS DA SOCIEDADE
HEBRAICA DE NITERÓI. Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica
de Niterói, no exercício de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus
Sócios Proprietários quites com o pagamento de suas mensalidades até o
mês de novembro de 2020, para a Assembleia Geral Ordinária a fim de
eleger Presidente e sua Diretoria, e seus Conselhos Deliberativo e Fiscal,
marcada para o dia 17 de janeiro de 2021, domingo, das 10 às 16 horas,
em sua sede à Rua Álvares de Azevedo nº 185, Icaraí, Niterói, RJ, com o
quórum mínimo de 1/3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará com
que a eleição se estenda por mais uma hora, apurando-se assim o pleito às
17 horas com qualquer número de votantes, conforme nossa 4ª Reforma
Estatutária. Em razão da pandemia do COVID-19, a eleição será realizada
de forma presencial e virtual, sendo a presencial em nossa sede a Rua
Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói/RJ e a virtual através de acesso ao
link do Google Meet http://meet.google.com/yqn-ztyj-fme quando serão
informados de outro link exclusivo para votação secreta online. Aos
presenciais serão aceitas procurações originais sem necessidade de firma
reconhecida em cartório, vedadas as enviadas por e-mail. Aos que optem
por participar virtualmente, serão aceitas procurações enviadas para o
email hebraicadeniteroi@gmail.com com autenticação cartorial ou junto com
a identidade do emissor, até 1 (uma) hora antes da reunião. Atenciosamente,
JAIME BARON. 30/12/2020

Associação  de Moradores  de Ipanema - AMIPANEMA
Edital de Convocação Assembléia Geral Extraordinária

Devido à Pandemia, não haverá reunião presencial. Convocamos os asso-
ciados a enviarem para o email amipanema@terra.com.br, até o dia
07/01/2021, uma chapa pra concorrer à Diretoria Executiva e ao Conselho
Consultivo e Fiscal. A eleição será realizada por uma Comissão de Sócios,
constituida para esse fim, no dia 10/01/2021, através de meio eletrônico,
amplamente divulgado pelo whatsApp dos grupos cadastrados.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52 

Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparece-
rem dia 07.01.2021, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º 
andar, às 10:00 h, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Aumento do Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Es-
tatuto Social. 2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 28.12.2020. 
a Diretoria.

Apartamento em Camboriú (SC)

Correios lançam os Lockers: 
armários inteligentes
Três pontos do Rio receberão os armários inicialmente

Os Correios está in-
vestindo em uma 
nova modalidade 

de entregas. Trata-se dos lo-
ckers, armários inteligentes 
que inicialmente foram ins-
talados em três pontos da 
região metropolitana, sendo 
dois na capital fluminense 
e um terceiro em Niterói. 
Segundo os Correios, são 
locais de fácil acesso, com 
boa estrutura de segurança 
e grande circulação de pes-
soas. A iniciativa foi lançada 
nesta quarta-feira. “A em-
presa está atenta às tendên-
cias mundiais, ao que há de 
mais avançado em termos 
de logística, incorporando 
as novas tecnologias às suas 
operações e ao seu portfó-
lio de produtos e serviços”, 
disse o presidente dos Cor-
reios, Floriano Peixoto.

A modalidade será ex-
pandida para o restante do 
país. Está prevista, ainda 
para o primeiro semestre 
de 2021, a instalação de 50 
novos lockers no Estado do 
Rio e outros nove no Dis-
trito Federal. A expectativa 
é de que até o fim do próxi-
mo ano a novidade já tenha 

alcançado todos os estados.
Não haverá nenhum cus-

to adicional para ter acesso 
à nova modalidade. Será 
preciso cadastrar um idCor-
reios no aplicativo dos Cor-
reios para celular. A partir 
daí, quando for efetuar uma 
compra online por exem-
plo, o consumidor poderá 
solicitar que a encomenda 
seja entregue em um dos 
armários inteligentes. Basta 
que, no momento de esco-
lher o endereço de destino, 
coloque o CEP do locker e, 
no campo “complemento 
do endereço”, digite o CPF 
ou o CNPJ cadastrado no 
aplicativo.

