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Eleito, Pacheco
diz priorizar
saúde e
economia
Eleito com 57 votos, o senador
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é o
novo presidente do Senado para o
biênio 2021–2022. A senadora Simone Tebet obteve 21 votos. Três
parlamentares não votaram por
problemas médicos. Os senadores
Major Olimpio (PSL-SP), Jorge
Kajuru (Cidadania-GO) e Lasier
Martins (Podemos-RS) retiraram
suas candidaturas e apoiaram Tebet antes da votação.
Pacheco, apoiado pelo Governo
Bolsonaro, mas também por partidos de oposição, defendeu os temas
saúde e crescimento econômico
do país como prioritários para os
próximos meses. Outras questões
que podem entrar na pauta do Senado neste ano são a prorrogação
do auxílio emergencial e o armamentismo, mas o senador afirmou
que todas as decisões deverão ser
tomadas em conjunto pelos líderes
de partidos, segundo informações
da Agência Senado.

China terá
recuperação
mais rápida, em
2021 incerto
Espera-se que a economia da
China tenha uma recuperação
mais rápida e transições suaves
em 2021, um ano de múltiplos desafios no país e no exterior, disse Zhang Yuxian, especialista do
Centro de Informações do Estado. “Enfrentando muitos riscos,
desafios e incertezas, a tendência
geral de crescimento econômico
sustentado da China permanecerá
inalterada”, ressalta.
Zhang citou incertezas na propagação global de Covid-19, na
economia mundial, no mercado
financeiro internacional e no jogo entre as grandes potências. A
pressão crescente sobre o emprego para grupos-chave, dificuldades em prevenir e neutralizar
riscos e questões de dívida dos
governos locais estarão entre os
principais desafios internos, acrescentou Zhang.
Ainda assim, a China possui um
suprimento de alta qualidade em
força de trabalho, capital, tecnologia e outros fatores de produção,
e possui um sistema industrial
completo e a rede de infraestrutura mais desenvolvida do mundo,
disse Zhang.

Sem auxílio, comércio do
Rio entra em depressão
Alerj examina projeto de criação de renda emergencial

O

presidente da Federação
do Comércio do Rio de
Janeiro (Fecomércio RJ),
Antonio Florencio de Queiroz
Junior, defendeu a volta imediata
do auxílio emergencial. Ele citou
recente pesquisa do Datafolha que
mostra 70% dos beneficiários sem
outra opção de renda.
“Isso aponta para uma forte
depressão no comércio, o que impacta os demais setores”, afirmou
Queiroz em entrevista a um jornal
paulista. No ano passado, o Governo Federal gastou R$ 293,11
bilhões com auxílio emergencial
e R$ 33,5 bilhões com o benefício emergencial de manutenção
do emprego e renda (BEm). No
Estado do Rio de Janeiro, cerca
de 5 milhões de pessoas foram
beneficiadas pelo auxílio.

A Assembleia Legislativa (Alerj),
que retoma os trabalhos nesta terça, deve examinar proposta do
atual presidente, deputado André
Ceciliano (PT), para aprovação de
uma renda emergencial de até R$
300 para mães. Ceciliano deve ser
reeleito presidente por unanimidade, e a aprovação do projeto é
dada como certa.
Além do auxílio emergencial, a
Fecomércio RJ defende a volta do
BEm, destacando que os efeitos
da pandemia continuam. “Sabemos que demanda do mercado
não vai se recuperar de um dia
para o outro. A opção de dispensá-los representa mais custo que
o habitual, segundo os termos da
Lei 14.020/20. A opção de manter o quadro representa uma folha de pagamento desproporcio-

nal ao faturamento. Me arrisco a
dizer que 2021 se apresenta ainda
mais difícil que o ano de 2020”,
destacou Florencio de Queiroz
em artigo.
Uma boa notícia para o comércio do Rio foi o levantamento
feito pelo Instituto Fecomércio
de Pesquisas e Análises (IFec RJ)
revelando que houve queda na
inadimplência: os muito inadimplentes passaram de 10,5% para
9,5%, e os que possuem contas
atrasadas passou de 19,1% para
17,7%. O percentual dos pouco
inadimplentes passou de 20,2%
para 19,8%. A pesquisa constatou, ainda, o aumento dos consumidores sem restrições: de 50,1%
para 53%.
Leia mais em Fatos & Comentários, página 3

Greve dos caminhoneiros começa
fraca mas governo teme ampliação

O

primeiro dia da greve dos
caminhoneiros começou
com baixa adesão, mas
a ausência de diálogo com o Governo Federal ameaça levar a um
aumento do apoio nos próximos
dias. Os motoristas querem a redução do preço do óleo diesel, com
o fim da política de equiparação
dos valores internos com os praticados no mercado internacional.
Outro ponto que compõe a pauta
de reivindicações é a fiscalização
da tabela mínima de fretes.
A Associação Brasileira de Revendedores de GLP (Asmirg-BR),
que representa mais de 5 mil revendedoras, apoia a paralisação
dos caminhoneiros, mas enten-

dem que este não é o momento de
prejudicar ainda mais a população,
por causa da pandemia.
“Se pararmos agora, com certeza haverá corridas aos revendedores de gás e pode haver ágio
nos preços cobrados”, analisa Alexandre José Borjalli, presidente da
Asmirg-BR. “É um momento delicado, inclusive para nós, que estamos sem capital de giro, podendo
fechar as portas. Por isso ainda estamos discutindo quais as formas
de protesto e de paralisações que
poderemos fazer.”
O preço do botijão de gás de
13kg atinge mais de R$ 100 em
algumas regiões do país. A venda da participação da Petrobras

na Liquigás Distribuidora piorou
a concorrência. Ao contrário das
promessas do governo, o oligopólio no setor só ficou mais forte,
sem novos competidores ingressando no mercado.
Segundo o Dieese, o preço do
gás subiu 131% desde junho de
2017, com a política de paridade
com os preços internacionais. No
mesmo período, a inflação medida
pelo INPC ficou em 15%.
Em apoio à greve dos caminhoneiros, sindicatos dos petroleiros
realizaram ações como a do Sindipetro /BA, que vendeu 200 botijões de gás para famílias em vulnerabilidade social a R$ 40, preço
considerado justo pela categoria.

Sem insumos e
com preços em
alta, indústria
desacelera
A saúde do setor industrial brasileiro melhorou em janeiro, mas o
crescimento perdeu impulso mês
a mês desde o auge de outubro
passado. O volume de novos pedidos e a produção aumentaram a
taxas acentuadas, embora as mais
fracas desde meados de 2020, ao
passo que o crescimento das vendas internacionais estagnou.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgado pela Markit
nesta segunda-feira caiu de 61,5
pontos em dezembro para 56,5
em janeiro, atingindo o nível mais
baixo desde junho de 2020.
Pollyanna de Lima, diretora
econômica da IHS Markit, disse que “embora a notícia de que
o setor industrial brasileiro tenha
continuado a expansão em janeiro seja bem-vinda, o fato de que o
crescimento mais uma vez perdeu
impulso é motivo de preocupação.
O principal sinal de alerta é uma
notável redução do crescimento
do índice de novos pedidos, um
indicador crucial do futuro das
contratações e da produção”.
A diretora lembra problemas
com fornecedores, que afetaram o
desempenho das fábricas, que não
conseguiram elevar os estoques.
“A crise no transporte também
levou a um aumento acentuado
dos custos de insumos”, acentua
Pollyanna.
“Este é um resultado prejudicial para as empresas que já estão
lutando para equilibrar as finanças, deixando pouco espaço para
ignorar os aumentos de preços em
um esforço para fomentar as vendas”, analisa a diretora da Markit.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
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Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4344
R$ 5,6100
R$ 6,5559
R$ 0,8400
R$ 323,35

