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Volta da renda emergencial 
mostra prioridades do Congresso

Risco de queda de governos nos 2 anos 
seguintes a uma epidemia grave
Exemplos históricos revelam efeitos da desigualdade

Desde a Praga de Justinian 
e a Peste Negra até a Gri-
pe Espanhola de 1918, a 

história está repleta de exemplos 
de surtos de doenças que deixa-
ram uma longa sombra de reper-
cussões sociais, que moldaram as 
políticas, subverteram a ordem so-
cial e, em alguns casos, acabaram 
provocando instabilidade social.

Alguns historiadores afirmam 
que a interação entre a grande 
pandemia de cólera – doença pro-
vocou 20 mil mortes entre uma 
população de 650 mil habitantes 
– e as tensões preexistentes foi a 
principal causa do que ficaria co-
nhecido como a Revolta de Paris 
de 1832.

Com a pandemia da Covid-19, 
os economistas do FMI Philip 
Barrett, Sophia Chen e Nan Li se 
debruçaram sobre a História para 
buscar uma explicação e antever 
o que poderá ocorrer no mundo. 
“Uma possível explicação é que 
uma epidemia pode revelar ou 

agravar fissuras preexistentes na 
sociedade”, sugerem.

Um estudo recente do FMI ofe-
rece evidências do vínculo entre 
epidemias e revoltas nas últimas 
décadas. Foi utilizado um indica-
dor baseado na cobertura de im-
prensa sobre conflitos sociais para 
criar um Índice de Tensão Social 
Reportada (Reported Social Un-
rest Index – RSUI).

Esse novo índice proporciona 
uma medida mensal uniforme de 
conflitos sociais em 130 países, 
desde 1985 até o presente. Os pi-
cos no índice coincidem com as 
descrições narrativas de conflitos 
em diversos estudos de casos, um 
sinal de que o índice captura even-
tos reais e não flutuações no senti-
mento ou na atenção da mídia. Os 
países com epidemias mais graves 
e mais frequentes também regis-
traram, em média, mais conflitos.

As cicatrizes sociais que se ma-
nifestam na forma de conflitos 
podem não ser imediatamente 

visíveis durante e logo após uma 
pandemia. Contudo, o risco de 
tensões sociais dispara a longo 
prazo. A análise mostra que, com 
o tempo, aumenta o risco de tu-
multos e manifestações contra o 
governo, com um risco mais ele-
vado de derrubar o governo, que 
costuma ocorrer nos dois anos 
seguintes a uma epidemia grave. 
O aumento da desigualdade pode 
levar a finais assim.

“A experiência com a Co-
vid-19 até o momento é coeren-
te com esse padrão histórico. O 
número de episódios de grande 
tensão social no mundo todo 
caiu para o nível mais baixo em 
quase cinco anos. As principais 
exceções são os Estados Unidos 
e o Líbano, mas, mesmo nesses 
casos, os maiores protestos es-
tão associados a problemas que 
a pandemia pode ter exacerbado, 
mas que não foram diretamen-
te causados por ela”, avaliam os 
economistas do FMI.

Pauta de Guedes encontrará resistências no Centrão

Assim que foi eleito para 
a presidência da Câmara 
dos Deputados, Arthur 

Lira (PP-AL) começou a examinar 
os pedidos de retomada imediata 
da renda básica emergencial. O 
novo presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), tam-
bém é simpático à ideia.

Essa pauta mostra que não será 
fácil a convivência entre os novos 
presidentes e a equipe econômi-
ca do Governo Bolsonaro, como 
chegou-se a especular. Temas co-
mo privatização da Eletrobras, fe-
chamento de agências do Banco 
do Brasil e até a Reforma Admi-
nistrativa, apontada pelo minis-
tro Paulo Guedes como essencial 
dentro de seu projeto, enfrentarão 
resistência.

O Centrão está longe de ser um 
bloco coeso. Interesses regionais 
movem seus integrantes. Parla-
mentares do Nordeste sabem o 
desgaste que será a privatização da 
Eletrobras na região. Igualmente, 
quem tem base nas pequenas ci-
dades – ponto forte do Centrão 

Bolsonaro, Pacheco e Lira na abertura dos trabalhos

– reluta em reduzir o atendimen-
to do Banco do Brasil ou demitir 
servidores públicos.

Não vai longe o tempo em que 
Eduardo Cunha comandou a Câ-
mara dos Deputados com apoio 
do Centrão e jogou no colo do 
Governo Dilma as chamadas 
“pautas-bomba”.

Arthur Lira destacou que é pre-
ciso construir uma pauta emer-
gencial para resguardar a vida dos 

cidadãos, dinamizar a economia, 
criar empregos e preservar a res-
ponsabilidade fiscal.

A volta da renda emergencial 
é dada como certa, por unir inte-
resses de empresários, políticos e 
do presidente Jair Bolsonaro, que 
vê sua popularidade – inflada pe-
los pagamentos no ano passado – 
derreter como picolé no calor de 
40º do Rio de Janeiro após o fim 
do auxílio.

Petrobras deve 
manter volume 
de exportação 
de petróleo

As exportações de petróleo da 
Petrobras este ano devem conti-
nuar em patamares próximos aos 
registrados no ano passado, e sem 
perspectivas de novos recordes, 
informou o diretor executivo de 
Comercialização e Logística da 
companhia, André Barreto Chia-
rini.

Sem a área de distribuição, após 
a privatização da BR, as expor-
tações de petróleo tiveram papel 
fundamental durante os piores 
momentos da pandemia, permi-
tindo geração de caixa em um mo-
mento crítico.

“Em abril, no ápice da crise, fo-
ram exportados 1 milhão de bar-
ris por dia [saídas físicas]. Adicio-
nalmente, é importante ressaltar 
a bem-sucedida performance do 
petróleo de Búzios, principal óleo 
da nossa cesta de exportação, com 
a inclusão de 14 novos clientes ao 
longo de 2020”, informou a Pe-
trobras.

A Petrobras disse ainda que te-
ve seu melhor desempenho ope-
racional em 2020, com recordes 
de produção anual, com 2,28 mi-
lhões de barris diários de petróleo 
e LGN (líquido de gás natural) 
e 2,84 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia de produção 
total. O desempenho foi obtido, 
segundo a Petrobras, durante a 
pandemia e em um ano em que 
houve contração da demanda 
global por combustíveis e preços 
baixos do petróleo no mercado 
internacional.

Lula questiona 
parceria entre 
MPs do Brasil 
e da Suíça

A defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva irá à Suíça 
questionar na Justiça a coopera-
ção firmada entre procuradores 
daquele país e membros da antiga 
força-tarefa da Lava Jato, depois 
que vieram a público os diálogos 
entre procuradores, autoridades 
suíças e o ex-juiz Sergio Moro.

As mensagens trocadas via apli-
cativo foram reveladas pela Vaza 
Jato, mas novos textos vieram à 
tona por decisão do STF.

Segundo o jornalista Jamil Cha-
de, do UOL, a meta do advogado 
Cristiano Zanin Martins é conse-
guir acesso aos documentos e ar-
quivos originais dos servidores da 
Odebrecht, apreendidos no país 
europeu, que os suíços repassa-
ram ao Brasil. A suspeita da defe-
sa de Lula é de que a cooperação 
entre os procuradores tenha ocor-
rido fora dos canais oficiais, o que 
poderia anular as provas.

Os arquivos da Odebrecht re-
passados pela Suíça foram usa-
dos pela Lava Jato para apontar 
supostos pagamentos ilegais da 
Odebrecht para compra do terre-
no do Instituto Lula. De acordo 
com documentos acessados por 
investigadores brasileiros, Lula 
teria recebido R$ 12 milhões da 
construtora como propina.

A defesa do ex-presidente 
aponta que a denúncia não toma 
como base as planilhas originais 
obtidas pelas autoridades suíças, 
mas sim uma cópia do material 
entregue no Brasil pela própria 
Odebrecht. Advogados dizem, in-
clusive, que os documentos foram 
adulterados pela construtora.

Governo tem 
5 dias para 
explicar gastos 
do Fundo Clima

O ministro Luís Roberto Barro-
so, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que a União e 
o BNDES comprovem, em cinco 
dias, a destinação de recursos re-
embolsáveis e não reembolsáveis 
do Fundo Clima. PT, PSOL, PSB 
e Rede questionam a atuação do 
governo.

O PSOL afirma que toda a ver-
ba disponível em 2020 na moda-
lidade não reembolsável (cerca 
de R$ 8,9 milhões) foi destinada 
a apenas um projeto de gestão de 
resíduos sólidos, o “Lixão Zero”, 
de interesse do governo de Ron-
dônia.

Luis Macedo, Câmara dos Deputados
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Instrumento 
desenvolvido para não  

ser identificado, como nos 
resultados de buscas  

na internet

Poder informacional e competição entre potências
Por Vladimir de  
Paula Brito

Em tempos de arsenais com 
capacidades nucleares de 
alcance global e popula-

ções impregnadas pelo naciona-
lismo, o custo político, econômico 
e militar de realizar ocupações em 
outras nações para impor a pró-
pria vontade nacional foi se tor-
nando cada vez mais proibitivo.

