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Preço do diesel pode cair 
mais de R$ 1,18 por litro
Técnicos têm proposta justa para Petrobras e consumidor

Uma nova política de 
preços para reajuste dos 
combustíveis permitira 

uma redução no valor cobrado 
pelo diesel nos postos superior a 
R$ 0,60 por litro. Uma proposta 
alternativa ao preço paritário de 
importação (PPI) para o diesel foi 
feita pela Associação dos Enge-
nheiros da Petrobrás (Aepet) em 
junho de 2019, mas pode ser es-
tendida aos demais derivados do 
petróleo.

O primeiro ponto destacado 
pela entidade é o fato de a esta-
tal incorporar no preço dos com-
bustíveis o custo de internação, 
por uma trader (importadora), que 
compra os produtos de refinarias 
nos Estados Unidos. “Ou seja, 
a Petrobras cobra da população 
brasileira um custo de internação 
com o qual não é onerada, uma 
vez que mais de 90% da demanda 
de diesel no Brasil pode ser aten-
dida pelo parque nacional de re-
fino.”

Outra medida que pode con-
tribuir para reduzir a volatilidade 
do preço do diesel no mercado 
doméstico é a definição de perío-
dos mensais para o reajuste, quan-
do houver elevação do preço do 
petróleo combinada, ou não, com 
desvalorização da taxa de câmbio.

A proposta leva em conta o 

Que grupos ganharão com a crise?

preço do diesel produzido nos 
Golfo dos Estados Unidos (FOB-
-USCG); o preço competitivo para 
exportação de diesel pelas refina-
rias brasileiras, chamado de preço 
paritário de exportação (PPE); e 
os custos de exploração, produção 
e refino para a produção do diesel 
pela Petrobras.

A política proposta, chama-
da de Preço Justo e Competitivo 
(PJC), permite a redução do preço 
do diesel vendidos nas refinarias 
da Petrobras de R$ 0,10 a R$ 0,76 
por litro, em função da variação 
do preço do petróleo Brent, de 
US$ 30 a US$ 120 por barril. A 

taxa de câmbio considerada pela 
Aepet foi de R$ 4 por dólar. Com 
a moeda norte-americana a R$ 
5,45, como fechou a cotação nes-
ta segunda-feira, a redução seria 
quase 40% maior.

Os preços ao consumidor final, 
nos postos de distribuição, seria 
de R$ 0,15 a R$ 1,18 por litro, no-
vamente levando em conta o dólar 
de junho de 2019. “A política de 
preços proposta preserva a lucra-
tividade e capacidade empresarial 
da Petrobras, compatível com seu 
desempenho histórico e consis-
tente com seus pares da indústria 
internacional”, ressalta a Aepet.

Consumo das famílias em fevereiro
caiu 25% em relação ao ano passado

Vereador quer 
saber quando 
Prefeitura do 
Rio pagará 13º

O vereador carioca vereador 
Chico Alencar (PSOL) afirma que 
tem recebido muitas denúncias 
sobre atraso no pagamento do 13º 
salário de 2020 dos servidores e 
trabalhadores terceirizados. “Por 
isso, enviamos um Requerimento 
de Informações para a Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planeja-
mento para cobrar e esclarecer 
quantos funcionários estão com o 
13º atrasado e se há outras parce-
las remuneratórias em atraso para 
algum grupo de servidores.

Segundo Alencar, o Relatório 
de Gestão Fiscal mostra que a 
Prefeitura encerrou o exercício 
de 2020 com R$ 1.446.926.187,19 
em Restos a Pagar Processados. 
“Qual parcela desses Restos a Pa-
gar é referente ao atraso de paga-
mento do 13º?”, questiona o ve-
reador.

Ele pede ao prefeito Eduardo 
Paes (DEM) que apresente um 
plano para quitar o pagamento 
e questiona se há expectativa de 
atrasos na remuneração dos ser-
vidores públicos municipais em 
2021.

Cai venda
de vestuário e 
sobe de cama
e banho

As vendas de vestuário no va-
rejo caíram 38,6% de janeiro a 
maio do ano passado, na fase mais 
aguda das restrições de mobilida-
de devido à pandemia. Por ou-
tro lado, com as pessoas ficando 
mais em casa, as vendas do setor 
de cama, mesa e banho cresce-
ram 23,5% no primeiro semes-
tre, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit). Pela internet, as 
vendas de produtos para o lar sal-
taram 75%.

O diretor de Operações da im-
portadora Matrix, Leandro Mar-
tins de Almeida, diz que antes ti-
nha 70% de pedidos de vestuário 
e apenas 30% de moda casa.

“Antes importávamos 40 con-
têineres de artigos de vestuário, 
como roupas femininas e moda 
íntima, e 20 de artigos de cama, 
mesa e banho, como cobertores, 
toalhas, mantas e tapetes. Hoje, 
investimos 85% em itens de moda 
casa”, explica Leonardo Martins 
de Almeida, CEO e diretor finan-
ceiro da Matrix.

Segregação 
mais que 
dobrou mortes 
nos EUA

Estudo publicado no site da 
Universidade de Michigan mos-
tra que a taxa de crescimento de 
casos e mortes de Covid-19 foi 
maior nas áreas metropolitanas 
dos EUA que exibiam maior se-
gregação. Os pesquisadores exa-
minaram a taxa de crescimento 
de casos confirmados de Co-
vid-19 e mortes nas 100 maiores 
áreas metropolitanas de 22 de 
janeiro a 20 de junho de 2020, 
antes do início do segundo surto 
nacional.

As curvas de crescimento pa-
ra casos e mortes foram mais 
íngremes em condados em áre-
as metropolitanas onde as po-
pulações negra e hispânica são 
segregadas residencialmente dos 
brancos, indicou o estudo. Este 
efeito de segregação foi aumen-
tado pela desigualdade de renda 
dentro de cada município.

Em Detroit, por exemplo, os 
pesquisadores afirmam que, se 
esta região tivesse sido menos 
segregada e mais igual economi-
camente, ocorreriam apenas 744 
mortes, menos da metade das 
1.639 registradas.

Os grupos minoritários tam-
bém são afetados por taxas mais 
altas de Covid-19 devido a ou-
tros fatores, como preconceitos 
raciais no tratamento em hos-
pitais e clínicas. Com o tempo, 
essas comunidades podem de-
senvolver condições médicas 
que comprometem a imunidade, 
incluindo obesidade, diabetes e 
doenças cardiovasculares, ob-
servaram os pesquisadores, de 
acordo com a agência de notí-
cias Xinhua.

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), recuou 0,6% em 
fevereiro deste ano, na compa-
ração com janeiro. Em relação a 

fevereiro de 2020, a queda che-
gou a 25,3%.

Esse é o pior mês de fevereiro 
da série iniciada em 2010. Segun-
do o presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros, os brasileiros estão 
mais cautelosos na hora de com-

prar em razão de incertezas eco-
nômicas.

As maiores retrações em relação 
ao ano passado foram observadas 
no momento para a compra de durá-
veis (-39,6%), perspectiva de consu-
mo (-31,7%) e renda atual (-30,6%).

Em reação às mudanças na Pe-
trobras, as ações da estatal tiveram 
mais um dia de forte queda. As 
preferenciais (PETR4) recuaram 
21,51%, para R$ 21,45, e as or-
dinárias (PETR3) caíram 20,48% 
para R$ 21,55. Com isso, a pres-
são do mercado contra a decisão 
do presidente Jair Bolsonaro fez a 
Petrobras perder R$ 100 bilhões 
em valor de mercado em apenas 
dois dias.