O mesmo poderá ser fei-
to para entregas não comer-
ciais. Nesse caso, no balcão 
de atendimento de qual-
quer agência dos correios, 
o remetente deverá infor-
mar como destino o CEP 
do locker e registrar como 
complemento do endereço 
o CPF e CNPJ do destina-
tário. As entregas deverão 
ser efetuadas via PAC ou 
Sedex. O tamanho da em-
balagem ou do pacote tam-
bém precisará ser compatí-

vel com o espaço disponível 
na gaveta do locker.

Quando o objeto chegar 
ao destino, o usuário rece-
berá um aviso em seu celu-
lar. Deverá assim se dirigir 
ao local escolhido e conse-
guirá destravar a gaveta do 
armário inteligente através 
da tecnologia de QR Code 
ou usando um código nu-
mérico disponibilizado pelo 
aplicativo.

De acordo com os Cor-
reios, a nova modalidade 
possibilita maior conve-
niência e comodidade à 
população, beneficiando 
principalmente pessoas 
que se encontram ausentes 
no endereço de destino du-
rante o dia, que moram em 
condomínios sem portaria 
ou que residem em área 

com alguma restrição de 
entrega. Outra vantagem é 
a possibilidade de adoção 
de horário estendido para 
o funcionamento de alguns 
lockers. Na Central do Bra-
sil, por exemplo, será pos-
sível retirar as entregas de 
4h às 23h.

Os endereços dos três 
primeiros armários inteli-
gentes: Locker Presidente 
Vargas: Av. Presidente Var-
gas, 3077 - Bairro Cidade 
Nova - Rio de Janeiro/RJ 
- CEP 20211-989, Locker 
Central do Brasil: Praça 
Cristiano Otoni, s/n - Bair-
ro Centro - Rio de Janeiro/
RJ - CEP 20221-989, Lo-
cker Niterói: Avenida Vis-
conde do Rio Branco, 481 
- Bairro Centro - Niterói/
RJ - CEP 24020-989.

Financiamentos imobiliários  
somam R$ 13,8 bi em novembro

Os financiamentos imo-
biliários com recursos das 
cadernetas do Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) atin-
giram R$ 13,84 bilhões 
em novembro de 2020, 
montante apenas 0,2% 
inferior ao valor recorde 
observado em outubro. 
Em relação a novembro 
de 2019, persistiu o ritmo 
expressivo de crescimen-
to (+77,9%). Em valores 
nominais, o volume finan-
ciado em novembro foi o 
segundo mais elevado da 

série histórica iniciada em 
julho de 1994.

Entre os primeiros 11 
meses de 2019 e de 2020, 
os empréstimos destinados 
à aquisição e construção de 
imóveis avançaram 52,1%, 
atingindo R$ 106,51 bilhões, 
valor próximo ao do pico 
histórico registrado em 2014 
(R$ 112,85 bilhões). No 
acumulado de 12 meses (de-
zembro de 2019 a novembro 
de 2020), os financiamentos 
destinados à aquisição e à 
construção de imóveis so-
maram R$ 115,17 bilhões, 

alta de 51,4% em relação aos 
12 meses anteriores.

Foram financiados em 
novembro de 2020, nas 
modalidades de aquisição e 
construção, 46,2 mil imó-
veis, resultado 1,5% supe-
rior ao de outubro e 59,9% 
maior do que o apurado 
em novembro de 2019. 
Entre janeiro e novembro 
de 2020, foram financiadas 
370,9 mil unidades, resul-
tado 39,3% maior que o de 
igual período de 2019.

Nos últimos 12 meses (de-
zembro de 2019 a novembro 

de 2020), os financiamentos 
do SBPE viabilizaram a aqui-
sição e a construção de 402,5 
mil imóveis, alta de 38,9% 
em relação aos 12 meses an-
teriores, quando 289,7 mil 
unidades foram beneficiadas 
pelo crédito imobiliário com 
recursos das cadernetas de 
poupança. Após oito meses 
com resultados positivos, em 
novembro, a captação líqui-
da da poupança SBPE ficou 
negativa em R$ 442,9 mi-
lhões, contrariando o com-
portamento histórico de alta 
neste mês. 
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Vantagens da verificação 
de antecedentes  
para as PMEs
Por Alexandre Pegoraro

Não há discussão quanto à veracidade da afirmação de 
que a boa reputação de uma empresa demora muito 

tempo para ser construída e depende apenas de algum in-
cidente para ser destruída. A diferença é que, ao contrário 
de uma mega corporação, como a Vale, por exemplo, que 
consegue investir milhões em campanhas de recuperação 
de prestígio, as pequenas e médias empresas não possuem 
esta mesma capacidade.