ÍNDICES
IGP-M

2,58% (janeiro)
0,96% (dezembro)

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

0,89%
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2%
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A Doutrina Biden, o retorno dos
impérios e o paradoxo europeu

O que esperar das
universidades em 2021

Por Fabio Reis Vianna

Por Vidal Martins

N

os estertores do trágico
ano de 2020, Jake Sullivan lançou um tuíte
exortando os europeus a uma atuação conjunta frente ao “preocupante comportamento econômico
da China”. O hoje Conselheiro de
Segurança Nacional da recém-empossada administração democrata
assim dava os primeiros sinais do
que seria o tom do Governo Joe
Biden diante dos tradicionais aliados dos Estados Unidos.
Com a manifestação de Sullivan, não apenas se confirma o uso
do Twitter como eficiente e corriqueiro instrumento diplomático
de âmbito global, como também
se inaugura a retórica que deverá
moldar aquilo que alguns analistas já nomeiam como Doutrina
Biden.
A postura agressiva da administração Trump, que ao final revelou-se concretamente em pura
retórica – visto que, surpreendentemente, Trump, em suas
próprias palavras, foi o primeiro
presidente em “décadas” que não
iniciou “novas guerras” – certamente não foi um ponto fora da
curva na conduta impositiva e
com viés imperial que os Estados
Unidos vem aprofundando de
maneira ininterrupta desde 1991.
Tendo sido a primeira demonstração de poderio militar e tecnológico da nova ordem liberal
unipolar que nascia dos escombros da cortina de ferro, a primeira guerra do golfo poderia ser
considerada a encenação inaugural do caminho estadunidense rumo à constituição de um império
militar global.
Uma guerra absolutamente
desnecessária e contra um inimigo
indefeso que serviu apenas como
um definidor de parâmetro: a instituição de um poder coercitivo
baseado no controle de um sentimento que paralisa qualquer um
que se atreva a desafiar este poder
– o medo.
O controle do medo, ou o
princípio do limite, muito bem
conceituado pelo professor da
UFRJ José Luís Fiori, representou acima de tudo um aviso ao
resto do mundo de que o vencedor da guerra fria, que paradoxalmente foi vencida sem uma guerra
(quente), não admitirá ser desafiado em hipótese alguma.
A estratégia de segurança nacional de 2017, como que numa
confissão por escrito, veio apenas delinear e oficializar o que
na prática já vinha ocorrendo e se
aprofundando desde aquela fatídica guerra de 1991. Na prática, a
estratégia de segurança nacional
de 2017 é um aviso mais contun-

dente às potências emergentes e
“revisionistas”, em especial Rússia e China, de que o modelo de
governança global regulado pela
ordem internacional liberal – vigente durante todo o período do
pós-guerra – acabou. Sejam bem
vindos à velha ordem vestfaliana.
Neste novo (velho) cenário de
competição permanente entre estados soberanos, os Estados Unidos, portanto, passam a assumir,
sem subterfúgios, que seu próprio
interesse nacional passará a guiar
suas ações. E se necessário com o
uso da força.
A própria estratégia econômica de Biden parece insinuar uma
continuação do viés nacionalista
iniciado na administração Trump,
mesmo que para isso esteja sendo
ensaiada uma retórica mais suave
e ao estilo democrata.

Estratégia econômica dos
EUA parece insinuar continuação do viés de Trump
Percebendo para onde o vento
sopra – mesmo que tardiamente
e em final de mandato – Angela
Merkel se apressou em acenar
a Pequim o concreto interesse
europeu em concluir o acordo
abrangente sobre investimento o
mais rápido possível.
Farejando a oportunidade, Xi
Jinping acaba facilitando o acordo
ao ceder a uma série de concessões
muito caras ao interesse europeu,
principalmente a que diz respeito
a não obrigatoriedade de transferência de tecnologia por parte das
empresas europeias que venham a
se instalar na China.
Muito provavelmente, o líder
chinês buscou aproveitar o período de transição e procurou antecipar o acordo antes que Joe
Biden assumisse de fato a cadeira
presidencial.
Um sinal de alerta às lideranças chinesas e europeias pode ter
sido o documento assinado pelo
próprio Jake Sullivan e intitulado
“Making U.S. Foreign Policy Work
Better for the Middle Class”. O
documento, publicado pelo Carnegie Endowment for International Peace, praticamente antecipa o
viés econômico da estratégia que
deverá ser seguida pela administração Biden.
Trata-se de uma ode à reconstrução da economia americana
pós-pandemia com foco no interesse nacional, sendo de fato portanto uma continuidade da política soberanista de Trump, porém
com tons mais à esquerda.
Sendo assim, engana-se quem
pensa que a Doutrina Biden
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será uma retomada do liberalismo econômico dos governos
democratas que o antecederam;
pelo contrário, tudo leva a crer
que a maneira errática como os
Estados Unidos lidaram domesticamente na contenção à pandemia
– o que afetou drasticamente seu
papel de liderança global – levará
a uma reação agressiva não só em
termos econômicos, mas principalmente em termos militares.
É inegável que o vácuo de liderança gerado pela incompetência
americana no combate à pandemia acelerou um aumento das
rivalidades e da competição no
sistema mundial. Um aumento
na escalada das tensões militares
que já vinho sendo observado em
várias regiões do planeta se acelerou drasticamente com o advento
da peste.
O ressurgimento de antigos
impérios como China, Índia,
Turquia e a própria Rússia – que,
se utilizando dos mesmos mecanismos do jogo de poder inventado pelos ocidentais, vem
demonstrando uma força e resiliência impressionantes durante a
crise pandêmica – parece ter acendido o alerta de autosobrevivência
inclusive da velha Europa.
Inventores de fato do sistema
mundial vigente desde quando
seus pequenos Estados nacionais
começaram a aventura expansiva
há mais ou menos 500 anos, os
europeus encontram-se neste momento em uma verdadeira sinuca
de bico existencial.
O que permitiu a expansão
para fora destes pequenos e belicosos territórios foi justamente a
violenta competição interna entre eles, o que impediu, inclusive,
que a Europa se transformasse
num império unificado. O tempo
e o destino, ironicamente, vêm a
jogar o peso dessa nova era dos
impérios no colo de uma Europa
mais dividida do que nunca.
Muito provavelmente ciente
dos desafios que virão pela frente,
Angela Merkel afirmou, no último
dia 26 de janeiro, em Davos, a importância da pandemia como um
teste “à resiliência de nossos sistemas e sociedades” e que “nossa
vulnerabilidade ficou óbvia”.
O paradoxo da Europa é saber
que, sem uma UE pacífica, forte
e unificada, certamente ficará para
trás; ao mesmo tempo, a força que
sempre permitiu à Europa acumular poder e riqueza ao longo de
séculos foi justamente essa caótica máquina de guerra, violência e
competição interna.
Fabio Reis Vianna é escritor
e analista geopolítico.