Bolsonaro, logo na manhã des-
ta segunda-feira, criticou o atual 

presidente da companhia, Rober-
to Castello Branco, afirmando que 
ele “está em casa sem trabalhar” 
e sugerindo que falta “transparên-
cia” na empresa. Disse, também, 
que a atual política deixa o merca-
do financeiro feliz e atende o in-
teresse de apenas “alguns grupos” 
no Brasil.

A Bolsa de Valores (B3) caiu 
4,87%, pressionada também por 
outras estatais, como Banco do 
Brasil. O dólar ultrapassou R$ 
5,45, alta de 1,27%.
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Inteligência de sinais, contraespionagem e telefonia celular 5G
Por Vladimir de 
Paula Brito

Quando se trata de 
tornar tangível o 
que é poder infor-

macional e como as potên-
cias o empregam para pro-
mover seus interesses vale 
a pena observar em detalhe 
o leilão da rede de telefonia 
5G, a ser realizado ainda no 
primeiro semestre de 2021. 
Dada a magnitude do em-
preendimento, e das enor-
mes mudanças socioeconô-
micas que provocará, uma 
disputa de titãs vem sendo 
travada entre os maiores 
atores globais com o fito 
de hegemonizar esta nova 
plataforma de poder a ser 
implementada no país.

Neste contexto uma in-
dagação tem sido feita por 
um grande número de bra-
sileiros. Qual a diferença em 
adotar equipamento chinês, 
ou oriundo dos Estados 
Unidos e seus aliados, se 
ambos poderão monitorar 
o país? Não seria melhor 
manter uma postura de in-
diferença ao destino de ser 
espionado e escolher o mais 
barato, ou o que gerará me-
nos problemas internacio-
nais?

Como se sabe, o Brasil 
tem entre suas elites um 
sentimento de quase indife-
rença ante o tema soberania 
nacional. Esta grande fatia 
de indivíduos estaria mais 
preocupada em assegurar o 
consumo imediato de pro-
dutos tecnológicos do que 
em ajudar a estabelecer al-
ternativas que envolvam te-
mas aparentemente abstra-
tos como desenvolvimento 
e independência nacional. 
Semelhante perspectiva é 
encontrada nas múltiplas 
esferas governamentais.

Exemplo da instituciona-
lização desta relativa apatia 
ante ações de espionagem/
sabotagem promovidas 
por outras nações pode ser 
percebido, ou melhor, não 
percebido, na Estratégia 
Nacional de Segurança Ci-
bernética. O referido do-
cumento desconsidera to-
talmente o maior problema 
de segurança existente, que 
é justamente a capacidade 
de espionagem e sabota-
gem norte-americana, bem 
como dos demais países da 
Otan, da China e da Rússia.

Igual lacuna se perce-
be no planejamento da 
recém criada Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), cuja nar-
rativa reputa ao usuário o 
enfrentamento do aparato 
gigantesco de espionagem 

das grandes potências. O 
mesmo ocorre no tocante 
a aquisição de equipamen-
tos e serviços. É de domí-
nio público que a legislação 
norte-americana exige o 
compartilhamento de da-
dos de suas empresas e ci-
dadãos, independentemen-
te do local do mundo em 
que operem; o mesmo vale 
para os chineses. Então, co-
mo justificar a contratação 
de serviços destes atores 
em áreas vinculadas à segu-
rança nacional?

Desde meados de 2014, 
por exemplo, sabe-se com 
razoável segurança que a 
empresa suíça Crypto AG 
seria de propriedade da CIA 
e do BND alemão, ambas 
agências de espionagem, no 
entanto “registros do Portal 
da Transparência compro-
vam a compra de hardware, 
software e licenças da Cryp-
to AG, entre 2014 e 2019”. 
Como explicar isso?

Sabe-se com certeza que 
todas as principais potên-
cias mundiais atuam im-
plantando dentro da infra-
estrutura de redes de outras 
nações malwares com o 
propósito de espionar e/ou 
sabotar. Comumente ope-
ram mediante buffers (in-
termediários), objetivando 
dificultar a correta identifi-
cação da agência de espio-
nagem operando por trás 
da cena. Os russos usam 
grupos de civis eslavos e 
a máfia russa; a China, or-
ganizações nacionalistas; a 
Coreia do Norte, militares 
operando clandestinamente 
no exterior; e os EUA, em-
presas e mercenários.

Uma parcela substancial 
de ataques, e grande par-
cela de roubo de dados, 
são oriundas deste amplo 
espectro de satélites orbi-
tando suas agências de es-
pionagem patrocinadoras. 
Vale lembrar que as nações 
possuem múltiplos instru-
mentos de coerção sobre 
seus hackers que os obri-
gue a ajudar naquilo que 
necessitam. Por conseguin-
te, tem-se a falsa impressão 
de que as maiores ameaças 
são oriundas de criminosos, 
quando, na verdade, são 
oriundas dos serviços de 
inteligência das principais 
potências.

Informações recentes 
sobre as vultosas quan-
tias obtidas pela Coreia do 
Norte vão neste sentido. 
Evidencia-se, portanto, que 
será pouco efetiva qualquer 
estratégia de defesa que 
desconsidere este tipo ame-
aça, dada sua sofisticação e 
a enormidade dos recursos 

disponíveis, vez que os Es-
tados são os patrocinado-
res.

Cabe compreender que, 
no atual contexto tecnoló-
gico, nos conflitos ciberné-
ticos, os defensores saem 
em desvantagem ante os 
atacantes. Quem planeja a 
segurança de uma rede de 
comunicações, como a tele-
fonia 5G, deve pensar numa 
conjunção quase infinita de 
dispositivos, arquiteturas, 
topologias e implementa-
ções, bem como nas intera-
ções de todas estas instân-
cias.

Para os atacantes, por ou-
tro lado, basta tão somente 
detectar um ponto frágil. 
Prospecta-se todo o siste-
ma alvo, às vezes mediante 
reconhecimento, às vezes 
com múltiplos ataques. 
Quando uma vulnerabilida-
de é encontrada passa, em 
seguida, a ser explorada.

Reforçando ainda mais as 
vantagens de quem opera na 
ofensiva entra a questão dos 
dispositivos embarcados, 
em que a empresa europeia, 
norte-americana ou chinesa 
mantém dispositivos para 
espionagem instalados des-
de a fábrica, muitas vezes 
em seu firmware, sendo 
praticamente indetectáveis 
por terceiros. Uma vez que 
a rede de telefonia 5G, por 
exemplo, esteja permeada 
por estes implantes, basta 
ao seu controlador coletar 
informações ou implemen-
tar ações de sabotagem.

Inegavelmente, medidas 
por parte do Ministério das 
Comunicações para o edi-
tal da telefonia 5G, como 
a exigência de construção 
de uma rede privativa pa-
ra o governo federal, com 
critérios de segurança ci-
bernética particulares, são 
instrumentos relevantes 
de defesa. A limitação de 
uma rede distinta permiti-
ria o emprego de padrões 
de funcionamento especí-
ficos, com maior controle 
sobre tecnologias e har-
dware. Contudo, conforme 
observado, ao se pensar em 
ataques sistêmicos, persis-
tentes e extremamente téc-
nicos, é difícil que, com o 
tempo, em algum ponto da 
rede, não surja uma fragili-
dade.