Ao longo do século XX, as ex-
periências dos norte-americanos 
nas Filipinas, Vietnã, Afeganistão 
e Iraque, dos russos no Afeganis-
tão, dos franceses na Indochina 
e Argélia ou dos portugueses em 
Angola e Moçambique são exem-
plos do elevado preço a ser pago 
ao se tentar ocupar diretamente 
regiões do globo cuja população 
em algum momento passou a al-
mejar a própria independência.

Claro que existem exceções à 
regra, como nos casos em que se 
deseja mais o território do que sua 
população, como é o caso de Isra-
el na Cisjordânia ou da China no 
Tibet. Mas, mesmo nestas ocor-
rências, tem sido um grande desa-
fio para a potência conquistadora 
expropriar o território de seus an-
tigos ocupantes sem incorrer em 
genocídios.

Essa mudança comportamen-
tal provocada pelo nacionalismo é 
um evento histórico “relativamen-
te” recente, advindo da Revolu-
ção Francesa, com a invenção do 
conceito de nação. Até então, sob 
a égide das monarquias, as terras 
mudavam de “propriedade” a par-
tir das guerras, em que o jogo do 
conflito era reservado à nobreza. A 
população do território podia ter 
maior ou menor identidade com a 
“casa” reinante, mas se comporta-
va como parte da propriedade em 
si, vez que era completamente ex-
cluída da política.

Com a incorporação das amplas 
massas neste campo, a partir do 
exemplo francês e do norte-ameri-
cano, os territórios passaram a ser 
percebidos como um patrimônio 
comum de toda a sociedade que 
nele existia, e não de uma família 
ou classe. Ou seja, os segmentos 
populares passaram a se importar 
cada vez mais com o destino de 
suas recém-criadas nações. Esta 
procura pela identidade nacional, 
que ganhou um primeiro impulso 
depois das guerras napoleônicas, 
mudando o panorama da Europa 
e América do Sul, tornou-se um 
fenômeno global depois da Se-
gunda Guerra Mundial.

Evidentemente, os conflitos con-
tinuaram a existir como instrumen-
tos de resolução de diferenças, mas 
as guerras coloniais e de conquista, 
em que se tenta incorporar e depois 
manter um novo território ao corpo 
de uma nação, tornaram-se cada vez 
mais dispendiosas e dependentes da 
capacidade do ocupante de deslocar 
sua própria população para o terre-
no ocupado.

Como alternativa às relativa-
mente ineficazes medidas mili-
tares, principalmente a partir do 
período de hegemonia norte-ame-
ricana, tornou-se praxe intervir 
com o poderio informacional dis-
ponível, tentando mobilizar parte 
da sociedade do país a ser “colo-
nizado” para a defesa dos interes-
ses da potência atuante. Assim, a 
partir da segunda metade do sé-
culo XX ficou evidente para parte 
das elites dirigentes das principais 
potências que seria menos onero-
so alavancar contradições internas 
nos países a serem predados, do 
que empregar os onerosos meios 
bélicos tradicionais.

O imperialismo clássico, com 
ocupação militar e prepostos 
exercendo o poder, se tornou um 
anacronismo, tendo sido “quase” 
eliminado do portfólio das ferra-
mentas de exercício de poder por 
parte dos grandes atores globais. 
Os casos de intervenção direta so-
mente reforçaram a relevância da 
prevalência estratégica da atuação 
na esfera informacional.

Por conseguinte, no lugar das 
ações diretas, o poder informacional 
passou a ser um dos instrumen-
tos privilegiados para intervir em 
outras nações com o fito de pro-
mover os interesses da potência 
agressora. Neste sentido, uma das 
vantagens fundamentais deste ins-
trumento seria sua opacidade, sen-
do desenvolvido justamente para 
não ser identificado como poder.

Com esta característica, na prá-
tica, os setores nacionalistas são 
impedidos de perceber interesses 
diversos dos de sua própria nação 
que estejam contidos sub-repticia-
mente nas ferramentas informa-
cionais que fortuitamente surgem, 
advindas, pretensamente, do sim-
ples acaso tecnológico.

Na sua expressão passiva, apa-
rece em ocorrências aparente-
mente banais, como nos critérios 
de ordenamento do resultado das 
buscas na internet, em que um ti-
po de resposta é encontrado e ou-
tros não, na seleção de vídeos mais 
bem ranqueados, na obtenção de 
dados coletados por aplicativos, na 
língua utilizada na programação 
de softwares, nos conceitos eco-
nômicos embutidos nas redes, no 
idioma predominante no ambien-
te acadêmico, na localização física 
dos principais centros conectores 
das redes globais, nas nações que 
controlam os domínios de sites, 
no protocolo de rede utilizado, 
nas empresas que controlam as 
transações de crédito e débito, nos 
países que administram os satélites 
que ordenam o posicionamento 
geográfico global.

Quase tudo aparentemente 
isento, pouco observável, calcados 
na ideologia de que as escolhas 
técnicas são indiferentes dos obje-
tivos políticos.

 Tomando como exemplo o 
TCP-IP, que é a pilha de protoco-
los que ordena o tráfego de dados 

na internet. Há aproximadamen-
te 40 anos a Advanced Research 
Projects Agency (Arpa, darpa.mil) 
e o Office-of-Net-Assessment 
(defense.gov/Our-Story/Office-
-of-the-Secretary-of-Defense/
Office-of-Net-Assessment/) do 
Departamento de Defesa dos 
EUA (DoD) tinham como um 
de seus objetivos ajudar a proje-
tar (conceitualmente) uma rede de 
comunicações globais que tirasse 
o poder que a geografia exercia 
sobre as comunicações.

Tradicionalmente, as comunica-
ções dependiam da estrutura física 
das operadoras de telefonia, que 
se disseminavam mediante ramifi-
cações regionais e troncos centrais 
a partir das diversas nações do pla-
neta. Todos os Estados nacionais 
controlavam suas comunicações, 
pois estas eram determinadas ape-
nas por sua estrutura física, me-
diante arquiteturas hierárquicas 
dentro de suas próprias fronteiras.

Com o TCP-IP, isso mudaria 
completamente, pois as mensa-
gens são fragmentadas em múlti-
plos pacotes e enviadas de forma 
redundante por diversas redes di-
gitais. Quem monta a mensagem 
é o software e a empresa que o 
possui, secundarizando totalmen-
te as redes físicas por onde o dado 
trafega. Assim, ao conversar por 
um aplicativo ou enviar uma men-
sagem, como a maior parte destas 
ferramentas é de empresas norte-
-americanas, bem como os nós 
centrais da rede, obrigatoriamente 
as mensagens passarão por territó-
rio desta nação.

Aparentemente, quando o De-
partamento de Defesa dos EUA 
ofereceu seu custoso protocolo 
para implementação gratuita por 
todos, tornando inclusive seu uso 
obrigatório para seus fornecedo-
res, poucos perceberam as profun-
das questões envolvidas. Quem 
imaginaria que um simples proto-
colo de rede teria sido projetado 
objetivando acabar com o poder 
das operadoras de telefonia e para 
transferir este controle para o Vale 
do Silício?

Todavia, a escolha estava embu-
tida na tecnologia adotada, e por 
não ser facilmente percebida, na 
prática foi imposta. Aliás, neste 
ponto cabe uma observação. Es-
critórios como o de Net-Assess-
ment do Departamento de Defe-
sa dos EUA planejam conceitos 
tecnológicos de demorado desen-
volvimento, que sejam rupturais, 
e cujas recompensas propiciem 
enormes ganhos em escala plane-
tária.

Outra dimensão na esfera infor-

macional envolve as medidas ativas, 
que são lastreadas pelo controle 
ou hegemonia na estrutura acima 
descrita. Nesta faceta são empre-
gados instrumentos que são utili-
zados secularmente nas guerras e 
disputas, como a desinformação, 
mas em um contexto em que seus 
efeitos são exponencialmente am-
pliados pela onipresente arquitetu-
ra informacional disponível.

Desta maneira, neste receituário 
são empregadas operações psico-
lógicas extremamente abrangentes 
apoiadas em enormes repositórios 
de dados sobre os indivíduos (big 
data), que permitem entregar pro-
paganda personalizada pelas redes 
sociais a dezenas ou centenas de 
milhões de pessoas. Mesclado a is-
so tem-se o uso dos veículos de co-
municação clássicos, como rádios, 
jornais ou televisão, que também 
são propagados pelas redes, com 
seu conteúdo repassado a partir de 
aplicativos de conversação.

Os referidos aplicativos para 
conversação permitem igualmen-
te a divulgação ampla de boatos, 
que são mais legitimados ao serem 
distribuídos por pessoas conheci-
das. Sites, grupos políticos, jornais 
digitais nascem divulgando de-
sinformações e desaparecem tão 
repentinamente quanto surgiram. 
Em operações de longo prazo, fil-
mes, livros ou artigos acadêmicos 
são produzidos para dar suporte 
ao cenário ficto construído.

Este conjunto de ações concomi-
tantes é conhecido como “orques-
tração”, pois objetiva fragmentar 
um cenário a ser entregue ao públi-
co-alvo, tal qual um quebra-cabeça. 
Mais do que prover certa dificulda-
de, descobriu-se que para que este 
conjunto de medidas funcione é de-
terminante que o alvo da ação consi-
dere que chegou às  “próprias” con-
clusões “por si mesmo”. Parte das 
premissas de que o esforço pessoal 
gera comprometimento, e de que 
a sensação de poder determinar o 
que acontece ao seu redor, por mais 
complexo que o mundo se apresen-
te, cria um vínculo emocional com 
as escolhas realizadas, fixando-as.