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

O ano de 2021 tende a ser mel- das instituições para agirem conhor do que 2020 por conta do forme seu contexto.
aprendizado da população sobre
É o que em inglês se chamaria
comportamentos preventivos, dos de freedom within a framework, ou auavanços no tratamento da Co- tonomia alinhada. Sou favorável a
vid-19, do início da imunização essa abordagem. As IES precisam
e da retomada da economia. Mas agir com protagonismo, responsabiainda precisaremos conviver com lidade e autonomia alinhada diante
a pandemia. As palavras de ordem de situações desafiadoras; não poainda serão cautela e bom senso.
dem esperar que os órgãos públicos
De um lado,
definam sobre
Instituições
precisam
asprecisamos
como proceder.
continuar alerIsso representa
sumir seu protagonismo,
tas quanto ao
a
terceirizaatuando
com
autonomia
poder avassalação dos probdor da doença.
lemas, postura
De outro, devemos aplicar tudo o de quem não assume responsabilique já aprendemos sobre preven- dades para transformar o mundo à
ção para vivermos da forma mais sua volta dentro das condições que
normal possível. Não podemos fi- se apresentam. Nesse sentido, precar paralisados. O que esperar da cisamos reconhecer, agradecer e
educação superior nesse cenário, elogiar o posicionamento do CNE.
já que as IES (instituições de enPor fim, é preciso destacar a
sino superior) “aglomeram” dia- necessidade de estimular abordariamente milhares de pessoas em gens inovadoras para contornar os
seus campi? O MEC (Ministério problemas da educação. Na Nova
da Educação) e o CNE (Conselho Zelândia, as “bolhas sociais” posNacional de Educação) emitiram sibilitam o convívio presencial por
recentemente portarias e res- meio da organização de grupos
oluções para orientar o planeja- predefinidos e estáveis para reduzmento para 2021.
ir o risco de contágio e gerenciar
A portaria MEC 1.038, de com eficiência a situação em caso
7/12/2020, estabelece que as aulas de transmissão.
presenciais devem ser retomadas a
Já o modelo de ensino HyFlex,
partir de 1° de março de 2021 nas que vem sendo discutido e imIES, recomendada a observância plantado em várias universidades
de protocolos para o enfrenta- americanas, se propõe a entregar a
mento da pandemia. Além disso, mesma experiência de aprendizaautoriza a utilização, em caráter gem em diferentes modalidades
excepcional, de recursos digitais, de tal maneira que as pessoas posalém de outros meios convencio- sam se adaptar àquela que melhor
nais para a integralização da carga lhe convier em relação à sua realihorária das atividades.
dade, sem perda de qualidade.
Mas que condições justificariam
Peter Drucker diz que a melhor
a utilização de recursos alternati- maneira de prever o futuro é criávos? A própria portaria diz: de- lo. Que ambiente é melhor para isso
terminação das autoridades locais do que as universidades, onde o
ou condições sanitárias locais que conhecimento é produzido? É inatragam riscos à segurança das ativi- ceitável que as IES fiquem em uma
dades letivas presenciais. Cautela e posição passiva. Precisam assumir
bom senso prevaleceram. Há a in- seu protagonismo, atuando com
tenção da volta à presencialidade, autonomia e alinhadas a diretrizes
mas não sua imposição irracional. que promovam o avanço seguro da
Uma análise cuidadosa da portaria educação em tempos de pandemia.
As crises nos trazem oportunipermite concluir que qualquer tentativa de associá-la à obrigatorie- dades de mudança, pois geram
dade de retomada das atividades propósitos comuns, ampliam a dispresenciais, independentemente das posição para colaboração e criam
condições sanitárias, é manipulação. um ambiente favorável para rompOutra questão relevante é: se for er barreiras históricas. 2021 pode,
necessária a utilização desses re- realmente, ser muito melhor para a
cursos alternativos, como garantir educação do que 2020. Só depende
a qualidade do processo de ensino das nossas escolhas. Meu convite às
e aprendizagem e a inclusão de universidades é para que avancemos
todos os estudantes? A resolução com coragem, criatividade e com a
CNE/CP 2, de 10/12/2020, re- responsabilidade de quem assume
sponde ao questionamento com seu estado de maioridade!
maestria. O documento estabelece
Vidal Martins é vice-reitor da Pontifícia
uma série de diretrizes muito relUniversidade Católica do Paraná (PUCPR).
evantes, preservando a autonomia

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
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.

Conjuntura 3

Monitor Mercantil l Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Ceciliano, mais 2 anos

A

reeleição do presidente da Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj), André Ceciliano, nesta terça-feira, é
certa. Poucos duvidam que a chapa única será escolhida
por unanimidade, sem abstenções – um fato raro, que
ilustra a capacidade de articulação do deputado do Partido
dos Trabalhadores. No ano passado, a aprovação da abertura do processo de impeachment do governador Wilson
Witzel ocorreu por unanimidade.
Formado em Direito, André Ceciliano, 51 anos,
começou cedo no mercado financeiro. Disputou a
primeira eleição em 1996, quando, por apenas 16 votos,
não conseguiu se eleger prefeito de Paracambi. Dois anos
depois, sempre pelo PT, elegeu-se deputado estadual. Em
2000, sagrou-se nas urnas prefeito de Paracambi, cidade
que governou por dois mandatos, até 2008. Voltou à Alerj
em 2010 e foi eleito presidente pela primeira vez na atual
legislatura (2019–2022).
No cargo, aliou o trabalho político à organização
da gestão. Ano após ano, a Alerj vem economizando
recursos do orçamento. As sobras são destinadas a
auxiliar as combalidas finanças do Governo do Estado,
melhorar a segurança ou, nos tempos atuais, colaborar
no combate à Covid-19. A mudança para o novo prédio
da Assembleia – os setores administrativos já estão
funcionando lá – será em março e vai coroar o trabalho
administrativo.
Ceciliano começa o ano com um projeto audacioso:
criação de um programa de transferência de renda. A
proposta é pagar R$ 200 a cada mãe carente, além de
R$ 50 por filho (limite de 2 filhos). Definir o públicoalvo é o desafio. Os recursos viriam de 30% de todos
os fundos estaduais, algo entre R$ 3 e 4 bilhões. Um
cálculo médio indicaria que poderiam ser atendidas
1,3 milhão de famílias até o final do ano. O auxílio
emergencial federal foi pago a 5 milhões de pessoas no
estado.
Ainda que valor e abrangência fiquem inferiores, a
importância do projeto não diminui. A Fecomércio-RJ
alertou que o fim da renda emergencial trará uma forte
depressão no comércio; quase 70% dos beneficiados ainda
não encontraram outra fonte de renda, aponta recente
pesquisa do Datafolha.
Assim, tanto pela necessidade, como pela articulação de
Ceciliano, a renda emergencial estadual deve ser aprovada,
se somando a iniciativas similares em Niterói e Maricá –
esta, governada com sucesso pelo PT. Um alívio para o
Rio de Janeiro.

Cálculo do expurgo
O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT)
colocou em seu site (fundodegarantia.org.br) uma calculadora para que o trabalhador tenha uma estimativa de
quanto já perdeu nos últimos 21 anos e de quanto perderá
nos próximos 5, caso o governo continue mantendo a
Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária do Fundo, que, desde setembro de 2017, é zero. O
IFGT estima que 60 milhões de trabalhadores perderam
R$ 500 bilhões.