Outro aspecto envolve a 
indagação sobre qual equi-
pamento é completamente 
seguro. Sob este prisma, 
Estados Unidos e China são 
quase equivalentes, pois, 
embora os EUA sejam um 
país democrático, opera no 
exterior de maneira diver-
sa do que apregoa. Realiza 

espionagem, operações psi-
cológicas e de informação 
e mantém alianças com 
ditaduras teocráticas e até 
mesmo comunistas, como 
a Arábia Saudita e o Vietnã.

Admita-se, então, que 
é impossível defender o 
conjunto do “espaço” ci-
bernético brasileiro sim-
plesmente criando barreiras 
físicas e lógicas quando se 
está enfrentando as maio-
res potências do planeta. 
Claro que tais medidas são 
fundamentais, e são um pri-
meiro passo, mas não são o 
bastante. Um instrumento 
igualmente importante seria 
o estabelecimento de meios 
de defesa ativa. Ou seja, a 
capacidade de identificar as 
ações de agressão para além 
do que existe atualmente, 
mapear seus perpetradores 
e desenvolver instrumen-
tos para retaliar na mesma 
medida, caso se avalie como 
oportuno.

Para isso o país precisa 
criar uma agência de inteli-
gência de sinais, com capa-
cidade de coleta de dados 
nos ambientes digitais e 
analógicos mediante inter-
ceptação de comunicações, 
metadados, ou telemetria de 
redes. Este tipo de agência 
seria regulada por um setor 
especializado do Judiciário, 
garantindo que não desres-
peitaria os direitos consti-
tucionais dos brasileiros, ao 
mesmo tempo que teria am-
pla liberdade de operar fora 
do país.

Em vez de replicar o 
comportamento invasivo 
praticado pelas grandes po-
tências, trilharia um novo 
caminho, em que a atuação 
no exterior seria balizada 
pelo paradigma da “rea-
ção”. Ou seja, o Estado bra-
sileiro investigaria somente 
indivíduos, grupos ou agên-
cias estrangeiras que fossem 
identificados espionando 
ou instalando softwares de 
sabotagem dentro da infra-
estrutura brasileira.

A partir da Estratégia 
Nacional de Defesade 2008 
o Exército brasileiro pas-
sou a centralizar a iniciativa 
cibernética nacional com 
vistas a construir um dis-
positivo nacional de defesa. 
Oriundos desta estratégia se 
chegou ao atual Sistema Mi-
litar de Defesa Cibernética 
(SMDC), que é centralizado 
pelo Comando de Defesa 
Cibernética (ComDCiber), 
integrando as três forças. 
Seu papel envolve necessa-
riamente a coleta de inte-
ligência, ou exploração de 
redes, mas com o propósito 
de defender os sistemas de 

informação dos órgãos de 
defesa nacional, bem co-
mo desenvolver “armas ci-
bernéticas” que permitam 
ações ofensivas sobre ad-
versários externos.

Todavia, por comporem 
uma instituição de defesa, 
não teriam um estatuto legal 
para a realização de amplas 
interceptações telemáticas, 
o que seria imprescindível 
para o adequado entendi-
mento das múltiplas ações 
que o país vem sofrendo 
de maneira sistêmica. Para 
além disso, uma organiza-
ção de inteligência atua com 
lógica diversa do preparo 
militar. Muitas vezes, quan-
do se descobre uma agência 
de espionagem estrangeira 
operando sobre um dado 
ponto, pode ser mais van-
tajoso identificar todos os 
atores envolvidos, e com 
o tempo tentar penetrar 
na estrutura do adversário 
e obter informações ain-
da mais relevantes, do que 
simplesmente agir ofensiva-
mente de maneira imediata.

Então, embora o objeto 
de atuação seja semelhan-
te - o seguimento ciberné-
tico - a lógica de operação 
seria bastante distinta. Os 
dois organismos teriam um 
funcionamento comple-
mentar, sendo a agência de 
inteligência cibernética (ou 
de sinais) responsável pelo 
mapeamento das ameaças, 
enquanto a defesa ciberné-
tica teria a missão de retaliar 
os alvos designados pelo 
governo. Ambas poderiam 
até mesmo funcionar den-
tro do Ministério da De-
fesa; todavia, a agência de 
inteligência deve ter um ca-
ráter civil, aglutinando um 
grande volume de servido-
res oriundos do ambiente 
acadêmico e do mercado de 
tecnologia da informação.

A título de exemplo, a 
agência norte-americana de 
sinais, a NSA, possui apro-
ximadamente 40 mil fun-
cionários, entre linguistas, 
cientistas da computação, 
matemáticos, engenheiros, 
psicólogos e historiadores. 
Seu recrutamento é reali-
zado nas salas de aula e no 
mercado de trabalho, para 
além das Forças Armadas. 
A mesma diversidade de 
funções é encontrada no 
GCHQ britânico, ou no 
ASD australiano, dentre vá-
rios outros exemplos.

Cabe reconhecer que não 
é aprazível ao povo brasi-
leiro discutir abertamente a 
construção de políticas en-
volvendo conflito e espio-
nagem. Aliás, historicamen-
te a política internacional 

do país tem sido evitar es-
te tipo de posicionamento, 
promovendo o multilate-
ralismo. Todavia, o mundo 
entrou novamente em uma 
fase de suas relações inter-
nacionais com várias potên-
cias disputando a hegemo-
nia mundial.

O Brasil não é mais um 
país que pode simplesmen-
te evitar estes embates pelas 
benesses da distância geo-
gráfica com Europa e Ásia. 
As redes digitais trouxeram 
o conflito ao território na-
cional. Permanecer passiva-
mente sofrendo as ações de 
terceiros, com nenhuma ca-
pacidade de reação, é perpe-
tuar o subdesenvolvimento 
vitimado pelas constantes 
sabotagens, roubo de segre-
dos e operações psicológi-
cas.

Em termos estratégicos é 
impossível promover o de-
senvolvimento sustentável 
quando os segredos indus-
triais e decisões do Estado 
são “observados”, quando 
as indústrias, sistemas ban-
cários ou de energia elétrica 
são sabotados e, sobretudo, 
quando igualmente atuam 
a partir das redes para pro-
mover a discórdia e os con-
flitos internos, evocando 
temas e preconceitos que já 
se julgava, há muito, supe-
rados.

A partir do momento 
que o Brasil consiga iden-
tificar claramente quem 
são seus inimigos, poderá 
não somente retaliar à al-
tura, mas entender também 
quem são de fato os aliados. 
Alguns debates, como o da 
implementação da telefonia 
5G, e outras futuras redes, 
tornar-se-ão um processo 
decisório mais simples, vez 
que o governo estará lastre-
ado por fatos e não somen-
te por retórica externa. Em 
vez de a sociedade brasileira 
se digladiar internamente na 
defesa da potência predile-
ta, ao saber quem são seus 
oponentes, com astúcia, po-
derá oferecer o tratamento 
adequado.

Aprender a se defender 
na esfera informacional não 
é uma escolha, e sim uma 
necessidade fundamental. 
Nos próximos artigos se-
rão discutidos outros ins-
trumentos fundamentais ao 
país neste campo das rela-
ções de poder.

Vladimir de Paula Brito é doutor em 
Ciência da Informação.

As referências incluídas no 
artigo podem ser acessadas em 

monitormercantil.com.br/inteligencia-
de-sinais-contraespionagem-e-telefonia-

celular-5g
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Mudar preços implica 
parar venda de refinarias

A política de preços paritários de importação (PPI) 
praticada pela Petrobras está na mira do novo 

presidente da estatal, general Silva e Luna. Mas como 
alterar os reajustes e seguir com o mais danoso, que é 
a privatização da petroleira aos pedaços? Em conversa 
com a coluna, Felipe Coutinho, vice-presidente da As-
sociação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), lembra 
que, “caso se altere a política de preços, o capital finan-
ceiro internacional deve cobrar deságio nos preços dos 
ativos. Será uma boa oportunidade para interromper o 
injustificável plano de privatizações que está em curso 
desde 2015”.