Normalmente, estas operações 
mesclam desinformação com in-
formações verdadeiras, de manei-
ra que as últimas legitimem as pri-
meiras. Empregam igualmente a 
divulgação de um grande volume 
de “lixo” informacional, limitan-
do a capacidade dos indivíduos de 
receberem informações novas, ou 
de descobrirem outras fontes.

Tais medidas ofensivas normal-
mente são operadas por agências 
de inteligência, que muitas vezes 
atuam em coalizão com agências 
aliadas, utilizando também em-
presas privadas, organizações não 
governamentais e/ou grupos de 
hackers como intermediários (bu-
ffers), de maneira a ocultarem sua 
própria participação.

Tendo em vista o inacreditável 
grau de sofisticação que empre-
gam, com a continuidade, e o tem-

po, grande parte dos indivíduos 
selecionados como alvos tende a 
sucumbir a este tipo de ação, ao 
menos em curto prazo. Normal-
mente os alvos não são seleciona-
dos somente pela afinidade ideoló-
gica com algum ponto do espectro 
político, mas principalmente pelo 
grau de sua fragilidade social.

Bons exemplos seriam a mino-
ria russa na Ucrânia, os trabalha-
dores fabris do cinturão de ferro 
norte-americano ou parcela da 
empobrecida classe média brasilei-
ra. A narrativa sempre envolverá 
o nós contra eles. Pobres versus 
ricos, ou nacionalistas antagoni-
zando liberais. No entanto, a te-
mática preferida sempre será a da 
corrupção, vez que se associa dire-
tamente a outro pré-requisito para 
o bem sucedido uso de desinfor-
mações, que é o chamado “desejo 
de acreditar”. Ou seja, a explora-
ção de temáticas cujo público-alvo 
tenha predisposição em aceitar 
como verdade. Dada a herança 
patrimonialista das organizações 
sociais humanas, nada mais natu-
ralizável que “corrupção”.

Nestas operações de informa-
ção, muitas vezes, mais do que 
promover a vitória de uma po-
sição, deseja-se que o conflito 
perdure o maior tempo possível, 
paralisando o desenvolvimento 
da nação afetada. Os resultados 
tendem a ser bastante efetivos, 
inclusive sob o prisma econômi-
co. Para os investidores, poucas 
questões são mais relevantes do 
que a previsibilidade, e é impos-
sível obter este bem quando me-
tade da população avalia que foi 
furtada pela outra metade.

Embora tais operações de infor-
mação ou guerras híbridas sejam ex-
tremamente efetivas, nem todas 
as nações estão a sua mercê em 
um mesmo nível. Quatro elemen-
tos possuem grande relevância 
no combate ou diminuição da 
exposição a este tipo de fenô-
meno. Evidentemente, os países 
que conseguem conjugar o maior 
número destes meios têm grande 
vantagem sobre seus competido-
res, até porque possuem grande 
interdependência.

Tais elementos são a posse de 
agências de inteligência de sinais 
e de contraespionagem sofistica-
das; a consolidação de objetivos 
nacionais de longo prazo que gal-
vanizem uma sociedade inteira; 
o estabelecimento de um parque 
nacional de tecnologia da infor-
mação/defesa; e a imposição de 
filtros e censura. Evidentemente, 
este último item é mais difícil de 
ser empregado por países demo-
cráticos, mas não perde sua efeti-
vidade pela valoração moral que 
possa receber.

Nos próximos artigos tentare-
mos analisar com mais detalhes 
estes quatro elementos.

Vladimir de Paula Brito é doutor  
em Ciência da Informação.
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Carro elétrico  
precisa de petróleo

Em 2020, 4,2% dos novos carros eram elétricos. 
Pode estar chegando o ponto da virada, em que 

automóveis a bateria deixarão de ser um nicho, mas por 
enquanto a venda depende de fortes incentivos fiscais. 
Ildo Sauer, que foi diretor de Gás e Energia da Petrobras, 
assinala que a mobilidade elétrica aumenta a eficiência 
do uso dos combustíveis em três vezes. “Se, em vez de 
colocar o combustível no carro, eu converter em eletricid-
ade em centrais de ciclo combinado de alta eficiência, eu 
aumento a eficiência em 150%”, calcula Sauer, em entrev-
ista à AepetTV.

“Agora, a mobilidade elétrica vai reduzir o uso de 
petróleo? Não, não vai”, destaca. Como demonstrado 
na manchete de ontem do Monitor Mercantil, metade 
do excedente do capitalismo é gerada pelo petróleo. 
“Em muitos lugares do mundo, o petróleo será a fonte 
mais eficaz para gerar eletricidade”, afirma o especial-
ista.

“Essa realidade é ignorada pelo discurso oficial: ‘Ah, 
temos que vender o petróleo todo porque daqui a pouco 
não vai valer nada’. É mentira”, explica Ildo Sauer.

Interessante é que o “ponto de inflexão” dos elétri-
cos já foi ultrapassado na Noruega, onde os incentivos 
fiscais tornam esses veículos mais baratos. A partici-
pação de mercado de carros movidos a bateria subiu 
para 54% em 2020 no país nórdico, em comparação 
com menos de 5% na maioria das nações europeias. A 
Noruega é grande produtor de petróleo, que possibili-
tou acumular em seu fundo soberano nada menos que 
US$ 1,3 trilhão.

Abre e fecha

Analista geopolítico, Fabio Reis Vianna explica à coluna 
a votação do candidato da “direita que não usa garfo e 
faca”, André Ventura, nas eleições presidenciais de Por-
tugal, mês passado: “Eu acho que é resultado do ambi-
ente de insatisfação generalizada nestas classes médias da 
Europa”, analisa Vianna.

“A situação aqui parece muito tensa, e é preocupante 
a ideia de que este vírus gere uma série de mutações 
infindáveis, e que o mundo possa passar por mais um 
ano sendo obrigado a abrir-se e a fechar-se. As áreas 
que mais geram empregos foram destruídas: bares, res-
taurantes e comércio. Um mundo sem trabalho, renda e 
onde as pessoas são obrigadas a permanecer trancadas 
em casa é um barril de pólvora em potencial. Então, 
acho que essas figuras bizarras são sintomas desse mo-
mento atual”, finaliza o analista.

O carismático Marcelo Rebelo de Souza, do PSD, foi 
reeleito com 60,7% dos votos. Em segundo lugar ficou 
a candidata do PS, Ana Gomes, com 12,97%. André 
Ventura, do Chega!, ficou em terceiro, com 11,9%. O 
presidente tem função pouco mais que simbólica em 
Portugal.

3 a 4 acidentes na vida

O número de mortos em acidentes de trânsito no 
Brasil em 2018 foi de 33.625 pessoas. Nos EUA, cerca de 
36 mil perdem a vida em acidentes de trânsito (dado de 
2019). Só que a frota lá é quase 200 milhões de veículos a 
mais que as 57,9 milhões de unidades, entre motocicletas, 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, aqui 
(dado do Sindipeças).

Nos EUA, em média, um motorista terá de 3 a 4 aci-
dentes na vida. Para a sociedade, o custo desses acidentes 
é de US$ 800 bilhões por ano.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 25 de Fevereiro de 2021, às 10:00 ho-
ras, realizará o leilão REBDETRO JUD01.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, com Restrições Judiciais, cujos respectivos
Tribunais e Varas foram devidamente notificados, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, confor-
me art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como leiloeiro
o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Agricultores Rurais LTDA,
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade
com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados para
ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
a serem realizadas no dia 18/02/2021, em sua Sede Social, localizada na
Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro, às 14:00 horas em primeira
convocação, com 2/3 do mínimo de sócios, as 15:00 horas, em segunda
convocação, com o mínimo de metade mais 01, dos cooperados e às
16:00 horas, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 sócios,
para tratar das seguintes Ordem do Dia: ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA: Item I – Prestação de Contas, de acordo com o Artigo 52º do
Estatuto Social, Item II – Assuntos Gerais de interesse social, excluídos os
de competência exclusiva da AGE. ASSEMBLEÍA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: Item I – Entrada e Saída de Sócios.  Item II –  Assuntos
Gerais. Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que, nesta data,
é de 164 (Cento e sessenta e quatro) o quantitativo de   Associados   da
Cooperativa, Rio de Janeiro, RJ, 03 de Fevereiro de 2021.

Maria do Socorro da Silva Ferreira
Presidente

EUA podem congelar 
acordos com o Brasil
Biden recebe dossiê mostrando os perigos do apoio a Trump

Quatro meses de-
pois de fazer 
críticas públicas 

contra o desmatamento 
no Brasil, o presidente Joe 
Biden e membros do alto 
escalão do novo governo 
dos EUA receberam nesta 
semana um longo dossiê 
que pede o congelamento 
de acordos, negociações 
e alianças políticas com o 
Brasil enquanto Jair Bolso-
naro estiver na Presidência.

O documento de 31 pá-
ginas, ao qual a BBC News 
Brasil teve acesso, condena 
a aproximação entre os dois 
países nos últimos dois anos 
e aponta que a aliança entre 
Donald Trump e seu par 
brasileiro teria colocado em 
xeque o papel de “Washing-
ton como um parceiro con-
fiável na luta pela proteção 
e expansão da democracia”. 
O documento foi escrito 
por professores universi-
tários e acadêmicos norte-
americanos e diretores de 
ONGs como Greenpeace, 
Amazon Watch, Friends of  
the Earth e Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil 
(APIB) e a iniciativa é da 
U.S. Network for Demo-
cracy in Brazil. 