Rápidas
“Como Vender para o Grupo Petrobras?” é o treinamento online que o Ibef Rio de Janeiro realizará dia
10. Detalhes em agenda.ibefrio.org.br *** A Escola de
Direito da PUCPR está com inscrições abertas para
cursos de curta duração: estudenapuc.pucpr.br/cursosdireito

Procuradora revela o que
a Lava Jato queria de Lula

O

sigilo da reclamação que deu
à defesa do expresidente Lula acesso às
mensagens apreendidas na
chamada “operação spoofing”, da Polícia Federal,
foi retirado nesta segunda
feira pelo ministro Ricardo
Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal. Trata-se
de conversas entre o então
juiz federal Sergio Moro e
procuradores do Ministério Público no Paraná. O
Consultor Jurídico (ConJur) teve acesso a dois documentos contendo novos
diálogos.
Num dos diálogos dos
procuradores da Lava Jato, a
procuradora Livia Tinoco revela o sonho de consumo do
consórcio de Curitiba. “TRF,
Moro, Lava Jato e Globo tem
um sonho: que Lula não seja
candidato em 2018. E o outro sonho de consumo deles é ter uma fotografia dele
(Lula) preso para terem um
orgasmo múltiplo, para ter
tesão”, afirmou.

Pouco antes de se entregar para ser levado à sede
da Superintendência da
Polícia Federal em Curitiba, Lula disse: “Fico imaginando o tesão da Veja
colocando a capa comigo
preso. Eu fico imaginando
o tesão da Globo colocando a minha fotografia preso. Eles vão ter orgasmos
múltiplos”.
Esta conversa entre procuradores no dia em que
Lula foi preso foi destacada
pela defesa do ex-presidente em outro documento liberado por Lewandowski
sobre o andamento das
análises.
Parte das 49 páginas contendo diálogos já tinha se
tornado pública na semana
passada, quando o site da
revista Veja revelou conversas em que Moro aparece
orientando os procuradores do Paraná. Os diálogos
foram obtidos pela defesa
de Lula depois que Lewandowski ordenou o compartilhamento das conversas

com os advogados. Até o
momento, a perícia indicada
por Lula analisou 1 gigabyte
dos 740 quais teve acesso.
A procuradora Lívia Tinoco, diretora cultural da
Associação Nacional dos
Procuradores da República
(ANPR), já havia sido mencionada em uma reportagem do The Intecept Brasil.
Na notícia, mandava uma
nota da ANPR para Deltan
Dallagnol, ex-coordenador

da “Lava Jato” em Curitiba.
Ela pedia que o procurador
aprovasse uma nota da ANPR que elogiava o próprio
Deltan.
No informe enviado a
Lewandowski nesta segunda, os advogados de Lula
afirmam que a fala de Tinoco revela “o uso estratégico
do Direito para fins ilegítimos, além do claro desprezo pela própria integridade
física de Lula.”

Moro tenta negar
O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça
de Jair Bolsonaro, Sérgio
Moro, divulgou nota nesta segunda-feira (1°) sobre
as novas conversas ilegais
que manteve com Deltan
Dellagnol e outros procuradores da operação Lava
Jato. Na nota, publicada no
Twitter, Moro não atesta
a veracidade das conversas tornadas públicas pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), após serem submeti-

das a perícia pela defesa do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
Mesmo não admitindo
a veracidade dos diálogos,
Sérgio Moro se defende
do conteúdo que aparece
atribuído a ele. O ex-juiz
diz que “interações entre
juízes, procuradores e advogados são comuns em
nossa praxe jurídica” e que
“nenhuma das supostas
mensagens retrata fraude
processual”.

Balança comercial: segunda queda seguida em mês de janeiro
Pelo segundo ano seguido, a balança comercial (diferença entre exportações e
importações) registrou resultado negativo em janeiro.
No mês passado, o país importou US$ 1,125 bilhão a
mais do que exportou. As
exportações somaram US$
14,808 bilhões em janeiro,
contra importações de US$
15,933 bilhões. Apesar de
ter ficado no vermelho, o
saldo representou melhora
em relação a janeiro do ano
passado, quando o déficit
comercial tinha somado
US$ 1,684 bilhão.
Tanto as vendas como
as compras externas cresceram na comparação com
janeiro do ano passado. O
Brasil exportou 12,4% a
mais pelo critério da média diária. As importações
cresceram em ritmo menor:
8,3%.

O aumento das exportações, no entanto, foi insuficiente para reverter o déficit
na balança comercial. Com
o fim das exportações da
safra anterior e o plantio da
nova safra, janeiro registrou
menos embarques de grãos
e outros alimentos. As exportações
agropecuárias
caíram 2,6% em janeiro na
comparação com janeiro do
ano passado, puxada pelo
arroz (-99,9%), pela soja (-94,9%) e pelo algodão
bruto (-3,6%).
Outros produtos da agropecuária registraram crescimento em janeiro, como
trigo e centeio, não moídos
(332,8%); milho não moído,
exceto milho doce (54,3%)
e café não torrado (43,2%).
O aumento nas vendas, no
entanto, foi insuficiente para reverter a queda nas exportações de alimentos.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 NIRE JUCERJA 333.0031861-5
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado do
Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201 (parte), Barra da
Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações Tomadas por
Unanimidade: aprovada a alteração do item II do Art. 18 do Estatuto Social, quanto ao
dividendo mínimo obrigatório ao término de cada exercício social, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 18 – O exercício social terminará em 31 de dezembro
de cada ano. Ao final de cada exercício social será levantado o balanço e as demais
demonstrações financeiras exigidas por lei, observando-se quanto à distribuição do
resultado apurado, as seguintes regras: I. do resultado do exercício serão deduzidos,
em primeiro lugar, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda;
II. do lucro líquido apurado, serão destinados 5% (cinco por cento) para a constituição
da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; e 50%
(cinquenta por cento) para o dividendo mínimo obrigatório, III. o saldo de lucros
será destinado na forma aprovada na Assembleia Geral de Acionistas”. Arquivada
na JUCERJA em 28/01/2021 sob o nº 00004006168, Sec. Geral Bernardo F. S.
Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

As demais categorias de
produtos tiveram desempenho positivo. As exportações da indústria extrativa
subiram 35,3% em janeiro
em relação ao mesmo mês
de 2020, impulsionada por
minério de ferro e seus concentrados (73,6%) e Minérios de cobre e seus concentrados (70,3%). As vendas
da indústria de transformação aumentaram 6%, com
destaque para açúcares e
melaços (46,1%) e farelos
de soja (40,1%).
Importações
Do lado das importações, as compras da agropecuária cresceram 22,3%,
as da indústria extrativa
aumentaram 7,6% e as
da indústria de transformação subiram 6,5%. Os
destaques foram a soja,

cujas compras externas
aumentaram 487,4% em
janeiro na comparação
com o mesmo mês do
ano passado, trigo e centeio (35,14%), gás natural
(60,1%) e adubos e fertilizantes químicos (42,7%).
No mês passado, a Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério da Economia
divulgou que a balança comercial deverá encerrar o
ano com superávit de US$
53 bilhões. O valor representaria alta em relação ao
superávit de US$ 50,99 bilhões registrado no ano
passado, mas está abaixo
das estimativas das instituições financeiras. Segundo
o boletim Focus, pesquisa semanal divulgada pelo
Banco Central, os analistas
de mercado projetam superávit comercial de US$ 55
bilhões para 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- ELEIÇÃO DO LIQUIDANTE E CONSELHEIROS FISCAIS
CHAVE REAL COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
01.637.298/0001-08, convoca todos seus associados para ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA e em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, à
realizar-se num só ato, no dia 15 DE MARÇO DE 2021, em primeira convocação,
às 14H00 hs. com 2/3 de seus associados, em segunda convocação, às
15H00 hs. com metade mais um de seus associados, e em terceira e última
convocação, às 16H00 com um mínimo de 10 (dez) associados presentes, na
sua sede situada á RUA DA LAPA, 286 – 2º ANDAR – CENTRO –RIO DE
JANEIRO, para, de acordo com ESTATUTO SOCIAL, deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação do relatório da Diretoria sobre os negócios
sociais e principais fatos administrativos no exercício de 2020; 2 – Apresentação,
discussão e aprovação do Balanço Geral, das contas Sobras e Perdas e
Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2020; 3 – Eleição do
LIQUIDANTE; e componentes da chapa do CONSELHO FISCAL e seus Suplentes
para o exercício de 2021; 4 - Assuntos Gerais. OBS: Encontram-se a disposição
dos associados, na sede da Cooperativa, os seguintes documentos: a) balanço
geral e demonstrativo das contas Sobras e Perdas; b) Parecer do Conselho
Fiscal relativo ao exercício de 2020. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021.
ANDRE VASCONCELOS DE SOUZA – Diretor Presidente.
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Pintou um clima