Desta forma, o risco de ter sua sobrevivência amea-
çada pela contratação de um funcionário com passado 
sombrio que venha a comprometer seu futuro é enorme. 
De maneira semelhante, fechar parcerias com empresas 
envolvidas em escândalos de corrupção ou agressões às 
políticas socioambientais, por exemplo, pode contaminar a 
percepção de todo o mercado sobre a PME e inviabilizar 
o fechamento de importantes contratos.

Como se prevenir para evitar este tipo de problema? 
Preocupadas com este tipo de acontecimento, as PMEs 
estão investindo cada vez mais em ferramentas que po-
dem ser utilizadas para a realização da chamada due diligence 
(diligência apropriada) e background check (verificação de 
antecedentes).

Tais mecanismos consistem em ferramentas adotadas 
em programas de compliance e integridade para checarem 
informações acerca de pessoas físicas ou jurídicas com as 
quais a empresa se relaciona.

Neste sentido, é comum a avaliação do histórico dos em-
pregados da empresa e terceiros que com ela se relacionam 
(fornecedores, parceiros, agentes intermediários, consulto-
res e clientes). Estas ferramentas são bastante utilizadas no 
momento anterior à contratação do terceiro ou em momento 
posterior para o devido acompanhamento e fiscalização.

De que forma a tecnologia democratiza este tipo de 
cuidado? Até poucos anos, obter informações deste tipo 
demandaria muito tempo e um investimento de recursos 
muitas vezes superior à capacidade das PMEs. Ocorre que 
a evolução tecnológica já permite o acesso a esses instru-
mentos por empreendimentos de todos os portes com 
pagamento proporcional à quantidade de uso.

As melhores plataformas que oferecem este tipo de ser-
viço são capazes de pesquisar, a partir do CPF ou CNPJ, 
por meio de tecnologias de ponta para mineração de 
dados e crawling, se determinada pessoa ou empresa, seus 
sócios ou familiares, estão envolvidos em fraudes, corrup-
ção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, 
envolvimento com emprego de mão de obra escrava e 
infantil, apontando ainda, se a pessoa é politicamente 
exposta ou não, permitindo ainda o monitoramento contí-
nuo dos pesquisados.

As informações são procuradas junto a mais de duas 
mil fontes incluindo processos em todos os tribunais bra-
sileiros, Ministérios Públicos do Trabalho, COAF, OFAC, 
FATCA, OIT, assim como em cadastros negativos de 
crédito como Serasa e SPC para detectar a existência de 
cheques sem fundos e protestos, por exemplo.

Os benefícios deste tipo de verificação são cada vez 
mais percebidos pelos empreendedores de PMEs. Prova 
disso é que as empresas líderes na prestação deste tipo de 
serviço registraram nos últimos um aumento de 40% na 
demanda.

Alexandre Pegoraro é CEO da Kronoos Soluções.

CONCESSÃO DE LICENÇA
ANTÔNIO CEZAR CAYRES LAGE, CPF: 363.704.107-30, torna público 
que recebeu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade - SMAC, 
através do processo no. 14/200.090/2020 a Licença Municipal Prévia - LMP 
No.001344/2020, com prazo de 48 meses, com validade, 23/12/2020 a 
23/12/2024, para construção de agrupamento residencial multifamiliar na 
Rua Tabatinguera, lote 1 do PAL. 46.118 – Lagoa/RJ.