“A relação especialmente 
próxima entre os dois presi-

dentes foi um fator central 
na legitimação de Bolso-
naro e suas tendências au-
toritárias”, diz o texto, que 
recomenda que Biden res-
trinja importações de ma-
deira, soja e carne do Brasil, 
“a menos que se possa con-
firmar que as importações 
não estão vinculadas ao 
desmatamento ou abusos 
dos direitos humanos”, por 
meio de ordem executiva 
ou via Congresso.

A mudança de ares na 
Casa Branca é o combus-
tível para o dossiê, escri-
to por professores de dez 
universidades (9 delas nos 
EUA), além de diretores de 
ONGs internacionais como 
Greenpeace EUA e Ama-
zon Watch.

A BBC News Brasil apu-
rou que os gabinetes de pe-
lo menos dois parlamenta-
res próximos ao gabinete de 
Biden — a deputada Susan 
Wild, do comitê de Rela-
ções Internacionais, e Raul 
Grijalva, presidente do co-
mitê de Recursos Naturais 
— revisaram o documento 
antes do envio.

Mudança de tom

É bom lembrar que só 
um dia depois da ratifica-

ção pelo Colégio Eleitoral 
dos Estados Unidos da vi-
tória do candidato demo-
crata Joe Biden nas eleições 
presidenciais americanas, é 
que o presidente brasileiro, 
Jair Bolsonaro, reconheceu 
formalmente o triunfo do 
opositor de Donald Trump, 
mesmo mendossando a 
inforçãode fraude nas elei-
ções;

“Saudações ao presidente 
Joe Biden, com meus me-
lhores votos e a esperança 
de que os EUA sigam sendo 
‘a terra dos livres e o lar dos 
corajosos’”, disse no comu-
nicado divulgado na tarde  
do diam15  de dezembro 
pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores em nome 
do presidente.

“Estarei pronto a traba-
lhar com V. Exa. e dar con-
tinuidade à construção de 
uma aliança Brasil-EUA, na 
defesa da soberania, da de-
mocracia e da liberdade em 
todo o mundo, assim como 
na integração econômico-
comercial em benefício dos 
nossos povos”, conclui a do 
Itamaraty, cujo titular, Er-
nesto Araujo, sempre ma-
nifestou profundo apoio a 
Donald Trump. Quando da 
visita chefe do Departamen-
to de Estado norte-ameri-

cano, o chanceler defendeu 
a postura de subordinação 
do Brasil aos interesses dos 
Estados Unidos. Ele foi 
com Pompeo à Roraima 
para hostilizar, em territó-
rio brasileiro, a Venezuela. 
A visita foi duramente criti-
cada por políticos e figuras 
públicas, pelo alto teor de 
subserviência do governo 
Brasileiro a Trump. O pre-
sidente da Câmara, Rodri-
go Maia, chegou  a dizer 
que a presença de Pompeu 
no Brasil “não condiz com 
a boa prática diplomática 
internacional e afronta as 
tradições de autonomia e 
altivez de nossas políticas 
externa e de defesa”.

Araújo também usou 
a nota para rebater Maia. 
“São infundadas as críticas 
do Presidente da Câmara 
Rodrigo Maia à visita que 
o Secretário de Estado Mi-
ke Pompeo e eu fizemos 
ontem à Operação Acolhi-
da em Boa Vista”, disse. E 
completou: “Só teme a par-
ceria Brasil-EUA quem te-
me a democracia”. Sua pos-
tura de ataque foi arrefecida 
após a invasão do Congres-
so dos EUA incitada pelo 
ex-presidente Trump, que 
sofre um processo de impe-
achment.

Brasil poderá abrir licitações a estrangeiros
Um ano depois do pri-

meiro anúncio, o Brasil 
formalizou nesta quarta-
feira a oferta de abertura 
das licitações públicas a 
empresas internacionais. 
O país apresentou à Or-
ganização Mundial do Co-
mércio (OMC) uma lista 
de órgãos, bens e servi-
ços que poderão entrar no 
acordo de compras gover-
namentais.

Atualmente, 48 países in-
tegram o acordo, que dá iso-
nomia a empresas nacionais 
e estrangeiras nas concor-
rências públicas. Em nota 
conjunta, os ministérios da 
Economia e das Relações 
Exteriores informaram que 
a medida abre acesso a um 

mercado de US$ 1,7 trilhão 
por ano e acelera o ingresso 
do Brasil na Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE).

A principal mudança no 
acordo é dispensar empre-
sas estrangeiras de ter re-
presentante legal no Brasil 
para participar das licita-
ções. A exigência passará a 
ser obrigatória apenas pa-
ra a empresa que vencer a 
concorrência. A documen-
tação de fornecedores será 
reconhecida mutuamente.

O acordo não abrange 
apenas a compra de produ-
tos, mas de serviços e obras 
públicas. Dessa forma, uma 
empresa estrangeira poderá 

disputar em igualdade com 
a empresa nacional licita-
ções que vão da compra de 
material de escritório e de 
serviços de computação à 
empreendimentos de cons-
trução civil.

De acordo com os dois 
ministérios, o acordo po-
derá resultar em aumento 
das exportações brasileiras, 
ao abrir o acesso de empre-
sas brasileiras a licitações 
de outros países. “A adesão 
ao acordo promoverá a re-
dução de gastos públicos 
e a melhoria da qualidade 
dos bens e serviços gover-
namentais, e incentivará as 
exportações brasileiras e os 
investimentos externos no 
país”, destacou a nota. O 

comunicado não detalhou a 
lista de bens, serviços e ór-
gãos.

Segundo a agência Bra-
sil, a proposta de adesão 
do Brasil ao GPA tinha si-
do formalizada pel gover-
no brasileiro na reunião do 
Fórum Econômico Mun-
dial, em Davos (Suíça), em 
janeiro do ano passado. 
Em fevereiro de 2020, o 
país anunciou a desburo-
cratização da participação 
de empresas estrangeiras 
em licitações nacionais. As 
regras inicialmente entra-
riam em vigor em maio, 
mas foram adiadas para 
outubro do ano passado 
por causa da pandemia de 
Covid-19.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Oportunidades  
no leilão do Detran

Todo ano acontece uma venda de centenas de car-
ros e motos usados organizada pelos postos do 
Detran em todo o Brasil. O evento é anunciado 

nas redes sociais, canais de TV e rádio e dessa forma atrai 
diversos compradores interessados. E disponibiliza veícu-
los apreendidos vendidos por um preço mais barato.

Quando os veículos são apreendidos pela Receita Fe-
deral, não podem ficar por muito tempo parados. Por es-
se motivo, são repassados para novos donos e potenciais 
compradores com preços atrativos.

No leilão, os possíveis compradores devem dar seus lan-
ces e, assim, como em outros tipos de leilões, quem conse-
guir dar o maior lance leva o veículo para casa.

O leilão do Detran, tanto para motos quanto para carros, 
funciona da seguinte maneira. O comprador interessado 
deve fazer um pré-cadastro no site do órgão e aguardar o 
anúncio das datas em que acontecerão os leilões. No Rio de 
Janeiro, o endereço é detran.rj.gov.br

Arte oriental em leilão

Século XX (seculoxxleiloes.com.br) realiza leilão de 
grande seleção de Snuff  Bottles finos e raros: esculpidos 
em cabaça natural e chifre animal, em cobre esmaltado, em 
porcelana, em vidro pintado por dentro, em prata e muito 
mais – todos de uma coleção antiga europeia. 

Destaca-se que esta coleção de arte oriental foi forma-
da durante mais de 40 anos por um colecionador europeu. 
São exemplos dos Snuffs mais valorizados pelos antigos 
imperadores chineses, pela sua originalidade na produção 
e sua beleza.

Sítio em Secretário

Maurício Kronemberg Hartmann divulga leilão de sítio 
em Secretário, com área de 81.724,78 m², contendo 3 casas 
de colonos simples, 2 com telhas de eternit e 1 com telha 
francesa, além de um galpão e uma garagem com telhas de 
eternit. No local não existe transporte publico, infraestru-
tura de água e esgoto, iluminação pública, comércio local 
e limpeza pública, sendo certo que 80% da propriedade é 
acidentada, em aclive, constituída de floresta sem manuten-
ção adequada, cercada com arame farpado. Detalhes em 
mauriciokronemberg.com.br/index.php

Apartamento na Tijuca

Sérgio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) anuncia 
leilão do apartamento 702, Bloco B, situado na Rua 
Barão de Mesquita, 280, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Área 
edificada de 64m². O edifício possui 12 andares, composto 
de 8 apartamentos por andar, playground, salão de festas, 
3 elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24 
horas, construção do ano de 1998. O apartamento tem 
uma vaga de garagem, possui 2 quartos, 1 banheiro social, 
cozinha e dependências de empregada, Está avaliado em 
R$ 406.000,00. O leilão acontece em 22 de fevereiro de 
2021, às 13h, com lance inicial de R$ 423.165,04.