O

ambiente de trabalho é, por essência, um lugar de
competição. Compete-se por tudo: cargos, promoções, salários, oportunidades, preferência dos chefes,
disposição de mesas, temperatura do aparelho de ar condicionado. Muitas vezes, apenas por ego. Mas as empresas
às vezes também enfrentam um outro problema, que é o
oposto de tudo isso: o namoro entre colegas de trabalho.
A dúvida das empresas é recorrente: posso proibir namoro entre meus empregados?
A resposta é não. Não há lei que proíba, e qualquer
referência a isso no código de compliance da empresa vai
pegar mal. Embora a afeição entre colegas de trabalho
não seja uma coisa nova, as soluções dependem do perfil
de cada empresa. Há aquelas que proíbem terminantemente, aquelas que admitem e até incentivam, aquelas que
fingem não ver.
O namoro entre colegas de trabalho tem pontos positivos e negativos. Os especialistas acreditam que a felicidade
contamina, e o namoro entre colegas torna o ambiente
mais leve, flexível e livre de estresse. Mas há aqueles que
acham que ambiente de trabalho não é lugar disso, que
o namoro tira o foco do trabalho, e isso é mau exemplo
para os demais.
Como em tudo na vida, os especialistas recomendam
cautela e bom-senso, e isso depende muito mais dos próprios
empregados que dos patrões. O namoro entre colegas não é
nem bom nem ruim. É simplesmente irrelevante porque se
trata de uma emoção comum, própria dos seres humanos, e
não deveria haver regra alguma que limitasse a explosão de
sentimentos apenas porque não se está numa praça ou num
parque de diversões, mas no local de trabalho.
Como dito, a empresa não pode proibir. Ninguém tem
o direito de impedir que o outro cultive o jardim da sua
afetividade. Se a empresa não souber conduzir bem essa
manifestação de afeto, pode parar numa rede social como
politicamente incorreta e sofrer boicote nos serviços ou
produtos. Pior: pode ir parar nos tribunais trabalhistas.
Não são poucos os casos em que empresas estão sendo
alvos de ações por dano moral exatamente por proibirem
namoro entre empregados. Os valores não são baixos,
mas o estrago corporativo é ainda maior. Pode-se levar
anos construindo uma marca e perdê-la num segundo por
culpa de uma equivocada decisão de marketing.
O que a empresa pode fazer? Tudo o que a empresa
não deve fazer é proibir. Das decisões possíveis, essa é a
pior delas porque os tribunais entendem que a proibição
fere a dignidade do trabalhador, limita o exercício de sua
afetividade e configura invasão na privacidade dos empregados. As empresas devem sempre incluir na sua política de compliance o que é permitido e o que é proibido.
Deixando claro, com antecedência, a maneira como pretende gerir seu negócio, o patrão não poderá ser acusado
de ter criado regra que surpreenda os empregados.
Se a empresa não concorda com o namoro entre empregados, não deve, jamais, adverti-los ou puni-los em
público. Isso só aumenta o constrangimento. Se for necessário, deve chamar os namorados a uma sala reservada,
longe dos olhares públicos e, ali, expor aos pombinhos o
que pensa. Nessa conversa, que não deverá ser gravada
porque isso fere a LGPD, a empresa deve lembrar aos
seus empregados que entende e respeita a manifestação
de sentimento tão nobre, mas que gostaria que o local de
trabalho não fosse palco dessa exteriorização.
Se a empresa tolera o namoro entre seus empregados,
ainda assim deve chamá-los a uma conversa reservada
para lembrar-lhes que ambiente de trabalho não combina
com exageros emocionais nem manifestações públicas
de afeto porque namoro é coisa pessoal. Ainda que os
namorados não tenham motivo para esconder o relacionamento, também não devem transformá-lo num espetáculo
de sedução que afete a rotina dos trabalhos.
O que os namorados podem fazer? Se não se trata de
relacionamento clandestino, onde um ou ambos têm impedimento civil, não devem esconder o namoro da chefia,
porque isso sempre vem à tona. A melhor coisa a fazer
é levar ao conhecimento da chefia o início do relacionamento. Os namorados devem ter bom-senso e resolver
os problemas pessoais de relacionamento fora do ambiente de trabalho. O posto de trabalho não é lugar para as
famosas “DR”.
O resto é “ser infinito enquanto dure”, como o disse
Vinícius.

Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

Rio ultrapassa 8,60 milhões de
trocas de operadoras de telefonia

U

suários de telefones fixos e móveis, no Brasil,
realizaram 64,80 milhões de
trocas de operadoras entre
setembro de 2008, quando a
portabilidade numérica passou a existir, e 31 de dezembro de 2020. A informação
consta do balanço anual da
Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom),
entidade administradora da
portabilidade numérica.
No balanço integral des-

ses 12 anos de existência
do serviço, foram registradas 18,30 milhões (28%) de
transferências entre operadoras de telefonia fixa, com
a manutenção do número
do telefone por seus usuários. Já os portadores de
telefones móveis, fizeram
46,50 milhões (72%) de migrações no mesmo período.
Só no Rio de Janeiro, desde que a portabilidade numérica foi implementada, a
partir de setembro de 2008,
até o dia 31 de dezembro de

2020, foram realizadas 8,62
milhões de transferências
entre operadoras. Dessas,
2,37 milhões (28%) para
usuários de telefones fixos e
6,25 milhões (72%) de telefones móveis.
Durante o quarto trimestre de 2020 – de outubro
a dezembro – em todo o
território nacional, 2,57 milhões de portabilidades numéricas foram concluídas.
As solicitações para transferências de operadoras de
telefones fixos respondem

por 343 mil (14%) e as trocas no serviço móvel por 2,
23 milhões (86%).
No Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro
de 2020, foram realizadas
376,61 mil migrações entre operadoras de serviços
telefônicos. As solicitações
de usuários de telefones fixos, nessas transferências,
respondem por 54,64 mil
migrações (15%) e as demandas realizadas no serviço móvel por 321,96 mil
(85%).