Em nota divulgada no final de semana, a entidade 
salienta que a privatização de refinarias, terminais, dutos e 
distribuidora traz prejuízos muito mais graves à resiliência 
e sobrevivência da Petrobras, “na conjuntura de preços 
relativamente moderados de petróleo, do que presumíveis 
benefícios pela redução dos gastos com juros decorrentes 
da antecipação da redução da sua dívida”.

“O parque de refino da Petrobras é capaz de abas-
tecer o mercado nacional de diesel e gasolina a partir 
do petróleo brasileiro, produzido pela estatal. Não é ra-
zoável vincular seus preços aos de importação, mas sim 
abastecer aos menores custos possíveis, promovendo o 
desenvolvimento da economia brasileira e garantindo 
a capacidade de investimento” da Petrobras, ressalta a 
Aepet.

A saída mas ‘fácil’

O engenheiro Roberto Moraes, professor do Instituto 
Federal Fluminense (IFF Campos), teme que a pressão 
do mercado financeiro ajude “o desgoverno a optar por 
ficar livre do problema (como é comum ao desgoverno 
que não consegue executar políticas públicas)”, lembra. 
“É neste cenário que a privatização completa da Petro-
bras, defendida por muitos ao lado do presidente, entra no 
radar. Agrada ao mercado, e Bolsonaro pensa que se livra 
do problema do preço dos combustíveis.

“Sem reversão dos tais desinvestimentos com a venda 
das refinarias, não se altera essa política de preços do 
PPI. Assim, a tendência é que o general Silva e Luna siga 
o script da pazuellização, apenas para bater continência 
a Bolsonaro” analisa Moraes. “Todos esses movimentos 
criam condições para essa hipótese que deve ser acom-
panhada de perto. Os sinais não são de quem tem preocu-
pação com a população e a nação e sim negócios e projeto 
de poder, simplesmente”, adverte.

3x4

No Brasileirão, dos 4 times rebaixados, 3 estão entre os 
4 mais prejudicados pelo VAR. Coincidência?

Rápidas

Nesta quarta acontecerá, virtualmente, o IV Workshop 
Global de Métricas da Universidade Empreendedora - IV 
Global Entrepreneurship University Metrics (GEUM) 
Workshop), que discutirá os indicadores utilizados para 
avaliar atividades voltadas para empreendedorismo e 
inovação no ensino superior. Participarão acadêmicos da 
UFRJ, UERJ, UFMG, USP, UFRRJ e convidados inter-
nacionais. Inscrições: triplehelix-br.org *** O programa 
bilíngue Edify promove nesta quarta, às 18h, evento on-
line para debater alguns pontos da nova diretriz curricular 
bilíngue. Inscrições em bit.ly/3aGiCR3

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A Sra. HANNA MIYASHITA, canadense, casada, nascida em 18 de maio de 1972, administradora de empresas, 
portadora da Cédula de Identidade RNE nº W061965-9 CGPI/DIREX/DPF, devidamente inscrita no CPF/ME sob 
o nº 136.910.768-40, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Diretora (i) no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do 
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55; (ii) na GENIAL 
INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita 
no CNPJ/ME sob nº 05.816.451/0001-15 e, (iii) na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62. ESCLARECE que eventuais 
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo 
de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado 
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo 
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet); Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: 
o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. BANCO CENTRAL DO 
BRASIL. Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º 
andar - Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. WILLIAN KENZO YOSHIHIRO, brasileiro, casado em separação total de bens, nascido em 
18 de fevereiro de 1980, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.874.399-5 SSP/
SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 219.951.638-56, DECLARA, nos termos do art. 6º 
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer 
cargo de Diretor no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, 
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55. ESCLARECE que eventuais objeções 
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, 
no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do 
processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet); 
selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar - Centro 
- CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

Pandemia leva brasileiros  a poupar mais
Estudo: 28% avaliam troca de plano de saúde e 59% com dívidas

Incertezas sobre o fu-
turo e medo dos des-
dobramentos da pan-

demia da Covid-19. Essas 
são as principais causas que 
levam mais brasileiros a 
poupar, detectada em pes-
quisa realizada no mês de 
fevereiro pela Toluna. En-
tre os entrevistados, 70% 
confirmaram que passaram 
economizar mais por conta 
do vírus da Covid-19.

Já entre os principais mo-
tivos para segurar o dinhei-
ro está em primeiro lugar 
o medo do futuro (65%), 
seguido pela preocupa-
ção com possíveis despe-
sas médicas (32%). Já 26% 
das pessoas entrevistadas 
revelaram que passaram a 
economizar durante a qua-
rentena, pois não tiveram 
como gastar com despesas 
de lazer, como restaurantes 
e viagens.

Além disso, muitos dos 
entrevistados (39%) con-
cordam que a pandemia 
atrapalhou completamente 
qualquer tipo de planeja-
mento financeiro, enquanto 
apenas 3% afirmaram que o 
coronavírus em nada inter-
feriu seus planos econômi-
cos.

Para os entrevistados, ja-
neiro é o mês que mais gera 
sensação de ser pressionado 
por gastos: 33% disseram 
que o primeiro mês do ano 
causa enorme sufoco no 
orçamento, enquanto 30% 
disseram que se sentem 
tensionados por gastos em 
todos os meses do ano.

As despesas que mais 
pesam no orçamento, se-
gundo a pesquisa da Tolu-
na, são: contas para man-
ter a casa, como luz, gás, 
condomínio (44%) e mer-
cado (42%). 34% dos en-
trevistados afirmaram que 
gastam mais com escola 
e plano de saúde do que 
com outras despesas nesse 
período.

Uma enorme parte dos 
entrevistados (79%) con-
cordaram, também, serem 
abusivos os aumentos per-
petrados pelos planos de 
saúde no último ano. E 
28% estão avaliando uma 
possível troca de operadora 
de planos para amenizar os 
gastos.

Paradoxalmente ao dese-
jo de poupar detectado pela 
pesquisa, 59% dos entrevis-
tados revelaram possuir dí-
vidas, sendo a maioria com 

cartões de crédito (58%), 
seguido por bancos (38%) e 
financiamentos (31%). Para 
18% dos que responderam 
à pesquisa, 40% dos seus 
ganhos estão comprome-
tidos com dívidas. Ainda 
segundo o levantamento, 
29% dos que responderam 
ao questionário afirmaram 
que investem seu dinheiro 
em bancos, enquanto 16% 
em bancos mais platafor-
mas específicas.

A pesquisa foi realizada 
nos dias 3 e 4 de fevereiro, 
com 820 pessoas (45% ho-
mens e 55% mulheres) das 
classes A, B e C, segundo 
critério de classificação de 
classes utilizado pela Asso-
ciação Brasileira de Empre-
sas de Pesquisa (Abep), em 
que pessoas da classe C2 
tem renda média domiciliar 
de R$ 4.500 por mês. Estu-
do feito com pessoas acima 
de 18 anos, de todas as regi-
ões brasileiras, com 3 pon-
tos percentuais de margem 
de erro e 95% de nível de 
confiança.

Já estudo da NZN Intelli-
gence, também no período 
da pandemia, os brasileiros 
decidiram apostar em inves-
timentos, coisa ainda pouco 

explorada no país. Segundo 
eles, 80% dos entrevistados 
começaram algum tipo de 
investimento nesse período.