Loja no Flamengo

Alexandro Leiloeiro (alexandroleiloeiro.com.br) comu-
nica realização de leilão de loja no Flamengo, na rua Sena-
dor Vergueiro, 218. Tem área edificada 23m². Está situada 
em uma galeria, em um ponto movimentado. O imóvel está 
avaliado em R$ 160.000,00.

Detran-RJ

Paes suspende licença 
para novos ambulantes
Nesta terça-feira, a 

Secretaria Muni-
cipal de Ordem 

Pública (Seop) publicou 
resolução no Diário Oficial 
do Município suspendendo 
por 180 dias a outorga de 
autorizações de comércio 
ambulante, em caso de au-
torização inicial, alteração 
de atividades, alteração de 
localização e substituição 
de auxiliar do titular da au-
torização. E também ou-
tra resolução, que proíbe 
por tempo indeterminado 
a autorização de eventos 
caracterizados como feiras 
de comércio e serviços, tais 
como “feirinhas”, “feiras de 
variedades” e similares, em 
logradouros públicos. Esta 
resolução não se aplica aos 
eventos oficialmente reco-
nhecidos ou promovidos 
pelo Município, por força 
de ato normativo, nem às 
feiras livres, Feiras Espe-
ciais de Arte (FeiraArtes) e 
outras feiras realizadas pe-
riodicamente em áreas pú-
blicas, também previstas em 
ato normativo. Os irregula-
res, entretanto, continuam.

As medidas seguem pedi-

dos do Sindicato dos Lojis-
tas do Comércio do Rio de 
Janeiro (SindilojasRio) jun-
to à prefeitura.

Para o presidente do Sin-
dilojasRio e do Clube de 
Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDL-Rio), Aldo 
Gonçalves, diante da pro-
longada e grave crise que 
vem afetando o comércio 
carioca nos últimos anos, 
estas resoluções sinalizam 
uma mudança de rumo na 
gestão da cidade, com foco 
na revitalização dos espa-
ços públicos e na recupe-
ração econômica. “As me-
didas foram bem recebidas 
pelo comércio formal, que 
gera milhares de empregos 
e renda, paga impostos, e 
vem enfrentando uma cri-
se sem precedentes, muito 
antes da pandemia, sem o 
necessário apoio do poder 
público. O desenvolvi-
mento social só é possível 
por meio do fortalecimento 
das atividades econômicas. 
E o comércio do Rio de 
Janeiro, que responde por 
grande parte do PIB do es-
tado, precisa, mais do que 
nunca, que sejam criadas 

condições favoráveis que 
promovam sua recupera-
ção”, concluiu.

Já dados de pesquisa de 
Intenção de Compra, do 
Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Merca-
do de Consumo (Ibevar), 
projetaram queda de 1,73% 
no varejo neste 1º trimes-
tre, em relação aos últimos 
três meses do ano anterior. 
Já quando comparado ao 
mesmo período de 2020, 
as vendas apresentam pe-
queno avanço de 2,74% no 
varejo.

Na opinião do economis-
ta e presidente do Ibevar, 
Claudio Felisoni de Angelo, 
“além da extensão e conse-
quências da pandemia, fato-
res como o término do au-
xílio emergencial, a taxa de 
desemprego, a diminuição 
da massa real de pagamen-
tos e a incerteza de crédito 
estão freando a intenção de 
compra dos brasileiros nes-
te início de ano”.

O estudo avaliou 11 cate-
gorias de produtos. O setor 
de automóveis deve ter o 
pior resultado do período, 
com retração superior a 5% 

em relação ao final de 2020, 
seguido de livros e artigos 
de papelaria, com recuo de 
4%. O desempenho positi-
vo deve ficar por conta dos 
segmentos de vestuário e 
calçados, supermercados e 
combustíveis e lubrifican-
tes, todos com pouco mais 
de 1% de crescimento.

Em uma visão microeco-
nômica, os índices podem 
parecer negativos, mas o 
economista avalia um saldo 
positivo para o setor, consi-
derando uma crise mundial. 
Felisoni lembra que no iní-
cio da pandemia e nos pri-
meiros sinais de retração, 
a previsão foi de queda de 
9% no comércio, mas, a 
partir de agosto a projeção 
foi revisada para um recuo 
de 5% e fechou 2020 com 
queda real de 1,75%, em 
comparação com 2019.

“O auxílio emergencial 
minimizou o impacto ne-
gativo da crise e fez com 
que muitos brasileiros pu-
dessem comprar durante 
o ano, amortecendo a que-
da da intenção ao decorrer 
do ano passado”, conclui o 
presidente do Ibevar.

União para o Rio sair da crise

André Ceciliano foi 
reeleito presidente 
da Assembleia Le-

gislativa do Rio (Alerj) com 
seu estilo próprio de políti-
co conciliador, fazendo um 
chamamento de união en-
tre os deputados, para que 
todos contribuam para que 
o “Rio saia dessa profunda 
crise econômica e social em 
que se encontra”.

O governador Cláudio 
Castro esteve na Alerj du-
rante a cerimônia das elei-
ções do presidente e da 
mesa diretora. Foi um en-
contro que sinalizou uma 
afinidade entre o chefe do 
parlamento com o supremo 
do Executivo.

Silvia Pereira

Claudio Castro com André Ceciliano

Audiência do Instagram já é 35%  
maior que a do Facebook

Estudo realizado pela 
plataforma Socialbakers 
revela que o Instagram 
ampliou sua liderança so-
bre o Facebook durante a 
pandemia. De acordo com 
o levantamento mundial, 
o público no Instagram já 
é 34,7% maior que na pri-
meira rede social de Mark 
Zuckerberg, ante uma van-
tagem de 28% no primeiro 
trimestre de 2020. Além 
disso, o irmão mais novo 
recebeu 22 vezes mais inte-
rações do que o Facebook, 
contra 16 vezes no primeiro 
trimestre de 2020. Apesar 
de o Instagram ser a rede 

com maior público e me-
lhor engajamento, 61,9% 
de todas as postagens dos 
perfis de marcas ainda são 
no Facebook, mesmo o 
número sendo menor em 
comparação com o segun-
do trimestre de 2020, quan-
do a concentração de posts 
na rede representava 70,1%.

Quando se trata de quan-
tidade de posts no Brasil, 
é possível perceber que o 
montante de publicações 
é quase o mesmo, mas, ao 
contrário do que acontece 
no mundo, a audiência das 
marcas é menor no Insta-
gram, mesmo o engajamen-

to sendo muito maior.
Ainda segundo o estu-

do, a quantidade total de 
tempo que usuários passam 
no Facebook voltou aos ní-
veis pré-pandêmicos, uma 
tendência que começou no 
segundo trimestre de 2020. 
Conclusões do relatório So-
cial Media Trends Report 
Q3 2020 da Socialbakers 
foram feitas com base nos 
50 maiores perfis de marcas 
do mundo e no Brasil, entre 
julho e setembro de 2020.

Já levantamento da Fun-
dação Armando Alvares 
Penteado (Faap), intitulado 
#MS360FAA e que anali-

sa trimestralmente o com-
portamento dos usuários, 
marcas e celebridades nas 
duas redes, chegou à con-
clusão que o ano de 2020 
foi completamente fora dos 
padrões. Em isolamento 
completo ou não, o com-
portamento das pessoas nas 
redes sociais mudou. A pes-
quisa é realizada há cinco 
anos a partir de uma parce-
ria do Núcleo de Inovação 
em Mídia Digital (NiMD) 
da Faap com a Socialbakers. 
São analisadas as 100 maio-
res páginas nas duas plata-
formas, tendo como crité-
rio o número de seguidores.
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GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.799/0001-41 - NIRE 35300515579