Delphos: trabalho híbrido 
para pós pandemia
A pandemia do co-

ronavírus tornou 
o ano de 2020 

um marco de resiliência, 
de transformação social e 
econômica e de aceleração 
de tendências de trabalho, 
como o home office, a di-
gitalização e a tecnologia 
da informação. Para a Del-
phos, alguns desses desa-
fios já faziam parte do seu 
DNA. Afinal, a empresa 
tem a missão de oferecer 
soluções em processos e 
tecnologia, que tragam o 
melhor resultado na ges-
tão de seguros. Os avanços 
tecnológicos estão no seu 
escopo empresarial.

A Delphos superou as 
expectativas e entraves 
deste ano atípico, imple-
mentando o home office, 
o teletrabalho e o desen-
volvimento de novos pro-
dutos a fim de garantir às 
seguradoras o foco em su-
as vendas e ações estraté-
gicas, com boas soluções e 
a melhor experiência para 
os usuários.

Entre eles, o SegDel-
phos (ERP para gestão 
operacional), o SinDel-
phos (sistema para avisos 
e controles de sinistros), 
o ApiDelphos (portal pa-
ra análise de pessoas e 
imóveis visando proces-
sos de subscrição), o Vin-
Delphos (BI para visão de 
negócios), o SvrDelphos 
(sistema de vistorias remo-
tas) e o SajDelphos (siste-
ma para gestão de ações 
judiciais).

“A pandemia veio mos-
trar que a Delphos está 
pronta para qualquer cir-
cunstância que independe 
de seu controle, como in-

cêndio, desmoronamento, 
greves etc. Seja o que for, 
estamos prontos para ga-
rantir a continuidade dos 
serviços”, pontuou presi-
dente da empresa, Eduardo 
Menezes.

Para o período pós-
-pandemia, a Delphos dará 
continuidade aos negócios, 
com produtos que tragam 
agilidade e eficiência nos 
processos. O diferencial 
será o trabalho híbrido: es-
critório/casa.

“Para Delphos, o que vai 
mudar após a vacinação, 
será o modelo de traba-
lho. Depois de um período 
com todos em teletrabalho, 
voltaremos com parte do 
trabalho para o escritório. 
Nenhum serviço será inte-
gralmente em home office, 
porque entendemos que a 
interação é fundamental 
para a inovação e o cresci-
mento profissional.  Entre-
tanto, praticamente todos 
os serviços deverão ser, em 
parte, realizados em home 
office. Ainda não decidi-
mos como iremos agir, mas 
a tendência é que todos tra-
balhem juntos na empresa, 
pelo menos uma ou duas 
semanas por mês”, expli-
cou Eduardo Menezes.

No relatório What 800 
executives envision for the 
post pandemic workforce, 
a consultoria McKinsey & 
Company, que entrevistou 
800 executivos no mundo, 
destaca que a tendência é 
um modelo híbrido. A pes-
quisa indica que a quanti-
dade de pessoas em traba-
lho remoto deve ser menor 
do que o que foi visto no 
auge da pandemia.

Em todos os setores, 

para 15% dos executivos, 
pelo menos um décimo de 
seus funcionários poderiam 
trabalhar remotamente dois 
ou mais dias por semana 
depois da pandemia; e pa-
ra 7% dos empresários, a 
quantidade de dias aumen-
ta para três ou mais. Os 
setores em potencial para 
trabalho remoto são os de 
tecnologia da informação, 
finanças, seguros e gestão.

O estudo projeta ainda 
algumas mudanças opera-
cionais no seguro em nível 
global para 2030, como a 
simplificação de produtos 
e a redução do portfólio 
das seguradoras, com in-
tenso uso de tecnologia na 

distribuição, emissão, pre-
cificação e regulação de 
sinistros.

Sobre a Delphos 

Com 53 anos de atuação, 
a Delphos foi a primeira 
empresa de serviços cria-
da para atender especifica-
mente ao mercado segura-
dor brasileiro. A companhia 
está capacitada para prestar 
serviços em qualquer ativi-
dade relacionada aos diver-
sos ramos de seguros, des-
de a análise preliminar dos 
riscos até a regulação do 
sinistro, com destaque 
para a tecnologia da in-
formação. 