Com um cenário de in-
vestimento tão em alta, o 
fator da pandemia foi de-
cisivo para essa iniciativa: 
34% afirmaram que o ce-
nário favorável foi o prin-
cipal fator para a decisão, 
enquanto 30% apontaram o 
consumo de conteúdo rela-
cionado a investimentos co-
mo principal motivo. Entre 
os outros motivos que os 
levaram a investir durante a 
pandemia, 34.6% por conta 
do cenário favorável para 
investimento e 31.3% por 
terem maior tempo em ca-
sa.

Apesar de essa ser a ten-
dência entre os brasileiros, 
é necessário saber onde e 
quanto investir, por isso, a 
pesquisa e estudo sobre o 
tema é fundamental para 
garantir sucesso nessa jor-
nada, isso por existir diver-
sos tipos de investimentos. 
Com isso, 44% começaram 
a investir na Bolsa, 30,4% 
CDI ou CDB e 23% no te-
souro direto. Já na poupan-
ça, 18.9% investiram nessa 
modalidade.

Baixa renda vai de marmita e classes A/B de delivery
Subiu de 47% para 54% 

o número de pessoas que 
vai levar marmita para o 
trabalho, sendo que maior 
ficará concentrados entre 
as classes C/D/E. Segundo 
pesquisa encomendada pela 
VR Benefícios e realizada 
pelo Instituto Locomotiva 
também aponta que cresceu 
de 10% para 17% a quanti-
dade de pessoas que vai pe-
dir lanches ou refeições por 
delivery, na hora do almoço. 
Diferentemente do que foi 

percebido no uso da mar-
mita, a procura pelo deli-
very dobra nas classes A/B.

“A pandemia aceletrou 
alguns comportamentos, co-
mo o crescimento muito for-
te do e-commerce e do deli-
very como forma de resposta 
à crise”, explica Paulo Rober-
to Esteves Grigorovski, dire-
tor-executivo de Marketing e 
Serviços ao Trabalhador, da 
VR Benefícios. “Os estabele-
cimentos comerciais amplia-
ram seus serviços de entrega 

em domicílio ou iniciaram o 
delivery, além de expandir a 
aceitação de cartões”, diz.

Em contrapartida ao 
crescimento do delivery, o 
levantamento mostra que 
as intenções de comer em 
restaurantes por quilo caem 
de 25% para 13%, prova-
velmente motivadas O se-
tor de alimentação fora do 
Lar (AFL) foi fortemente 
impactado pela pandemia 
do coronavírus. Em 2020, 
bares, restaurantes, pizza-

rias e lanchonetes tiveram 
que fechar suas portas e se 
adaptar a um novo cenário 
sem a previsão concreta da 
reabertura em sua totalida-
de. Mesmo com a flexibi-
lização da quarentena isso 
ainda gera reflexos nos ne-
gócios até hoje. De acordo 
com a Associação Brasilei-
ra de Bares e Restaurantes 
(Abrasel-SP), 30% dos co-
mércios encerraram as ativi-
dades porque faliram nesse 
período.

Produção brasileira de aço cresceu 11% em janeiro
A prodição brasileira de 

aço cresceu 11% em janei-
ro, em comparação a igual 
mês do ano passado, cons-
tituindo a maior expansão 
desde janeiro de 2019. A in-
formação foi dada nesta se-
gunda-feira pelo presidente 
executivo do Instituto Aço 
Brasil, Marco Polo de Mello 
Lopes, acrescentando 

que as vendas internas 
evoluíram 26% e o consu-
mo aparente teve alta de 
25%, maior percentual des-
de março de 2015.

De acordo com o execu-
tivo, para este ano, o insti-

tuto projeta aumento da 
produção de aço bruto de 
6,7%, com 33,04 milhões 
de toneladas. São espera-
dos aumentos também nas 
vendas internas (5,3%, com 
20,2 milhões de toneladas), 
exportações (9%, 11,7 mi-
lhões de toneladas), impor-
tações (9,8%, 2,2 milhões 
de toneladas) e consumo 
aparente (5,8%, 22,4 mi-
lhões de toneladas).

A utilização da capacida-
de instalada, que em janeiro 
deste ano atingiu 70,1%, su-
perando a média dos últimos 
cinco anos, foi considerada 

“extremamente importante” 
pelo presidente executivo do 
Instituto Aço Brasil. Ele ad-
vertiu, no entanto, que para 
que o setor se torne compe-
titivo, é imprescindível que a 
utilização da capacidade evo-
lua para níveis mais próxi-
mos da média histórica, entre 
80% e 85%.

Para que essas previsões 
positivas sejam alcançadas, 
Marco Polo elenca algu-
mas prioridades para o se-
tor siderúrgico nacional. A 
primeira é a vacinação em 
massa da população, com 
aceleração do prazo, com o 

seguimento de medidas de 
apoio aos desassistidos; a 
retomada da economia com 
ajuste fiscal, as reformas tri-
butária e administrativa; e a 
recuperação da competitivi-
dade sistêmica com redução 
do custo Brasil. “Não são 
premissas só da indústria 
do aço. Elas valem para a 
indústria de transformação 
como um todo”, disse Lo-
pes. Na avaliação do execu-
tivo, o ano de 2020 foi um 
verdadeiro “tsunami”, que 
impactou toda a economia 
global com a pandemia do 
coronavírus (Covid-19). 
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O ladrão de galinhas

Decididamente, não entendo mais nada! Desde que 
me entendo por gente, furtar é subtrair para si ou 

para outrem a coisa alheia móvel. É assim que está no 
art.155 do Código Penal. Bem, está é modo de dizer. Pois 
o presidente do STJ decidiu que “considerando que o 
paciente não agiu com violência e que não consta que agiu 
em qualquer outro momento com violência; considerando 
o valor insignificante dos objetos; considerando o conjun-
to de precedentes favoráveis sobre esse tema, ao ponto de 
excluir a própria tipicidade da conduta, defiro parcialmen-
te a liminar unicamente para suspender o cumprimento da 
pena”, concluiu.

Usou o tal “princípio da insignificância”. Não tenho 
nada contra o uso do princípio, mas pode chegar a hora 
em que a mídia vai entender insignificante o próprio papel 
do juiz. E nem sei se vai dar tempo de mudar de profissão. 
Concordo com a construção do princípio da bagatela. De 
verdade. Não se pode botar na mesma cela um ladrão de 
galinha e o sujeito que fraudou a previdência e desviou 
para a Suíça 1 milhão de dólares.

O que não se deve é levar ao extremo a ideia de que 
não houve crime. Houve crime, sim senhor. O que o 
crime não tem é aquela dose de ofensividade de condu-
ta, aquele grau de periculosidade social e aquele nível de 
reprovabilidade que justifique a intervenção repressiva do 
Estado em sua força máxima. Não me parece razoável 
levar em conta na aplicação do princípio da bagatela a 
“inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Qualquer 
que seja a expressão jurídica da lesão, a ordem jurídica é 
afetada.

Não importa se o sujeito furtou uma bicicleta ou um 
colar de diamantes de 2 milhões de dólares. Furto é furto, 
e em qualquer dos seus graus a ordem social é atingida. O 
que deve variar é a pena, é o grau de repressividade. No 
caso dos autos, o réu furtou de uma residência uma lâmpa-
da, uma tomada, um desinfetante e um sabonete. No furto, 
há subtração da coisa alheia. O crime se consuma quando 
o sujeito ativo se apossa, ainda que momentaneamente, da 
coisa alheia móvel. O crime de furto é doloso, pois o agente 
quer, efetivamente, apoderar-se do que não é seu. Mas o 
crime de furto admite tentativa. É, portanto, crime comum, 
doloso, comissivo, de dano, material e instantâneo.