Ata da AGE em 31/12/20. 1. Data, Hora e Local: 31/12/20, às 10:30h, na 
sede social na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2. Convoca-
ção e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, 
§4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da pre-
sença da única acionista a qual representa a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da 
Cia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Felipe Fran-
co da Silveira. 4. Lavratura da Ata: A acionista aprovou a lavratura desta 
ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A. 5. 
Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias, rela-
tivas à incorporação da Cia. pela Kora Saúde Participações S.A., com sede 
na Rua São Jorge, 06, Alto Laje, Cariacica/ES, CNPJ 13.270.520/0001-66 
(“Incorporadora” e “Incorporação”, respectivamente): (a) a aprovação do 
Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado nesta data entre as ad-
ministrações da Cia., da Incorporadora e da Guaratiba Participações S.A., 
CNPJ 30.234.813/0001-07 (“Guaratiba” e, em conjunto com a Cia., “Incor-
poradas”), formalizando os termos e condições para a incorporação das In-
corporadas pela Incorporadora (“Protocolo”); (b) a ratificação e aprovação 
da contratação e nomeação da empresa avaliadora especializada Apsis 
Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade Ltda. com sede na na Rua do 
Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ 08.681.365/0001-30 e registrada no CRC/
RJ 005112/O-9, tendo como responsável técnico o Sr. Luiz Paulo Cesar Sil-
veira, contador, RG 89100165-5/D- CREA/RJ, CPF 886.681.937-91 e CRC/
RJ 118.263/P-0 (“Empresa Avaliadora”), para a elaboração do laudo de ava-
liação do patrimônio líquido da Cia., a valor contábil, com base no balanço 
patrimonial da Cia. levantado em 30/11/20 (“Laudo”); (c) a aprovação do 
Laudo produzido pela Empresa Avaliadora; (d) a aprovação da incorporação 
da Cia. pela Incorporadora, com a consequente extinção da Cia., nos termos 
do Protocolo; e (e) a autorização para os administradores da Cia. praticarem 
todos e quaisquer atos que sejam necessários para a implementação da 
Incorporação. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, após a 
análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista 
aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restri-
ções, o quanto segue em relação à incorporação da Cia. pela Incorporadora: 
(a) o Protocolo, em seu inteiro teor e sem quaisquer ressalvas, que passa 
a integrar esta ata como “Anexo I”; (b) a ratificação e aprovação da con-
tratação e nomeação da Empresa Avaliadora para a elaboração do Laudo; 
(c) o Laudo produzido pela Empresa Avaliadora, que avaliou o patrimônio 
líquido contábil da Cia. em R$ 292.217.279,38, cuja composição está deta-
lhada no Laudo e cuja destinação está prevista no Protocolo, sendo que o 
referido Laudo se encontra anexo ao Protocolo; (d) a incorporação da Cia. 
pela Incorporadora, com a consequente extinção da Cia., nos termos e con-
dições estabelecidos no Protocolo, que também estabelece os termos para 
a incorporação da Guaratiba pela Incorporadora. Caso a Incorporação seja 
igualmente aprovada pela Assembleia Geral da Incorporadora e da Guara-
tiba a serem realizadas nesta data, a Cia. será extinta, com a incorporação 
de todo o seu patrimônio e a transferência de todos os seus bens, direitos e 
obrigações para a Incorporadora. Nos termos do Protocolo, foi consignado 
que, com a incorporação da Cia. e a sua consequente extinção, (i) a Incor-
poradora será a sucessora legal da Cia., a título universal e para todos os 
fins de direito, em todos os seus direitos e obrigações; e (ii) na condição de 
sucessora da Cia., a Incorporadora, por sua administração, poderá praticar 
todos os atos complementares e/ou decorrentes da incorporação aprovada, 
com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcri-
ções, averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a 
aperfeiçoar as operações acima; e (e) a autorização para os administrado-
res da Cia. praticarem todos e quaisquer atos que sejam necessários para 
a implementação da Incorporação. 7. Encerramento e Lavratura da Ata. 
Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qualquer 
dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata 
que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os presentes. 8. As-
sinaturas: Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; e Secretário: Felipe 
Franco da Silveira. Acionista Presente: Fuji Brasil Partners I C - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento No Exterior, por 
BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 31/12/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feito-
sa - Presidente, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 01/02/21 
sob o nº 4008192. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPCULT

CNPJ 18.209.185/0001-04 / NIRE 33400052510
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPCULT, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 20 de fevereiro de 2021, em primeira convocação
às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária. Extraordinária: 1.
Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de
Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2.  Relatório de Gestão; 3.
Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no
Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas
no Exercício Social do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal 7. Eleição dos Membros da Diretoria.

Rio de Janeiro/RJ, 08 de fevereiro de 2021.
SANI RESENDE DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

CLUBE AMERICANO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:  33.155.888/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Sócios do Clube  Americano  do  Rio  de  Janeiro  localizado
na Av. Rio Branco, 99/13º andar, convocados para a Assembléia Geral
Extraordinária a se realizar  no dia 09  de Fevereiro de 2021, às 14:00h,
em primeira  convocação e  às  14h 30min,  em segunda convocação, por
meio de videoconferência através do aplicativo “Zoom Meeting”, para
exame da seguinte pauta: 1 –  Exame e aprovação das contas referente
ao exercício de 2019. 2 -  Eleição da Diretoria para exercer o
mandato até abril de 2021, e 3 –  Assuntos Gerais

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2021.
Lourdes Helena Pinheiro Moreira de Carvalho

Presidente

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL
CNPJ 04.521.883/0001-36

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
A ABRACIM – Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social 
convoca os Sócios fundadores e efetivos para a Assembléia Geral no dia 
19/02/2021, em sua sede na Praça Floriano, 51 – 19º andar, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20.031-050, às 14h em primeira convocação e 14h30 
em segunda convocação, cumprindo o que determina o Capítulo V, artigos 
23, 24 e 25 de seu Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) 
aprovação das contas da administração do ano de 2019 e 2020.  

Ramo de seguros será uma das 
profissões mais promissoras de 2021
Pesquisa mostra que proteger vida e saúde virou prioridade

Num cenário de 
pandemia, algu-
mas profissões se 

destacaram pelas necessida-
des impostas pelo momen-
to. Muitos consumidores 
enxergaram a importância 
de se precaver e de se preve-
nir, diante de uma situação 
que jamais tinham vivido. 
Exatamente pelo período 
tão turbulento no qual o 
mundo está passando diver-
sas áreas de trabalho estão 
em alta.

Segundo um levanta-
mento feito pela consul-
toria de recrutamento e 
seleção Robert Half, o 
mercado de seguros obte-
ve uma grande crescente 
nos últimos meses, isso 
porque, devido a onda da 
Covid-19 - que infeliz-
mente causou milhares 
de mortes e internações 
-  muitas pessoas perce-
beram a importância de se 
ter um seguro de vida ou 
um plano de saúde para 
cobrir as necessidades em 
um momento como esse.

Mas além de ser uma área 
de destaque em 2020, o 

mercado de seguros prome-
te ser uma das profissões de 
2021, pela mesma razão. O 
fato fez com que as pesso-
as refletissem a importância 
de cuidarem de si mesmas, 
do próximo e de seus bens, 
além da garantia de ter a 
quem recorrer caso algo 
aconteça.

“Com tamanho impac-
to mundial, a pandemia 
fez com que os valores e 
prioridades das famílias 
mudassem. Hoje, a saúde, 
segurança e bem-estar são 
muito mais valorizados, 
porque vimos o quanto 
somos frágeis e podemos 
estar expostos a situações 
de risco. Nunca pensamos 
que passaríamos por isto, 
ou ao menos, não pensa-
mos que seria tão agres-
sivo e causaria tamanhas 
perdas”, explica, Leonardo 
Medina Bozone, diretor de 
Expansão de Franquias da 
TSValle.

Um exemplo de como 
isso tem acontecido na 
prática é ver a queda na 
compra de imóveis e au-
tomóveis versus o cresci-

mento da contratação de 
seguros de patrimônios 
para preservar bens. “Não 
estamos no momento ide-
al para investir num imó-
vel ou carro, e sim, no 
momento para preservar o 
que temos”, complementa 
o especialista.

O decreto de se im-
plementar o isolamento 
social acabou gerando o 
fechamento e a perda de 
milhares de empregos pe-
lo país. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IB-
GE), cerca de 3,1 milhões 
de brasileiros perderam 
seus empregos durante a 
pandemia, com isso, estão 
buscando formas de re-
começar, e a franquia no 
ramo de seguros pode ser 
uma delas para aproveitar 
a alta da profissão de olho 
em 2021.

Além disso, outro fato 
chama a atenção de quem 
busca investir nessa carrei-
ra e ainda ser dono do pró-
prio negócio. É que apesar 
dos impactos da pande-
mia, o relatório do primei-

ro trimestre da Associação 
Brasileira de Franchising 
(ABF), mostra que o setor 
de franquias teve aumen-
to de 5,2% no faturamen-
to dos últimos 12 meses, 
quando comparado com 
o mesmo período do ano 
passado. A franquia traz 
uma facilidade e flexibi-
lidade mais vantajosa do 
que iniciar o próprio ne-
gócio do zero.

Além disso, as nano-
franquias têm sido uma 
ótima alternativa para 
quem precisa investir pou-
co, mas quer empreen-
der.  No caso da TSValle, 
franqueadora do segmen-
to de seguros, consórcios 
e planos de saúde, por 
exemplo, é possível in-
vestir até R$9 mil reais, 
parcelados, e trabalhar no 
sistema home office, além 
de não exigir experiência 
anterior na profissão. Uma 
combinação perfeita pa-
ra quem buscar dar uma 
guinada na vida a partir de 
uma carreira de futuro e 
ainda ter um negócio pró-
prio” conclui Bozone.

Cobertura home office faz seguro Residencial crescer

Seguro de automóveis cresce com mais veículos vendidos

CVG-RJ vai realizar 
evento internacional

Parceria para alavancar  
as redes sociais

A presença nas redes so-
ciais é essencial para corre-
toras de seguros ter um canal 
de comunicação e a amplia-
ção do relacionamento com 
os seus segurados. Com ob-
jetivo de facilitar essa opera-
ção, a Kuantta Digital, braço 
de marketing da consultoria, 
fechou uma parceria com a 
Pombox, uma empresa es-
pecializada em gerar publica-
ções programadas no Face-
book e no Instagram.

As postagens são criadas 
pela startup, onde é possível 
agendar todas as ações e conta 
com um conversor de núme-
ro para Whatsapp, onde em 
todos os posts terão um link 
direto para o telefone. A fer-
ramenta serve para qualquer 
corretor de seguros e planos 

de saúde, seja pessoa física ou 
jurídica, que queira ter presen-
ça nas redes sociais, de modo 
rápido, simples e prático.