Pandemia segura preços de mochila, estojo e lancheira
Janeiro é considerado o mês das contas, e
com elas vem a lista do
material escolar. Com a
proposta de analisar se
os preços estão mais caros em 2021, o comparador de preços JáCotei
fez uma pesquisa com
4 produtos: tablet, mochila escolar, lancheira e
estojo.
No primeiro estudo
a comparação de preços foi entre os meses
de novembro e dezembro de 2020. Constatou-se que a variação
média desses produtos
alcançou 1%. A queda
de preços ocorreu somente na categoria tablet com -0,8%.
O segundo estudo
verificou o mês de janeiro entre os anos

2020 e 2021, e apontou
uma variação média de
4,5%, sendo o tablet o
produto com os preços mais caros, correspondendo a 22,2%.
Segundo Antonio Coelho, CEO do site JáCotei, um dos motivos
desse aumento na categoria tablet é devido
ao retorno das aulas
durante um cenário
com grande número
de pessoas infectadas
pelo Covid-19. “Com
o aumento nos casos,
provavelmente as aulas
online serão mantidas
e o tablet é um dos dispositivos utilizados na
hora de estudar”, afirma.
Entretanto, as outras
categorias estão com
ofertas mais baratas:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA – CBME
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, às entidades de prática desportivas filiadas
à uma federação estadual (os clubes e associações) e os atletas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 03 de fevereiro de 2021, às 18:30
horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Eleição das chapas registradas previamente por
formulário próprio para os cargos estatutários de Diretora para o triênio 20212024: Presidente, Vice Presidente, Diretor Financeiro, Membros efetivos e
suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando em 04/02/2021. 2. Prestação de contas financeiras de 2020 3. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal para apreciação e aprovação 4. Anuidade de 2021 das entidadesmembro da CBME 5. Situação de entidades inadimplentes e solicitação Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais referente à anuidade de
2020. 6. Relacionamento CBME e UIAA 7. Balanço de atividades e ações do
mandato 2017-2020 Relação de entidades filiadas e associadas e respectivas quantidade de votos: Federação de Esportes de Montanha do Estado do
Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo
– 16 votos; Federação Paranaense de Montanhismo – 20 votos; Federação de
Montanhismo do Estado de Santa Catarina – 24 votos; Federação de
Montanhismo do Estado de Minas Gerais- 16 votos; Federação Gaúcha de
Montanhismo – 16 votos; Grupo das Entidades de Prática Desportivas filiadas
à uma Federação Estadual – 12 votos; Grupo das Entidades Locais de Prática
Desportivas associadas diretas – 12 votos; Representantes dos Atletas – 08
votos. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral será divulgado no dia
02 de fevereiro de 2021 no website da CBME e será dada publicidade por
meios eletrônicos. Edital com erro material retificado, conforme Edital de Retificação de Convocação publicado, para corrigir a data da Prestação de contas financeiras para 2020, quando por equívoco havia constado 2019 na
primeira publicação. Atenciosamente,
Renata Burlamaqui Bradford
Presidente CBME

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”),
com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o
n.º 33.102.476/0001-92, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), especialmente
a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e a
Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“ICVM
361/02”) e em complemento aos fatos relevantes de 2 de julho de 2020,
3 de agosto de 2020, 12 de agosto de 2020, 19 de agosto de 2020, 14 de
setembro de 2020, 15 de setembro de 2020, 29 de outubro de 2020, 23 de
dezembro de 2020 e 26 de janeiro de 2021, e ao comunicado ao mercado
de 17 de julho de 2020, todos relacionados à oferta pública de aquisição
de ações por aumento de participação (“Oferta”) a ser realizada pela Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Ofertante”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu da Ofertante
e providenciou a divulgação do instrumento da Oferta (“Edital”), em atendimento ao art. 11 da ICVM 361/02.
O Edital, com a íntegra dos termos e condições da Oferta, encontra-se
disponível para consulta nas páginas eletrônicas e na sede da Companhia,
da CVM, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e do BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição intermediária da Oferta.
A Companhia reafirma, por fim, o seu compromisso de manter os acionistas
e o mercado em geral informados sobre o tema.
Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

Marcelo Camargo/ABr

mochila escolar (-2,5%),
lancheira (-1,4%) e estojo (0,5%). Isso ocorreu provavelmente pela
continuidade das aulas
online. “Análise mostrou que o mês de janeiro deste ano teve queda
de preço, porém isso
não indica que janeiro é
o melhor mês para com-

prar, ainda mais porque
estamos em pandemia.
Vimos que os preços
desses itens mudam
constantemente, sendo
necessário pesquisar os
itens escolares para saber a faixa de preço e
assim aproveitar os melhores preços”, explica
Coelho.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO WIDE RESIDENCES
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos,
Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em
construção “WIDE RESIDENCES”, situado na Avenida José Luiz Ferraz, nº
300, lote 02 do PAL 47003 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ,
para participarem da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Wide
Residences a ser realizada em formato virtual, no dia 25 de fevereiro de
2021, com início às 18:00h em primeira convocação com a presença
da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com
qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma
ZOOM através do link abaixo para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: Link do ZOOM para acesso a reunião: https://us02web.zoom.us/
meeting/register/tZItduuqqT4sH9KuIjKxh2whGBzB_rc0Irn5 ID da Reunião:
860 1227 5656 Senha de acesso: 022021
1. Apresentação da Construtora; 2. Apresentação do Cronograma
de obra; 3. Esclarecimentos sobre o Regime de Obra por
Administração, Gestão Compartilhada e a Função do Controller;
4. Eleição da Comissão de Representantes; 5. Eleição do Síndico;
Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida,
entretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais
poderão votar e serem votados; 2. Considerando o caráter personalíssimo
dos cargos de Síndico e de membro da Comissão de Representantes, só
poderão ser votados aqueles que forem titulares sendo vedada a
representação por mandato para estes casos. 3. Os condôminos poderão
nomear um procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que
a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização
do evento para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de
analisarmos e validarmos o referido documento internamente; 4. No dia da
assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá
renomear seu nome de perfil para seu “nome completo – unidade”,
por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for o procurador,
deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar
no chat para que seja contabilizada sua participação na lista de presença;
5. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”,
com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o condômino esteja
em local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 6. Cada condômino
poderá se manifestar verbalmente por 03 (três) minutos ao final de cada
item da pauta. 7. Para a participação da assembleia, a construtora orienta
que o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos
que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda
larga ou similar. 8. O presidente da assembleia poderá determinar o uso da
ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão,
sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações
tomadas obrigarão a todos. Adicionalmente, informamos que mais próximo
à Assembleia vamos reforçar a convocação ora enviada para fins de
maior organização de todos os investidores do Condomínio Wide
Residences.] Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021. Cordialmente,
C37 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
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Boletim da CVM consolida a evolução
do mercado de capitais ao longo do ano

A

ções na bolsa e
Fundos de Investimento Imobiliário
(FIIs) bateram recordes em
2020 em relação aos últimos 5 anos, em linha com
o crescimento de CPFs na
bolsa e maior participação
de investidores de varejo.
Os dados estão citados no
primeiro Boletim de Mercado da Comissão Brasileiro
de Investimentos (CVM) de
2021, que consolida a evolução do mercado de capitais ao longo de 2020.
As ações somaram R$
166.1 bilhões em emissões
em 2020, frente a R$ 132.4
bilhões do ano anterior. A
quantidade de IPOs também foi recorde, somando 27 no ano, quantidade
maior que o acumulado dos
últimos 5 anos anteriores.
Para os mesmos produtos,
o mesmo pode ser dito
com relação ao volume de
negociação em mercado se-

cundário: para ações (lote
padrão) o volume médio diário foi 68% maior em 2020
do que em 2019. Já para os
FII, o crescimento foi de
67%.
O valor total das emissões de valores mobiliários
sob a regulação da CVM
em 2020 foi de R$ 426,6
bilhões. “Apesar da queda
de 7,8% em relação a 2019,
ainda assim, esse montante
supera em muito as emissões anuais entre 2014 e
2018, um importante indicativo de que o mercado de
capitais ganha um espaço
sustentável dentro de um
cenário de juros historicamente baixo”, diz Bruno
Luna, chefe da Assessoria
de Análise Econômica e de
Gestão de Riscos da CVM
(ASA/CVM).
Mercado de dívida
O crescimento do mer-

cado de dívida (CRI, CRA,
FIDC, Debêntures e Notas Promissórias), que é
um indicador estratégico
para a Autarquia, foi o
mais afetado pela pandemia. Foram R$ 211,9
bilhões em emissões em
2020, uma queda de quase 30% em relação a 2019,
quando as emissões somaram R$ 296 bilhões e bateram o recorde do setor. O
principal responsável pela
queda observado foram as
emissões de debêntures,
responsável por R$ 121,7
bilhões em 2020 (em 2019
foram R$ 185,7 bilhões).
De acordo com a ASA/
CVM, a desaceleração desse mercado, em um ano de
forte retração econômica,
já era esperada.O mercado
de dívida vem recebendo
atenção especial na Agenda Regulatória da CVM,
tais como as novas regras
para os FIDCs (Audiência