Dizer que o furto do estepe de um fusca não tem 
“relevância jurídica” é perigoso. Não tem relevância para 
quem? Para o ministro? Para sociedade? Ou para o dono 
do fusca? A questão, parece-me, não é essa. Está fora de 
foco. O que o STJ deve fazer é tipificar o crime, condenar 
e aplicar pena alternativa ao delinquente. De preferência, 
serviço social, prestação de uma atividade útil à comunida-
de. Amanhã, quando o sujeito furtar o estepe do carro do 
ministro, talvez o conceito de furto mude.

O crime de tentativa de furto, senhores, existiu de fato. 
É na aplicação da pena que o julgador deve levar em con-
ta a pouca ofensividade da ação delituosa, o grau mínimo 
de periculosidade social do agente e aquele nível baixo de 
reprovabilidade da conduta que talvez não justifique a in-
tervenção do Estado com todo o seu rigor. É na comina-
ção da pena, e não na tipificação do delito que o princípio 
da bagatela deve guiar a mão do juiz.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 202/204/206 - D –
Castelo/RJ. Telefone: 3133-2382 / E-mail:

cap02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído
da Ação Sumária (0004447-77.2010.8.19.0001) proposta por
Condomínio do Conjunto Residencial Moinhos D’aldeia contra
Espólio de Luis Alberto Costa Moreira.- O DR. SÉRGIO
WAJZENBERG, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presen-
te edital INTIMA Espólio de LUIS ALBERTO COSTA MOREIRA, na
pessoa de sua Inventariante MÔNICA SOARES MOREIRA, para
ciência das datas de 16.03.2021 e 23.03.2021, às 12:30 horas,
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, para a venda em
1º., e 2º. Leilão Online, respectivamente, da Casa situada no Con-
domínio Moinhos D’Aldeia, Lote 18 da Rua Ipes Amarelos, Balne-
ário de São Pedro – São Pedro da Aldeia - RJ, penhorada no
supramencionado autos.- RJ, 05/02/2021.- Eu, Valmir Ascheroff
de Siqueira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.)
Sérgio Wajzenberg - Juiz de Direito.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL 
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Convidamos os Srs. sócios 
quotistas para uma reunião a ser realizada no dia 5 de março de 2021, na 
Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio de Janeiro, Capital do Estado 
do Rio de Janeiro, CEP. 20.031-050, às 9h30m em primeira convocação 
e às 10h00 em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das contas da administração, 
do balanço patrimonial e do resultado econômico do exercício findo em 31 
de dezembro de 2020; 2) Ratificação dos atos praticados e prorrogação do 
mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 
2021. Nelson Lara dos Reis - Administrador não sócio.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DO SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,

PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE GUARULHOS E REGIÃO SINPROVERG.

O Presidente do  SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE GUARULHOS E REGIÃO SINPROVERG, CNPJ nº
13.617.335/0001-03, registrado no 2º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE GUARULHOS-SP, com sede sito a Rua Rubens
Guedes nº 104, sala 04, Chácara São Luis, Guarulhos/SP, CEP 07091-010,
convoca seus associados da ativa e aposentados, para comparecer em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 06 de março de 2021 com
primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e
última chamada as 10:00h com número estatutário legal para deliberar e
votar a seguinte pauta (1) Dissolução do SINPROVERG com cancelamento
do CNPJ pelo indeferimento do pedido SC 19544 do M.T.E via processo
0001068-97.2018.5.10.0018 e Artigos 93, b, IV e 97 do do Estatuto Social;
(2) Liquidação do patrimônio, caso houver, conforme Artigos 98 e 102 do
Estatuto Social. Guarulhos, 23 de fevereiro de 2021.

Alcides Barbosa da Silva -  Diretor Presidente CPF 027.522.898-39.

CONVOCAÇÃO AGO
O Diretor Presidente da CLINICOOP –– Clínicas Médicas Cooperadas Ltda –
– usando das suas atribuições que lhe confere o estatuto social convoca os
senhores cooperados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA a ser realizada nas modalidades presencial e vídeo conferência no dia
10 de Março de 2021, às 18h00 (dezoito horas) no auditório das Clínicas
Médicas Cooperadas Ltda - Clinicoop, à Rua Sorocaba, nº 706, nesta cida-
de, em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) do número
de cooperados; em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e
trinta minutos) com a presença de metade mais um dos cooperados ou ainda
em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas), com a
presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguin-
te Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a prestação de contas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2020; 2. Apresentação das realizações da
diretoria atual em 2020; 3. Deliberação sobre entrada e saída de coope-
rados em 2020; 4. Previsão orçamentária para 2021; 5. Apresentação do
novo valor da cota parte; 6. Avaliação de reajuste da taxa condominial;
7. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2021.

Carlos Eduardo R Santos – Diretor Presidente

Justiça mantém bloqueio de bens  
e produção da Ford é retomada
A produção nas fá-

bricas da Ford em 
Camaçari (BA) e 

Taubaté (SP) foi retomada 
nesta segunda-feira. Em 
Taubaté foram convocados 
cerca de 130 funcionários, 
de um total de 830 da fábri-
ca de motores e transmis-
sões, para produzir peças 
de reposição. Ao longo da 
semana, deverão ser chama-
dos até 330. Quem não for 
chamado permanece em li-
cença remunerada. 

Em Camaçari, as negocia-
ções devem prosseguir por 
90 dias, contados a partir da 
última quinta. Trabalhadores 
diretos e das chamadas em-
presas sistemistas (terceiriza-
das) retornam para produzir 
peças. O abono de faltas in-
justificadas de empregados 
convocados desde 28 de 
janeiro será objeto de nego-
ciação. O Ministério Público 
do Trabalho já havia forma-
do um grupo de trabalho 
nacional para acompanhar o 
processo.

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região 
(TRT-15), em Campinas 
(SP), manteve parcialmen-
te a decisão cautelar obtida 
pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) contra a 
Ford no dia 5 de fevereiro. 
Na manhã desta segunda-

-feira, a desembargadora 
Maria da Graça Bonança 
Barbosa julgou um pedi-
do liminar em mandado de 
segurança, impetrado pela 
montadora, decidindo que 
a empresa continua proibi-
da de alienar bens e maqui-
nário da fábrica em Taubaté 
até a conclusão efetiva da 
negociação coletiva, sendo 
obrigada a mantê-los em 
seus estabelecimentos loca-
lizados no município. Além 
disso, a decisão também 
manteve a proibição da 
Ford de praticar dispensa 
coletiva de empregados da 
fábrica sem prévia negocia-
ção coletiva, de suspender 
pagamento dos salários e 
licenças remuneradas en-
quanto os contratos de tra-
balho estiverem em vigor, 
de praticar assédio moral 
e negocial, bem como de 
apresentar ou oferecer pro-
postas ou valores de forma 
individual aos trabalhado-
res. Em caso de descumpri-
mento, será aplicada mul-
ta de R$ 100 mil por cada 
trabalhador atingido ou por 
cada máquina ou bem re-
movido da unidade fabril.