Eduardo Menezes: ‘Seja o que for, 
estamos prontos para garantir a 
continuidade dos serviços’ 

Quali patrocina a restauração e 
modernização do Cristo Redentor

O Cristo Redentor, con-
siderado uma das mara-
vilhas do mundo, está em 
processo de revitalização 
para comemorar seus 90 
anos, que serão celebrados 
em 12 em outubro de 2021. 
E a Quali, administradora 
de planos de saúde coleti-
vos, será uma das empre-
sas a patrocinar a restau-
ração e modernização do 
monumento. A Companhia 
também irá promover, com 
exclusividade, a troca do 
sistema de iluminação.

Desenvolvido pela equi-
pe pós-doctor da Univer-
sidade Fluminense, em 

parceria com o Santuário 
Cristo Redentor, o projeto 
visa promover uma res-
tauração completa da obra 
e do espaço onde ela está 
inserida, de acordo com 
a aprovação e crivo do 
IPHAN - Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artís-
tico Nacional.

“O Cristo Redentor é 
um cartão-postal do nos-
so país, tem um valor in-
calculável. Nós ficamos 
muito honrados em contri-
buir com sua revitalização, 
pois acreditamos que essa 
é uma forma de valorizar 
um patrimônio nacional e, 

ao mesmo tempo, propor-
cionar uma iniciativa de 
cultura à sociedade”, de-
clara Bruno Blatt, CEO da 
Quali.

A Qualicorp irá contri-
buir com os processos de 
conservação preventiva, 
obras estruturais emergen-
ciais e melhorias do monu-
mento, e está apadrinhan-
do a troca do sistema de 
iluminação, que a partir de 
agora será eco-amigável, 
com energia sustentável e 
de baixo consumo, além 
de oferecer energia limpa 
para recarga de celulares.

“O ano de 2020 foi mar-

cado por muitos desafios 
para todos os brasileiros. 
Sob as bênçãos do Reden-
tor, a sociedade civil e o 
setor privado unem forças 
por um país melhor. Obri-
gado, Qualicorp, por ser 
a nova patrocinadora do 
Cristo Redentor!”, comen-
ta Padre Omar, Reitor do 
Santuário Cristo Redentor. 
Além da revitalização do 
monumento, o projeto pre-
vê a implantação de uma 
plataforma de acessibilida-
de e a reforma da Capela. 
A previsão é que as obras 
terminem em dezembro de 
2021.
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Ativo Circulante dez/2017 set/2017
Caixa e equivalentes de caixa 49.653 245.071
Instrumentos financeiros derivativos 5.957 14.812
Contas a receber 702.982 416.105
Adiantamento a fornecedores 53.182 30.498
Estoques 1.459.289 1.054.404
Imposto a recuperar 479.776 473.365
Outros créditos 27.217 27.983

2.778.056 2.262.238
Ativo Não circulante
Imposto a recuperar 695.993 632.218
Depósitos e cauções 4.251 4.155

700.244 636.373
Investimentos 833 798
Imobilizado 4.499.523 4.329.681
Intangível 23.555 12.015

4.523.911 4.342.494
Total do ativo 8.002.211 7.241.105

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2017 
e 30 de setembro de 2017 (Em milhares de reais)

3 meses 
findos em 
31/12/2017

12 meses 
findos em 
30/09/2017

Receita Líquida 1.743.272 6.319.100
Custo das vendas (1.549.630) (6.541.929)
Lucro (Prejuízo) bruto 193.642 (222.829)
Despesas de vendas (8.634) (157.808)
Despesas administrativas (70.302) (327.395)
Outras receitas/despesas, líquidas (7.096) (186.451)
Impairment – (1.318.859)
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro 107.610 (2.213.342)
Receita Financeira 58.333 467.389
Despesa Financeira (167.019) (778.889)
Resultado financeiro líquido (108.686) (311.500)
Resultado da equivalência patrimonial – (4.026)
(Prejuízo)/Lucro antes do IR e da contribuição social (1.076) (2.528.868)
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro – –
Prejuízo do período (1.076) (2.528.868)

(As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do 
Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.)