Arley Boullosa, que é fun-
dador da Kuantta, explica a 
importância da presença dos 
corretores e das corretoras 
de forma constante nas redes 
sociais: “Estamos dando um 
passo à frente na nossa agên-
cia de marketing digital com 
a parceria com a Pombox. 
Temos um plano gratuito e 
limitado com uma postagem 
por semana e um plano com 
postagens diárias no Pre-
mium. Estamos viabilizando 
para os corretores de seguros 
o acesso ao mundo digital 
que agora ganhou enorme 
relevância com a pandemia e 
isolamento social.”

O presidente do CVG-
RJ, Octávio Perissé, acaba 
de anunciar a programação 
virtual “Almoço com Segu-
ro”, uma série de palestras 
que trará especialistas para 
falar sobre temas que impac-
tam o setor de seguros. O 
tema deste primeiro encon-
tro internacional será “Os 
Desafios da Distribuição de 
Seguros pós Covid no Brasil 
e na Europa”, marcado para 
24 de fevereiro, às 13 horas, 
através do canal do Youtube 
do CVG-RJ: https://youtu.
be/cz1CFgIIxXo

O primeiro convidado es-
pecial e destaque da progra-
mação será o espanhol César 
García González. advogado, 
doutor em Direito de Segu-
ros, corretor, conselheiro do 
escritório RSA, em Portu-
gal. Delegado da Associação 
Profissional de Mediadores 
de Seguros (Apromes-Portu-

gal). É gerente de sinistros da 
Mapfre Brasil e diretor de si-
nistros de várias seguradoras, 
além de assessor jurídico.

O especialista irá falar so-
bre “Os Desafios da Distri-
buição de Seguros pós Co-
vid no Brasil e na Europa”.

Também irão se apresen-
tar no mesmo dia o presiden-
te do Sindicato dos Correto-
res de Seguros do Estado do 
Rio de Janeiro (Sincor-RJ), 
Henrique Brandão, e Nilton 
Molina, presidente do Con-
selho de Administração da 
MAG Seguros e do Instituto 
de Longevidade Mongeral 
Aegon. Ambos falarão sobre 
“Os Desafios da Distribui-
ção de Seguros pós Covid 
no Brasil”. O evento é aber-
to ao público e será mediado 
pelo presidente do CVG-RJ, 
Octávio Perissé, e pelo vice-
presidente do CVG-RJ, Enio 
Miraglia.

A arrecadação do seguro 
de automóveis registrou au-
mento de 3,9% em novem-
bro de 2020, quando compa-
rado com o mesmo mês de 
2019. No acumulado em 12 
meses móveis, até novembro, 

o resultado ainda é negativo 
(-2,5%). A boa notícia vem 
dos números divulgados pela 
Federação Nacional Distri-
buição Veículos Automoto-
res (Fenabrave) sobre as ven-
das de veículos novos.

O número de emplaca-
mentos, que é o termôme-
tro para medir as vendas, 
apresentou em novembro a 
maior alta do ano, com mais 
de 177 mil automóveis em-
placados. Deste total, 59% 

equivalem à venda no varejo, 
isto é, venda pelas concessio-
nárias, fator muito positivo 
para a recuperação do segu-
ro de automóveis, de acordo 
com a Confederação Nacio-
nal das Seguradoras.

O ramo de Seguro Resi-
dencial na Rede Lojacorr 
cresceu 16,7% em 2020, 
na comparação com o ano 
anterior. O total do Resi-
dencial chegou a R$ 14,5 
milhões em produção no 
setor. Trata-se de uma 
oportunidade de negócio 
para o corretor, pois o 
usuário do sistema de se-
guros desconhece, muitas 
vezes, a real oferta do pro-
duto.

O seguro residencial pos-
sui diversas coberturas no 
mercado, entre elas: incên-
dio, queda de raio, explosão, 
roubo ou furto de bens, 
danos elétricos, vendaval e 

granizo, quebra de vidros, 
desmoronamento, impac-
to de veículos ou queda de 
aeronave, danos a terceiros, 
mas também manutenção 
residencial, com os servi-
ços de hidráulica e elétrica, 
o que pode ajudar em casos 
de imóveis alugados, inclu-
sive.

Em 2020, a solução se 
expandiu ainda mais devido 
ao trabalho em casa, já que 
grande parte das empresas, 
assim como a própria Loja-
corr, determinou o trabalho 
remoto na organização. O 
que aconteceu em muitas si-
tuações foi uma valorização 
da solução diante de uma 

maior utilização do bem.
A demanda, inclusive, 

fez com que muitas compa-
nhias repensassem o produ-
to para cuidar do usuário e 
muitos corretores passaram 
também a oferecer mais a 
solução, com o intuito de 
gerar mais oportunidades 
de negócios e proteção ao 
cliente. O usuário também 
demonstrou maior inte-
resse, já que, estando mais 
tempo em casa, viu a neces-
sidade de efetuar pequenas 
reformas, manutenção e 
garantir a segurança da sua 
família dentro do lar.

A Bradesco Seguros 
apresentou produção de 

quase R$ 5 milhões apenas 
no residencial pela Rede 
Lojacorr, com crescimento 
de mais de 36% no ano. Já 
a Zurich foi a companhia 
parceira que mais cresceu 
nesse produto, com 243% 
de aumento frente ao ano 
passado. A Alfa Segurado-
ra também aumentou mais 
de 40% e a Mitsui Sumito-
mo expandiu quase 30% 
pela Lojacorr em Residen-
cial. Entretanto, nesse pro-
duto existem ainda outras 
soluções das companhias 
parceiras: HDI, Liberty, 
Mapfre, Sancor, Sompo, 
SulAmérica, Seguros Sura e 
Tokio Marine.
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‘Day trade’ só é rentável para os intermediários
Educador Financeiro: Histórias de superação na internet podem gerar sérios prejuízos 

Notícias como a do 
jovem estagiário 
que transformou 

R$ 30 mil em R$ 700 mil du-
rante a pandemia atrai para 
a prática da compra e venda 
diária de ações. Investidores 
incautos acumulam prejuí-
zos e geram lucros a quem 
surfa nessa onda venden-
do cursos, livros e ilusões 
Desde a semana passada, 
viraliza nas redes sociais a 
trajetória de um jovem ca-
rioca de 24 anos e origem 
humilde que, atuando como 
day trader durante a pande-
mia, conseguiu transformar 
R$ 30 mil em R$ 700 mil.

Histórias de superação 
como essa costumam ser 
inspiradoras.

Contudo, a forma como 
ela é compartilhada na in-
ternet acaba confundindo 
as pessoas e reforçando 
uma compreensão equi-
vocada de que um inves-
timento de altíssimo risco 
pode ser uma fonte de ren-
da. Pesquisas mostram que 
quase a totalidade dos se-
guem por esse caminho têm 
prejuízo. Os pesquisadores 
Fernando Chague e Bruno 
Giovannetti, da Fundação 
Getúlo Vargas, chegaram a 
conclusões espantosas em 
seu trabalho.

Foram acompanhados 
todos os indivíduos que 
começaram a fazer day 
trade em ações no merca-
do brasileiro entre 2013 e 
2016 (98.378 indivíduos), 
chegando-se nas seguin-
tes revelações: 99,43% dos 
indivíduos não persistiram 
na atividade (apresentaram 
menos de 300 pregões com 
day-trades); considerando-
se os day-traders que persis-
tiram (operaram por mais 
de 300 pregões), a perfor-
mance média foi negativa; 
apenas 127 indivíduos fo-
ram capazes de apresentar 
lucro bruto diário médio 
acima de R$ 100 em mais 
de 300 pregões. Nas pala-
vras dos próprios pesqui-
sadores: “Entre os 1.551 
que persistiram, apenas 8 
conseguiram apresentar 
lucro bruto diário médio 
maior do que a remunera-
ção de entrada de um cai-
xa de banco (160 reais por 
dia).”

No entanto, ao se obser-
var que o número de novos 
investidores, inclusive mui-
to jovens, nota-se que os 
resultados parecem não ter 
desanimado quem acredita 

na possibilidade do dinhei-
ro fácil.

“A essência de se com-
prar uma ação é você se 
tornar sócio de uma gran-
de empresa. Então, qual o 
sentido de você ficar com-
prando e vendendo a sua 
sociedade diariamente?”. 
Quem traz essa reflexão é 
o Educador Financeiro do 
canal “Dinheiro Com Vo-
cê”, William Ribeiro, que 
também faz o alerta para os 
riscos dessa prática.

“A grande maioria das 
pessoas que estão se inte-
ressando pelo investimen-
to em ações ainda acredita 
que tudo se resume a ficar 
acompanhando gráficos e 
apostando nas subidas e 
descidas dos preços. Day 
trading é uma atividade ex-
tremamente extenuante, 
que já levou vários inves-
tidores e famílias à ruína. 
Às vezes, o pior que pode 
acontecer é você começar 
ganhando dinheiro e acre-
ditar que descobriu as re-
gras do jogo. Os raríssimos 
day traders que ganham di-
nheiro, realizam a atividade 
como seu ofício, não é um 
hobby para se realizar no li-
toral ou no semáforo (aliás, 
quem, em sã consciência, 
deixaria de tomar caipirinha 
na praia para operar?).”

Dinheiro Fácil

Os Investidores que têm 
mais chances em conse-
guir lucro no day trade são 
aqueles que menos preci-
sam disso para sobreviver. 
Pessoas que já construí-
ram patrimônio e levam 
esse capital para o merca-
do financeiro para investir, 
para rentabilizá-lo. “Quem 
tira dinheiro do seu pró-
prio orçamento familiar 
para investir já começa 
perdendo, porque vai ser 
impossível não deixar o 
lado psicológico interferir 
nas operações”, explica o 
Educador Financeiro.