O TRT-15, contudo, deu 
provimento parcial aos pe-
didos da Ford, desobrigan-
do a montadora a fornecer, 
no prazo de 30 dias, um 

cronograma de negociação 
coletiva com o sindicato 
dos trabalhadores, e deter-
minado que não há mais a 
necessidade de o MPT par-
ticipar das negociações co-
letivas entre empresa e en-
tidade sindical. As demais 
obrigações em desfavor da 
empresa, impostas pela 2ª 
Vara do Trabalho de Tauba-
té, foram mantidas.

“A dimensão da empresa, 
o número de empregos di-
retos e indiretos atingidos e 
o impacto social para o país 
não comportam uma solu-
ção simplista para o caso. 
Foi noticiado na imprensa 
que a Ford recebeu cerca de 
R$ 20 bilhões desde 1999, 
a fim de viabilizar e tornar 
sua operação competitiva 
no Brasil, inclusive tendo 
o chefe do Poder Executi-
vo Federal anunciado tais 
incentivos em rede de tele-
visão nos últimos dias. Por 
certo que tais incentivos 
devem ser comprovados e 
melhor analisados, inclusi-
ve com relação a sua fina-
lidade, mas, por ora, reputo 
suficientes as informações 
constantes dos autos para 
a análise perfunctória da si-
tuação. Considerando que 
a Ford anunciou o encer-
ramento de sua unidade fa-
bril nesta localidade, o que 

consequentemente irá acar-
retar a demissão coletiva 
dos seus empregados e dos 
trabalhadores das empre-
sas terceirizadas que dela 
dependem, é perfeitamente 
possível exigir da empresa 
uma satisfação à sociedade 
e uma forma de diminuição 
do impacto social e econô-
mico de suas decisões, com-
patibilizando seus direitos 
já explanados, como seu de-
ver social, em obediência ao 
Princípio da Função Social 
da Empresa, ressaltando 
que, quanto maior o bene-
fício recebido, maior é esta 
responsabilidade para com 
a sociedade”, fundamentou 
a magistrada na sua decisão.

O MPT reforçou nos pe-
didos da ação civil pública a 
necessidade de discussão e 
negociação com o sindicato 
para serem estudadas alter-
nativas menos prejudiciais 
aos trabalhadores e que 
atenuem o impacto do ines-
perado fechamento de alto 
número de postos de traba-
lho. Além disso, a institui-
ção destaca que a notícia do 
fechamento das fábricas da 
montadora pelo país violou 
a boa-fé objetiva, pois frus-
trou expectativa legítima 
dos trabalhadores e sindi-
cato quanto à manutenção 
dos postos de trabalho.

VGV SA fecha contrato com duas 
gigantes do setor imobiliário

Enquanto muitos setores 
da economia ainda traba-
lham com incertezas quanto 
ao momento da recupera-
ção, o mercado imobiliário 
já consegue vislumbrar dias 
melhores no início de 2021. 
Um recente levantamento 
feito junto às incorporado-
ras de capital aberto revelou 
que no quarto trimestre de 
2020 houve um crescimen-
to de 9,5% nos lançamentos 
e 16% nas vendas. Levando 
em conta que a pandemia 
causou um represamento 
das ações no ano passado, 
o resultado é considerado 
animador já que os especia-
listas projetam uma abertu-
ra das comportas neste ano. 
Mas, para que a navegação 
avance por águas tranquilas 
existe o consenso de que o 
mercado precisará encon-
trar soluções inovadoras 
que permitam superar os 
desafios que ainda persis-
tem.

Este movimento em di-
reção a novos modelos de 

atuação tem impulsiona-
do o crescimento da VGV 
SA, por exemplo. A empre-
sa que já acumula mais de 
R$ 2 bilhões de valor geral 
de vendas sob sua admi-
nistração, oferece um hub 
de soluções destinadas a 
desenvolver processos de 
gestão profissional para in-
corporadores e loteadores 
com o objetivo de alavan-
car os resultados. No mês 
de dezembro, a companhia 
fechou um contrato de 
prestação de serviços para a 
GND Incorporadora, em-
presa referência nos merca-
dos de Florianópolis e Por-
to Alegre em edificações de 
alto padrão integrados com 
ambientes naturais. No mês 
seguinte foi a vez do fecha-
mento de um contrato com 
a Cipasa, uma das maiores 
desenvolvedoras de proje-
tos urbanos no Brasil.

O modelo da VGV SA 
oferece basicamente qua-
tro verticais que atendem às 
necessidades das incorpora-

doras e loteadoras em todas 
as fases do projeto. Uma de-
las é a VGV Investimentos, 
que atua como um elo entre 
investidores, incorporado-
res e proprietários de ter-
renos. Por sua vez, a VGV 
Vendas coloca à disposição 
um time de especialistas 
no desenvolvimento de es-
tratégias para lançamentos 
imobiliários e gestão inteli-
gente de estoque. Já a VGV 
Partner trabalha no campo 
da educação, disseminando 
conhecimento e qualifican-
do executivos de incorpora-
doras e urbanizadoras para 
liderar empresas profissio-
nalizadas. Finalmente, a 
VGV Maxxi, especializada 
na gestão de recebíveis e 
responsável pelo relacio-
namento com o cliente e a 
entrega das unidades, consi-
derado o momento mágico 
para quem compra um imó-
vel.

O CEO da VGV SA, 
Giuliano Milano, comenta 
que a pandemia acelerou a 

transformação digital em 
todos os segmentos e no 
mercado imobiliário não 
foi diferente. De uma hora 
para outra houve a obri-
gatoriedade de colocar em 
prática inovações como 
o lançamento digital, por 
exemplo. “A VGV tem o 
propósito de aproximar as 
incorporadoras e loteado-
ras das melhores práticas e 
tendências do ecossistema 
de inovação para intensifi-
car cada vez mais o uso de 
inteligência de negócios e 
estratégia aplicada na ges-
tão”, diz.

Neste sentido, o executi-
vo ressalta duas iniciativas 
que estão sendo colocadas 
em prática ainda no primei-
ro trimestre pela empresa. 
Uma delas é a oferta dos 
serviços de marketing di-
gital para incorporadoras 
e loteadoras. A outra é um 
modelo de representação 
cujo objetivo é replicar a 
forma de atuação da VGV 
SA por todo o país.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 22 de fevereiro de 2021