Passivo Circulante dez/2017 set/2017
Fornecedores 631.631 782.880
Obrigações sociais e trabalhistas 75.642 122.301
Empréstimos e financiamentos 767.255 1.046.757
Obrigações fiscais 36.051 31.110
Provisões 85.494 86.743
Instrumentos financeiros derivativos 2.902 2.776
Adiantamento a cliente 1.747 2.217
Arrendamento 188 230

1.600.910 2.075.014
Passivo Não circulante
Empréstimos e financiamentos 4.892.532 5.105.166
Contingências 12.592 5.127
Arrendamentos – 15
Provisões 16.071 13.134

4.921.195 5.123.442
Total do passivo 6.522.105 7.198.456
Patrimônio líquido
Capital social 24.641.801 20.274.462
Ajuste de avaliação patrimonial (2.656.581) 272.225
Prejuízos acumulados (20.505.114) (20.504.038)

1.480.106 42.649
Total do passivo e patrimônio líquido 8.002.211 7.241.105

Diretoria
Marcelo Rodolfo Chara • Pedro Henrique Gomes Teixeira

Thiago da Fonseca Rodrigues • Titus Friedrich Schaar • Ivani da Silveira
Contador

Amanda Mendes de Souza Magge - CRC/RJ - 108.236/O-5

A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados, operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos do processo siderúrgico, dentre os quais 
escória para a produção de cimento. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 30 de setembro de 2017 (Em milhares de reais)

TERNIUM BRASIL LTDA.  CNPJ 07.005.330/0001-19

A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados, operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos do processo siderúrgico, dentre os quais 
escória para a produção de cimento. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

(As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do 
Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

TERNIUM BRASIL LTDA.  CNPJ 07.005.330/0001-19

Ativo Circulante 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 108.388 49.653
Instrumentos financeiros derivativos 4.472 5.957
Contas a receber 1.035.477 702.982
Adiantamento a fornecedores 23.480 53.182
Estoques 1.724.193 1.459.289
Imposto a recuperar 681.500 479.776
Outros créditos 56.192 31.468

3.633.702 2.782.307
Ativo Não circulante
Imposto a recuperar 523.877 695.993
Investimentos 976 833
Imobilizado 5.104.212 4.499.523
Intangível 30.480 23.555

5.659.545 5.219.904
Total do ativo 9.293.247 8.002.211

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

12 meses 
findos em 
31/12/2018

3 meses 
findos em 
31/12/2017

Receita Líquida 9.943.134 1.743.272
Custo das vendas (8.043.656) (1.549.630)
Lucro bruto 1.899.478 193.642
Despesas de vendas (71.743) (8.634)
Despesas administrativas (287.950) (70.302)
Outras receitas/despesas, líquidas (36.829) (7.096)
Lucro antes do resultado financeiro 1.502.956 107.610
Receita Financeira 55.649 9.949
Despesa Financeira (378.647) (118.635)
Resultado financeiro líquido (322.998) (108.686)
(Prejuízo)/Lucro antes do IR e da contribuição social 1.179.958 (1.076)
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro (141.505) –
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.038.453 (1.076)

Passivo Circulante 2018 2017
Fornecedores 979.188 631.631
Obrigações sociais e trabalhistas 76.928 75.642
Empréstimos e financiamentos – 767.255
Obrigações fiscais 56.755 36.051
Provisões 88.718 85.494
Instrumentos financeiros derivativos 1.912 2.902
Adiantamento a cliente 1.511 1.747
Arrendamento – 188

1.205.012 1.600.910
Passivo Não circulante
Empréstimos e financiamentos 2.818.260 4.892.532
Contingências 13.255 12.592
Provisões 12.642 16.071

2.844.157 4.921.195
Total do passivo 4.049.169 6.522.105
Patrimônio líquido
Capital social 26.835.196 24.641.801
Ajuste de avaliação patrimonial (2.124.457) (2.656.581)
Prejuízos acumulados (19.466.661) (20.505.114)

5.244.078 1.480.106
Total do passivo e patrimônio líquido 9.293.247 8.002.211

Diretoria
Marcelo Rodolfo Chara • Pedro Henrique Gomes Teixeira

Thiago da Fonseca Rodrigues • Titus Friedrich Schaar • Ivani da Silveira
Contador