Pública SDM 08/20), as
companhias securitizadoras
(Audiência Pública SDM
05/20) e o novo regime de
ofertas públicas, que consta
na Agenda 2021.
Entidades reguladas
O número de regulados pela CVM saltou para
61.776 participantes/entidades, um crescimento de
12,4% em relação a 2019,
número esse puxado especialmente pelos fundos de
investimento (22.295, crescimento de 14,7% em relação a 2019) e os agentes
autônomos de investimento (13.881, crescimento de
28,5%). Além desses destaques, um dos marcos de
2020 foi a presença de mais
de uma entidade administradora de mercado organizado pela primeira vez desde a fusão BM&FBovespa/
Cetip, acrescentou a CVM.

Começou a primeira fase do Open Banking no Brasil
Entrou em funcionamento no Brasil nesta
segunda-feira a primeira
fase do Open Banking,
cuja regulação será implementada de forma gradual, faseada e evolutiva, até
15 de dezembro de 2021.
“O Open Banking, ou sistema financeiro aberto, é
a possibilidade de clientes
de produtos e serviços financeiros permitirem o
compartilhamento de suas
informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central
e a movimentação de suas
contas bancárias a partir
de diferentes plataformas
e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de
forma segura, ágil e conveniente”.
Nesta primeira fase, o
Open Banking permite o
desenvolvimento pelo mercado de modelos de negó-

cios e serviços que facilitem
aos clientes comparar diferentes produtos e serviços
financeiros disponíveis para
contratação, a exemplo do
que já existe em outros segmentos da economia.
Será obrigatória a abertura ao público de dados das
instituições participantes
do ecossistema do Open
Banking sobre seus canais
de atendimento e as características de produtos e serviços bancários de varejo
relacionados a contas, cartão de crédito e operações
de crédito disponíveis para
contratação por pessoas naturais e jurídicas.
Cabe destacar que o processo de compartilhamento
das características desses
produtos e serviços será digital, ocorrendo por meio
de APIs abertas e padronizadas, e as informações
disponibilizadas são mais

amplas e detalhadas em
relação ao que já é público
atualmente.
Na Fase I não há compartilhamento de dados de
clientes. As informações
cadastrais ou de transações
financeiras do cliente só
poderão ser compartilhadas
entre instituições participantes reguladas, autorizadas e supervisionadas pelo
Banco Central a partir da
Fase II, que se inicia em 15
de julho de 2021, e somente
quando o compartilhamento for expressamente autorizado pelo próprio cliente.
Para fins de compartilhamento de dados de clientes,
a partir de julho, são considerados participantes obrigatórios do Open Banking
as instituições de grande
porte, classificadas como
S1 e S2 pela regulação prudencial, sendo admitida a
participação voluntária de

outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central.
O escopo de compartilhamento é dividido em
quatro fases: Open Data
(1º/2/21) – dados sobre
canais de atendimento,
produtos e serviços relacionados a contas, cartão
de crédito e operações de
crédito; Dados Cadastrais
e Transacionais (15/7/21)
– dados cadastrais e transacionais de clientes relacionados aos mesmos produtos e serviços da fase
inicial; Serviços (30/8/21)
– serviços de iniciação de
transação de pagamento
e de encaminhamento de
proposta de operação de
crédito; e Open Finance
(15/12/21) – dados sobre operações de câmbio,
investimentos,
seguros,
previdência complementar
aberta, entre outros.

CONVERSA
DE MERCADO
Ana Borges
Diretora da Compliançe
Comunicação

A hora de os postes
mijarem nos cachorros

E

m um passado não muito distante, conheci um
investidor que gostava de fazer pequenas “corridas”
no mercado. O processo era o seguinte: um grupo de
investidores escolhia uma ação com baixíssimo volume
negociado diariamente e começava a comprar o papel desenfreadamente. A ação, devido à baixa liquidez, subia de
forma muito rápida, atraindo os desavisados. Olhando a
rentabilidade e acreditando que poderiam ter lucros exorbitantes, eles entravam. Era a exatamente a hora em que o
investidor que conheci falava para os amigos começarem a
vender o papel.
Nesta época não havia WhatsApp, nem Telegram, nem
essa parafernália de mídias sociais, talvez só o Facebook.
Se fazia era via boca a boca mesmo, pelo telefone, nada
escancarado nem com a participação de milhares de investidores. O fato é que a tecnologia apenas disseminou e
ampliou práticas escusas que deixam muitos com dinheiro
no bolso para desespero de outros.
Agora a Comissão de Valores Mobiliários passa a ter
novos desafios. Como regular, punir e evitar esse tipo de
situação como a provocada com as ações da IRB? No dia
28 de janeiro, os papéis saltaram 17,8% puxados por mensagens do grupo no Facebook “IRBR3 Forum Investing”.
Inspirados pelo caso da GameStop nos EUA, os sardinhas
foram à luta defendendo a compra das ações para pressionar os grandes investidores que estavam vendidos à
descoberto, ou seja, venderam os papéis sem tê-los em
carteira. O grupo Short Squeeze IRB no Telegram contava com quase 15 mil membros na semana passada.
Em alerta ao mercado, a CVM observou que short
squeeze é considerado crime. “A atuação com o objetivo
deliberado de influir no regular funcionamento do mercado pode caracterizar ilícitos administrativos e penais”,
afirmou em comunicado. A autarquia destacou a prática
de puxar o preço do papel artificialmente para causar
prejuízos a terceiros ou obter benefícios indevidos é passível de punição, já que é um crime tipificado no artigo
27-C da Lei 6.385/76.
“No Brasil, a depender das características do caso, tais
estratégias podem ser tipificadas, em sede administrativa,
como ‘manipulação de preços’, definição que abarca a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta
ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de
um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e
venda, havendo outros tipos na regulamentação que também se destinam a reprimir práticas que atentem contra a
regularidade do mercado”, destacou.
Mas uma coisa é praticar o crime, e outra é ser punido
por eles. Milhares de investidores se envolveram com a
prática, e punir a todos não é nada fácil. Afinal, a punição
tem que coibir a vontade de reincidir no crime, o que não
é praxe quando se trata de mercado financeiro. Historicamente, o que se vê é a pessoa ganhar rios de dinheiro com
operações escusas e depois pagar uma pequena multa,
fazer um acordo ou até mesmo sair impune. É um segmento em que o crime compensa.