“Algumas pessoas afir-
mam que, assim como em 
qualquer outra atividade, 
poucos são os que se dedi-
cam e têm sucesso. No ca-
so do day trading isso é uma 
falácia, porque as pesquisas 
mostram que os operadores 
não ficaram melhores com 
o passar do tempo. Além 
disso, para efeito de com-
paração, as chances de ser 
aceito em Harward são de 
4,7%, muito superiores aos 

0,13% dos daytraders que 
têm como resultado mais 
de R$100 brutos por dia.”, 
destaca.

William Ribeiro William, 
que é engenheiro de Com-
putação pelo Instituto Na-
cional de Telecomunica-
ções (Inatel), com MBA em 
Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas 
e experiência de 20 anos na 
condução dos negócios de 
suas empresas, explica ao 
MONITOR MERCAN-
TIL a percepção da enor-
me carência da maioria dos 
brasileiros sobre Finanças 
Pessoais, não só nos inves-
timentos, mas sobre como 
ganhar e economizar di-
nheiro também.

Quem realmente ganha 
com o day trade?

O grande foco das pes-
quisas sobre day trade é 
sobre “consistência”. Foi 
demonstrado que quanto 
maior é o número de pre-
gões operados, menos pro-
vável é a sua chance de su-
cesso.

Desta forma, sempre te-
remos alguns vencedores 
pontuais, como certamente 
é o caso do jovem estagiário 
que se tornou “milionário” 
repentinamente. Ainda as-
sim, por mero efeito da ale-
atoriedade, é bem possível 
que alguns poucos traders 
tenham sucesso repetidas 
vezes. “Se fizéssemos um 
campeonato de cara ou co-
roa, o campeão brasileiro 
certamente teria acertado 
um número bizarro de ve-
zes, talvez dezenas delas. 
Nem por isso teria algum 
mérito por suas escolhas, 
mas certamente seria capa 
de revista e poderia lançar 
um curso ensinando como 
ser um vencedor nesta mo-
dalidade.

Definitivamente, day trade 
é um negócio lucrativo. Mas, 
de acordo com os estudos, 
quem faz dinheiro com ele 
são somente as corretoras 
(que ganham taxas), a Bolsa 
de Valores e os vendedo-
res de curso. Tome cuidado 
com os gurus, com as dicas 
das outras pessoas. Será que 
se alguém tivesse o mapa da 
mina de ouro iria compar-
tilhar com você e precisaria 
do seu dinheiro? Acrescen-
to que, se tais dicas fossem 
divulgadas, brevemente se-
riam inócuas, uma vez que 
ficassem em domínio pú-
blico e todos copiassem a 
estratégia.

Se o próprio dono da 
corretora soubesse desta 
fórmula, certamente criaria 
um exército de robôs, ope-
rando 24 horas por dia, o 
que certamente daria mui-
to menos dor de cabeça do 
que administrar milhares de 
clientes dentro de uma cor-
retora.

Se você deseja ser um 
day trader, já sabe que as 
chances estão contra você 
e que isso será um “traba-
lho”, dos mais desgastan-
tes e perigosos, diga-se. 
Caso contrário, não nunca 
priorize day trading com 
relação ao seu próprio 
ofício, porque é nele que 
você sabe ganhar dinheiro 
e pode aperfeiçoar-se de 
verdade.

O senhor não é a favor 
da prática de day trade e 
a que atribui esse boom 
que aconteceu no Brasil 
envolvendo essa prática?

- É muito tentador o so-
nho de se acordar rico. As 
pessoas acham que isso 
funciona como um atalho 
para a riqueza, como bilhe-
te de loteria, quando na ver-
dade ser um daytrader é uma 
das atividades mais comple-
xas, desgastantes e perigo-
sas que existem. Corretoras 
e vendedores de curso de 
daytrading são os únicos 
que comprovadamente ga-
nham com a atividade e, de 
uma forma ou de outra, se 
beneficiam da ânsia dos in-
cautos investidores, na bus-
ca por dinheiro rápido.

Podemos afirmar que 
é uma prática golpista, 
uma propaganda enga-
nosa?

- Golpe não é, porque 
não foge da legalidade. 
Mas certamente podemos 
discutir a moralidade do 
negócio. Numa live re-
cente no Dinheiro Com 
Você, recebi um comen-
tário provocativo e emble-
mático sobre o assunto. 
Nosso inscrito comentou 
que se houvesse um hos-
pital com 90% de mortes 
dos pacientes, certamente 
seria execrado e lacrado. 
No mercado financeiro, de 
acordo com vários levan-
tamentos (incluindo aque-
les dos pesquisadores da 
FGV, mostrados no Fan-
tástico), o índice de “so-
brevivência” dos daytraders 
é inferior a isso. Partindo 
de todos os indivíduos que 
começaram a fazer daytra-
de em ações no mercado 

brasileiro entre 2013 e 
2016 (98.378 indivíduos), 
apenas 127 pessoas foram 
capazes de apresentar lu-
cro bruto diário médio 
acima de R$ 100 em mais 
de 300 pregões.

Em sua opinião, deve-
ria haver alguma fiscali-
zação uma vez que trata-
se de algo que só favorece 
os vendedores de cursos 
e livros e as corretoras?

- Acredito que as correto-
ras deveriam ser responsáveis 
pela disseminação de práticas 
sustentáveis no mercado fi-
nanceiro. Do ponto de vista 
mercadológico, sequer faz 
sentido que o cliente quebre, 
evidentemente. É funda-
mental que criemos nos in-
vestidores a mentalidade do 
investimento em ações para 
construção de patrimônio no 
longo prazo, expurgando os 
mitos de que bolsa de valores 
é apenas um lugar de apostas. 
Quanto aos cursos de daytra-
ding, acredito que poderiam 
ser oferecidos somente por 
profissionais certificados, 
analistas de valores mobiliá-
rios, ainda assim vedando os 
tradicionais apelos para “vida 
fácil” como é recorrente nes-
tas propagandas: carros, heli-
cópteros, luxos, etc.

Como vê o futuro dis-
so?

- Em vez de mudar o 
sistema, o investidor deve-

ria se preocupar em como 
mudar a si mesmo, ser um 
investidor mais conscien-
te. Isso implica em au-
mentar o valor da hora de 
trabalho, manter as contas 
em dia, tudo para que os 
aportes mensais possam 
ficar cada vez maiores. So-
mada à disciplina e a paci-
ência, o investidor previ-
dente tira a aleatoriedade 
do curto prazo, para se 
beneficiar do crescimento 
das empresas no decorrer 
do tempo. Mas quem quer 
esperar, trabalhar e econo-
mizar, não é? Por isso que 
o daytrade é tão sedutor! 
Pena que não funciona 
para virtualmente ne-
nhum investidor, confor-
me revelam os próprios 
pesquisadores Fernando 
Chague e Bruno Giovan-
netti da FGV em outro 
estudo. “Os autores ana-
lisam todos os indivíduos 
que começaram a fazer 
day-trade nesse merca-
do entre 2013 e 2015 
(19.646 indivíduos) e que 
persistiram por mais de 
300 pregões (1.551 indi-
víduos). Entre os 1.551 
que persistiram, apenas 
8 conseguiram apresentar 
lucro bruto diário médio 
maior do que a remune-
ração de entrada de um 
caixa de banco (160 reais 
por dia).”

China: varejo rural online vendeu US$ 277 bilhões em 2020
Os telefones celulares 

estão evoluindo em novas 
ferramentas agrícolas e o co-
mércio eletrônico tornou-se 
parte do trabalho agrícola pa-
ra a população rural da China. 
De acordo com um relatório 
divulgado nesta quarta-feira 
pelo Centro de Informações 

da Rede de Internet da Chi-
na, isso acontece porque as 
vendas online emergem co-
mo uma força importante na 
luta contra a pobreza.

No final de 2020, o co-
mércio eletrônico cobria 
todos os 832 distritos ca-
rentes do país, segundo o 

relatório sobre o desenvol-
vimento da internet no país. 
As vendas no varejo online 
na zona rural saltaram para 
1,79 trilhão de iuanes (US$ 
277 bilhões) no ano passa-
do, ante os 180 bilhões de 
iuanes em 2014, mostram 
os dados do relatório.

Novas formas de com-
pras online nas áreas rurais, 
incluindo livestreaming e 
e-commerce, não só benefi-
ciam os consumidores, mas 
também impulsionam as 
vendas de produtos agríco-
las de alta qualidade, diz o 
relatório.

Segundo a agência Xi-
nhua, em meio aos esforços 
do governo para expandir a 
cobertura rural da internet 
nos últimos anos, no final de 
2020, os moradores de 98% 
das aldeias pobres da China 
tinham acesso à internet por 
meio de cabos de fibra óp-

tica, contra menos de 70% 
há cerca de cinco anos, de 
acordo com o relatório. Em 
dezembro de 2020, cerca de 
309 milhões de pessoas, ou 
31,3% da população online 
da China, moravam no cam-
po, onde a taxa de penetração 
da internet era de 56%.

Willian Ribeiro: ‘Tome cuidado com os gurus e 
com as dicas das outras pessoas’