Amanda Mendes de Souza Magge - CRC/RJ - 108.236/O-5

A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados, operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos do processo siderúrgico, dentre os quais 
escória para a produção de cimento. As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

Ativo Circulante 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 119.047 108.388
Instrumentos financeiros derivativos – 4.472
Contas a receber 732.684 1.035.477
Adiantamento a fornecedores 8.115 23.480
Estoques 1.427.687 1.724.193
Imposto a recuperar 653.769 681.500
Outros créditos 42.129 56.192

2.983.431 3.633.702
Ativo Não circulante
Imposto a recuperar 564.691 523.877
Investimentos 1.015 976
Imobilizado 6.279.545 5.104.212
Intangível 32.483 30.480

6.877.734 5.659.545
Total do ativo 9.861.165 9.293.247

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em milhares de reais)

2019 2018
Receita Líquida 8.831.548 9.943.134
Custo das vendas (8.802.693) (8.043.656)
Lucro bruto 28.855 1.899.478
Despesas de vendas (56.662) (71.743)
Despesas administrativas (327.716) (287.950)
Outras receitas/despesas, líquidas (2.696) (36.829)
(Prejuízo)/Lucro antes do resultado financeiro (358.219) 1.502.956
Receita Financeira 1.588 55.649
Despesa Financeira (233.911) (378.647)
Resultado financeiro líquido (232.323) (322.998)
(Prejuízo)/Lucro antes do IR e da contribuição social (590.542) 1.179.958
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro (2.128) (141.505)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (592.670) 1.038.453

(As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do 
Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da Companhia.)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Passivo Circulante 2019 2018
Fornecedores 833.785 979.188
Obrigações sociais e trabalhistas 80.210 76.928
Empréstimos e financiamentos 2.038 –
Obrigações fiscais 53.346 56.755
Provisões 63.727 88.718
Instrumentos financeiros derivativos – 1.912
Adiantamento a cliente 377 1.511
Arrendamento 120.791 –

1.154.274 1.205.012
Passivo Não circulante
Empréstimos e financiamentos 3.034.539 2.818.260
Arrendamento 797.056 –
Contingências 13.173 13.255
Provisões 6.277 12.642

3.851.045 2.844.157
Total do passivo 5.005.319 4.049.169
Patrimônio líquido
Capital social 26.835.196 26.835.196
Ajuste de avaliação patrimonial (1.920.019) (2.124.457)
Prejuízos acumulados (20.059.331) (19.466.661)

4.855.846 5.244.078
Total do passivo e patrimônio líquido 9.861.165 9.293.247
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UE e China fecham acordo sobre investimentos
Objetivo é estreitar as relações comerciais

Aumento de Capital da Smartfit é positivo mas não afeta o rating

A União Europeia 
(UE) e a China che-
garam esta quarta-

-feira a um “acordo de prin-
cípio” sobre investimentos, 
ao fim de sete anos de ne-
gociações, durante uma vi-
deoconferência entre líde-
res da UE e o Presidente 
chinês, Xi Jinping, anunciou 
a Comissão Europeia (CE).

De acordo com Bruxe-
las, este acordo político “irá 
criar um melhor equilíbrio 
nas relações comerciais 

UE-China”, uma vez que 
“a UE tem sido tradicional-
mente muito mais aberta do 
que a China ao investimen-
to estrangeiro”.

Pequim “compromete-se 
agora a abrir-se à UE numa 
série de sectores-chave” e a as-
segurar “um tratamento justo” 
às empresas europeias, de mo-
do a que estas possam compe-
tir em condições de igualdade, 
referiu a Comissão.

“Pela primeira vez, a 
China também concordou 

com disposições ambicio-
sas sobre desenvolvimento 
sustentável, incluindo com-
promissos sobre trabalho 
forçado e a ratificação das 
convenções fundamentais 
relevantes da Organização 
Internacional do Trabalho”, 
indica o executivo comuni-
tário em comunicado.

O texto do acordo deve-
rá ainda ser finalizado pelas 
partes e aprovado pelo Con-
selho (Estados-membros) e 
pelo Parlamento Europeu, 

o que só sucederá numa fa-
se posterior, em 2021.