BNDES aprovou antecipadamente dívidas com o Tesouro Ipea: Investimentos tiveram
O Banco de Desenvol- do implementadas desde
Adicionalmente o BN- rio da Economia, em con- alta de 3,1% em novembro

vimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou
a liquidação antecipada
de dívidas com o Tesouro
Nacional no valor de R$
38 bilhões. O pagamento ocorrerá nas próximas
semanas, tão logo sejam
executados os trâmites legais necessários, informou
o banco de fomento nesta
segunda-feira.
A aprovação segue a sequência de amortizações
antecipadas de dívidas
com a União que vêm sen-

2016, levando em consideração o planejamento
financeiro e a governança
do BNDES, fundamentada em análises de liquidez,
fluxo de caixa, riscos e jurídica.
O saldo remanescente
das dívidas (antes do presente pagamento) entre o
BNDES e o Tesouro é de
aproximadamente R$ 160
bilhões, além do instrumento especial de capital
próprio (IECP) no montante de R$ 36 bilhões.

DES informa que recebeu
no dia 28/01/21 Ofício
do Tribunal de Contas
da União (TCU) sobre o
Acórdão nº 56/2021-Plenário, referente ao processo
TC-010.173/2015-3,
que declarou a irregularidade dos empréstimos
concedidos a instituições
financeiras
controladas,
inclusive o BNDES, firmados mediante a emissão
direta de títulos públicos,
fixando prazo de 60 (sessenta) dias para o Ministé-

junto com as instituições
financeiras federais, submeterem àquele Tribunal
cronograma detalhado de
devolução dos valores à
União.
Análises adicionais acerca do cronograma solicitado pela recente decisão do
TCU serão efetuadas ao
longo das próximas semanas, e eventuais informações relevantes serão divulgadas tão logo aprovadas
nas alçadas competentes do
banco.

O Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF), divulgado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta segundafeira, apontou crescimento de 3,1% em novembro,
frente a outubro. Essa foi a
quinta alta consecutiva nos
investimentos. Na comparação com novembro de
2019, houve um avanço de
3,6%.
O Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo
mede os investimentos no
aumento da capacidade
produtiva da economia e na
reposição da depreciação
do estoque de capital fixo.
No acumulado de 12 meses

encerrados em novembro, a
queda foi de 4,4%. No trimestre móvel encerrado no
mesmo mês, houve crescimento de 6,3%.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros
ativos fixos. A produção
de máquinas e equipamentos destinados ao mercado
interno apresentou alta de
10,9% em novembro, enquanto a importação desses itens cresceu 20,1%
no mesmo período. Com
isso, o consumo aparente de máquinas e equipamentos avançou 7,7% no
penúltimo mês de 2020,
encerrando o trimestre
móvel com alta de 14%.
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Reviver Centro do Rio de Janeiro começa a sair do papel
Por Silvia Pereira

A

Prefeitura do Rio
lançará este mês o
plano urbano Reviver Centro, que tem como
objetivo o estímulo à recuperação social, econômica e urbanística do Centro do Rio.
Esse é um projeto antigo do
prefeito Eduardo Paes para
a área e que agora promete
sair do papel e se tornar realidade, visto que já foi enviado
à Câmara de Vereadores para
a discussão no legislativo em
curso.
Na prática, o bloco já
está na rua, para trabalhar
em prol da ideia que converterá o projeto Reviver
Centro, em realidade. E foi
a partir desse objetivo, e
embalada pela nova gestão
municipal, que promete
ser proativa, em que todos os órgãos dialoguem
entre si, é que a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico reuniu-se na
tarde desta sexta-feira na
Cdurp, no Centro, com
os principais atores desse
projeto de união, que são
os empreendedores.
Este primeiro encontro
entre representantes dos
polos gastronômicos do
Rio com o governo de Eduardo Paes marcou a presença recorde de uma comissão
de 24 empresários, que debateram sobre diversas demandas do setor, que está

Wellington Jorge

muito castigado pela crise
econômica, agravada pela
pandemia.
Estavam presentes representantes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, o subsecretário
da pasta, Marcel Balassiano,
e seu coordenador setorial,
Armed Nemr, com quem
conversei, numa entrevista
transcrita a seguir:

Portanto, a partir de agora,
o gestor privado vai atuar
contribuindo com esse
grande debate, e dialogar
com todos os órgãos que
deliberam seus negócios.

Na prática, como será
feito isso?
No primeiro momento,
será dada prioridade de
atendimento a bares e restaurantes. Depois, a gente
Como se sabe, o sen- vai acompanhar a estrutuhor tem
ração
um exe ver o
Prefeitura se reúne com
celente
que nós
representantes
dos
polos
relaciotemos
namen- gastronômicos para encontrar de ordeto com
namensaídas para crise
a catto, e daí,
egoria
efetivados polos, muito pelo seu mente, chamar polo por
perfil empresarial. Qual polo para discutir como se
será, então, sua missão dará o relacionamento com
os representantes de cada
dentro desse projeto?
Armed – É principal- poder, de acordo com a demente, buscar estabelecer manda de cada um.
com o empreendedor o
Em sua avaliação, qual
diálogo e criar uma ponte
de suas demandas com a o polo mais problemático?
Não existe polo mais
prefeitura, para solucionar
problemas do setor. A pre- problemático. O que existe
feitura não quer participar são problemas pontuais, e
do processo decisório de que ao longo dos diagnóstiforma unilateral e imposi- cos que serão feitos vativa. Na realidade, a gestão mos ter o panorama desse
Paes quer tentar criar a pos- quadro com lupa, e aí com
sibilidade de o empresário o auxílio da Secretaria e de
debater algumas decisões, outros órgãos afins vamos
que antes eram tomadas à conseguindo recuperar cada
revelia de sua participação. região, colocando nos tril-

hos, corrigindo e arrumando a casa, focando sempre no desenvolvimento.
Porém, a grande inovação
dessa gestão será a boa interlocução que estamos estabelecendo entre os órgãos
da prefeitura com o empresariado, que é responsável
pela produção de riquezas,
que alavanca a economia e
gera emprego.
Qual a expectativa do
governo sobre a população do Rio em aderir ao
modelo de uma região
que abriga trabalho e moradia ao mesmo tempo?
A partir, de um grande
debate com o empresariado carioca, não só de
uma concepção, ou um
conceito, mas de uma ideia
apoiada em condições objetivas, com levantamentos e estudos concretos.
O projeto Reviver Centro
prevê a transformação da
área em local de moradia,
com infraestrutura que dê
para todos conviverem no
Rio de maneira sustentável. Enfim, uma cidade que
funcione, onde haja uma
concentração de serviços
essenciais como educação, saúde, comércio, emprego e lazer, e que deixe
de ser apenas um centro
comercial avulso, que
no final de semana fique

Armed Nemr: ‘A gestão Paes quer tentar
criar a possibilidade de o empresário
debater algumas decisões’

abandonado,
lizado.

e

subuti-

Até que ponto a pandemia corroborou o abandono do Centro do Rio?
Pois é, sem dúvida alguma, a pandemia acentuou todas as contradições
e mazelas que já existiam,
há anos, no Centro do
Rio. E quando as empresas começaram a fazer o
home office, e o público
parou de vir ao Centro
da cidade, todos puxados
para o fechamento e distanciamento social, como
prevê o protocolo de segurança sanitária, tivemos
uma piora, em termos de

abandono. Além disso, a
pandemia evidenciou mais
desigualdades e falta de
oportunidades, uma situação agravada pelo desemprego, e fez o Centro da
cidade definhar, tarefa que
pretendemos reverter.
Mas o efeito home office
é de que, a partir de sua utilização, o empresário percebeu que seu custo diminuiu.
Mas, em contrapartida, percebeu também que a distância do emprego, aliado a
um transporte muitas vezes
precário, e que também representa custo para o trabalhador, demonstra apenas uma
faceta do quanto é viável o
Reviver Centro.

Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam:
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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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