A “conclusão em prin-
cípio” das negociações so-
bre este novo acordo de 
investimento UE-China 
ocorreu durante uma vide-
oconferência celebrada esta 
quarta-feira, na qual a UE 
esteve representada pelos 
presidentes da Comissão, 
Ursula von der Leyen, e do 
Conselho Europeu, Charles 
Michel, tendo ainda parti-
cipado a chanceler alemã, 

Angela Merkel, e o Presi-
dente francês, Emmanuel 
Macron, enquanto a China 
se fez representar pelo seu 
chefe de Estado, Xi Jinping.

Ao Financial Times, o 
comissário europeu do Co-
mércio, Valdis Dombro-
vskis, sublinhou o facto de 
o acordo conter os com-
promissos “mais ambicio-
sos que a China alguma fez 
com um país terceiro”, no 
que diz respeito ao acesso 
ao mercado, concorrência 

justa e desenvolvimento 
sustentável.

“Esperamos que as em-
presas europeias tenham 
maior previsibilidade nas 
suas operações” na China, 
continuou o responsável, 
adiantando que este acor-
do representa uma “mui-
to aguardada mudança das 
regras, porque durante um 
longo período as relações 
de comércio e o investi-
mento com a China foram 
muito desequilibradas”.

A Fitch Ratings vê 
como positivo 
para o perfil de 

crédito da Smartfit Escola 
de Ginástica e Dança S.A. 
(Smartfit, Rating Nacional 
de Longo Prazo ‘AA-(bra)’/
Perspectiva Negativa) o au-
mento de capital privado 
de BRL500 milhões, anun-
ciado em 28 de dezembro 
de 2020. Para a agência, a 
decisão de fortalecer a po-
sição de caixa sinaliza o 
forte comprometimento da 

Smartfit com o gerencia-
mento de sua liquidez dian-
te das elevadas incertezas 
relacionadas à velocidade 
de recuperação de seus ne-
gócios e de sua geração de 
caixa operacional.

Ao mesmo tempo, a com-
panhia demonstra maior 
cautela para enfrentar um 
possível agravamento da 
pandemia de coronavírus, 
que pode resultar em medi-
das adicionais de restrição a 
mobilidade.

A Smartfit encerrou o 
terceiro trimestre de 2020 
com caixa e aplicações fi-
nanceiras em torno de 
BRL800 milhões, dívida fi-
nanceira de BRL2,6 bilhões 
e dívida total, ajustada pelos 
passivos de aluguéis e con-
tas a pagar por aquisições, 
de BRL5,4 bilhões. As dívi-
das financeiras com venci-
mento até 2021 totalizavam 
BRL533 milhões. A entrada 
dos recursos da capitaliza-
ção deve permitir à Smartfit 

retornar para uma posição 
de caixa mais conservadora, 
em linha com níveis pré-
-pandemia, de em torno de 
BRL1,3 bilhão.

Em 16 de novembro de 
2020, a Fitch afirmou o 
Rating Nacional de Longo 
Prazo ‘AA-(bra)’ da Smar-
tfit e manteve a Perspectiva 
Negativa. Os indicadores de 
alavancagem esperados para 
2020 e 2021 eram elevados 
frente às sensibilidades de 
rebaixamento e fracos para 

o rating atual. Todavia, es-
peramos uma moderada re-
dução da alavancagem com 
a capitalização, o que pode 
diminuir a pressão sobre os 
ratings caso a companhia 
consiga fortalecer sua gera-
ção de caixa operacional em 
2021. 

O cenário-base da agên-
cia prevê queda de 60% do 
EBITDAR em 2020, para 
BRL350 milhões, e uma 
recuperação para BRL950 
milhões em 2021. As incer-

tezas quanto ao ambiente 
de negócios em 2021 tra-
zem riscos de frustação das 
premissas e podem levar a 
um novo aumento da ala-
vancagem para além das ex-
pectativas atuais. O cenário 
de rating previa alavanca-
gem de 8,2 vezes em 2020 
e 4,1 vezes em 2021. Com 
o aporte de capital, nossas 
estimativas atuais são de 
alavancagem líquida de 6,8 
vezes e 3,6 vezes, respecti-
vamente.