I. Data, Hora e Local: Em 22 de fevereiro de 2021, às 9h00, na sede social 
do Banco Modal S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - 
parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e 
Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos 
do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Cristiano 
Maron Ayres, Presidente; e Sr. Eduardo Centola, Secretário. IV. Ordem do 
Dia: Examinar, discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: 
(i) abertura do capital da Companhia e a submissão do pedido de registro 
de emissora de valores mobiliários, Categoria “A”, perante a Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 
7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”); (ii) submissão do (a) pedido 
de registro de emissor da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”) e adesão da Companhia ao segmento especial de governança 
corporativa denominado Nível 2 (“Nível 2”); e (b) pedido de admissão à 
negociação das ações e Units da Companhia na B3; (iii) submissão à CVM 
do pedido de realização de oferta pública de distribuição primária e 
secundária de certificados de depósito de ações, representativos cada um 
de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia (“Ações Ordinárias”) 
e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações 
Preferenciais”), e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Units”), 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no Brasil, com esforços de 
colocação das Units no exterior (“Oferta”); (iv) aprovação dos novos Código 
de Ética, Política de Negociação de Valores Mobiliárias e Divulgação de 
Informações e Política de Remuneração dos Administradores; (v) ratificação 
das seguintes políticas adotadas pela Companhia: (a) Política de Gestão 
Integrada de Riscos; (b) Política Anticorrupção; (c) Política de Conformidade; 
(d) Política de Controles Internos; (e) Política de Divulgação de Informações; 
(f) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao 
Terrorismo e Práticas Abusivas; (g) Política de Suitability; (h) Política de 
Segurança Cibernética; (i) Regras e Parâmetros de Atuação no Mercado 
de Valores Mobiliários; (j) Políticas de Investimentos Pessoais; 
(k) Abordagem Baseada em Risco Modalmais - Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e Práticas Abusivas; e 
(vi) autorização para os administradores praticarem todos os atos 
necessários para implementação das deliberações acima. V. Deliberações: 
Após os esclarecimentos acerca das matérias constantes da ordem do dia 
terem sido prestados, todos os acionistas, preferencialistas e ordinaristas 
em conjunto, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: 
(i) aprovar a abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido de 
registro de companhia aberta na categoria “A” perante a CVM, nos termos 
da Instrução CVM 480; (ii) aprovar (a) a submissão à B3 do pedido de 
adesão da Companhia ao segmento Nível 2 e do pedido de admissão à 
negociação das ações e Units da Companhia na B3, e (b) a celebração 
com a B3 do Contrato de Participação do Nível 2, ficando a Diretoria da 
Companhia autorizada a tomar todas as medidas necessárias junto à B3 
com vistas à formalização da adesão ao Nível 2; (iii) aprovar a realização 
da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a 
coordenação de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., do 
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., do Banco Itaú BBA S.A., 
Banco Modal S.A., e com a participação de determinadas instituições 
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, 
sendo observado o disposto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições legais 
aplicáveis, com esforços de colocação das Units no exterior. Nos termos do 
artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Units 
inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas 
condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas. 
Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a 
quantidade de Units inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote 
suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do 
total das Units inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo 
preço das Units inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 172, I, da Lei 
das S.A., não será observado o direito de preferência dos acionistas da 
Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta; (iv) aprovar os 
novos Código de Ética, Política de Negociação de Valores Mobiliárias e 
Divulgação de Informações e Política de Remuneração dos Administradores, 
cujas cópias, rubricadas pela mesa, ficam arquivadas na sede da 
Companhia; (v) ratificar as seguintes políticas adotadas pela Companhia: 
(a) Política de Gestão Integrada de Riscos; (b) Política Anticorrupção; 
(c) Política de Conformidade; (d) Política de Controles Internos; (e) Política 
de Divulgação de Informações; (f) Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e Práticas Abusivas; (g) Política 
de Suitability; (h) Política de Segurança Cibernética; (i) Regras e Parâmetros 
de Atuação no Mercado de Valores Mobiliários; (j) Políticas de Investimentos 
Pessoais; (k) Abordagem Baseada em Risco Modalmais - Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e Práticas Abusivas. 
Cópias da referidas políticas, rubricadas pela mesa, ficam arquivadas na 
sede da Companhia; e (vi) autorizar os administradores a praticarem todos 
os atos necessários para implementação das deliberações acima. 
VI. Encerramento dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo 
a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e 
ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do 
parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a 
sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e Sr. Eduardo 
Centola, Secretário. Acionistas Presentes: Modal Participações Ltda. 
(representada por seus Diretores Cristiano Maron Ayres e Ana Paula 
Moraes Venancio Amaral); Modal Controle Participações S.A. (representada 
por seus Diretores Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio 
Amaral); Digital Mais FIP Multiestratégia (representada por sua 
administradora Planner Corretora de Valores S.A., devidamente 
representada por, Sra. Cláudia Siola Cianfarini e Ikaro Nascimento Oliveira); 
Mário Arthur Tezzei Medina (representado por seus procuradores, Srs. 
André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Alexandre 
Guggisberg Hannud (representado por seus procuradores, Srs. André Luis 
Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); José Augusto Schincariol 
(representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre 
Machado de Almeida Locci); Wisam Kamil Ayache (representado por seus 
procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida 
Locci); Walid Kamil Ayache (representado por seus procuradores, Srs. 
André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Gihad Kamil 
Ayache (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e 
Alexandre Machado de Almeida Locci); Lucykelli Regina Nogueira 
(representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre 
Machado de Almeida Locci); Rafael Schincariol Lui (representado por seus 
procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida 
Locci); Pedro Nazareth Pinto de Carvalho (representado por sua 
procuradora, Sra. Juliana Maria Gonçalves Sanfins); Ian Robert Dubugras 
Junior (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Celso 
Colombo Neto (representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); 
Eduardo Ometto Colombo (representado por seu procurador, Sr. Pedro 
Romeiro); Celson Colombo Filho (representado por seu procurador, 
Sr.Pedro Romeiro); Rafael Improta Vieira (representado por seu procurador, 
Sr. Pedro Romeiro); Tanguy Van Goitsenhoven (representado por seu 
procurador, Sr. Pedro Romeiro); Claudio Adriani Caetano de Souza 
(representado por seu procurador, Sr. Pedro Romeiro); Felipe Colin de 
Sóarez (representado por sua procuradora, Sra. Juliana Maria Gonçalves 
Sanfins); Alexandre Marchetti (representado por sua procuradora, Sra. 
Juliana Maria Gonçalves Sanfins); Eduardo Menescal Lustosa Longo 
(representado por sua procuradora, Sra. Juliana Maria Gonçalves Sanfins); 
Henrique Aparecido de Aguiar Filho (representado por sua procuradora, 
Sra. Juliana Maria Gonçalves Sanfins); Juliana Maria Gonçalves Sanfins; 
Brain Participações S.A. (representado por seus procuradores, Srs. André 
Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Tiago Rodrigues de 
Leifert (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e 
Alexandre Machado de Almeida Locci); SB Capital & Participações EIRELI 
(representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre 
Machado de Almeida Locci); Sandro Domingos Colombo (representado por 
seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de 
Almeida Locci); Juscelino Castro Blasczyk (representado por seus 
procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida 
Locci); Wladimir Chiari (representado por seus procuradores, Srs. André 
Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Richard Emiliano 
Soares Vinhosa (representado por seus procuradores, Srs. André Luis 
Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Vladimir Michels 
(representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre 
Machado de Almeida Locci); Luiz Fernando Lopes Filho (representado por 
seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de 
Almeida Locci); Fabiane Goldstein (representado por seus procuradores, 
Srs. André Luis Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Bolipar 
Negócios EIRELI (representado por seus procuradores, Srs. André Luis 
Pompilio e Alexandre Machado de Almeida Locci); Fernando Spadari de 
Araujo (representado por seus procuradores, Srs. André Luis Pompilio e 
Alexandre Machado de Almeida Locci). Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da original. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021. Sr. Cristiano Maron 
Ayres - Presidente; Sr. Eduardo Centola - Secretário.

Três perguntas: a 
remodelação do  
mercado de crédito
Por Jorge Priori

No último dia 12, o Conselho Monetário Nacional, 
através da Resolução 4.888, postergou a entrada em vigor 
das novas condições e procedimentos para a realização de 
desconto de recebíveis estabelecidas através da Resolução 
4.734 de 27/6/2019. Essa data passou de 17 de fevereiro 
para 7 de junho. A postergação tem como objetivo dar 
mais tempo às entidades registradoras para que elas pos-
sam fazer os testes homologatórios dos novos sistemas.

A remodelagem do mercado de crédito, que está sendo 
conduzida pelo Banco Central, tem como objetivo mel-
horar o ambiente das garantias no Brasil. Diga-se de pas-
sagem, esta mudança faz parte da Agenda BC#, respon-
sável pela implementação do Pix e do Open Banking. Essa 
mudança impactará diretamente as empresas que possuem 
recebíveis de cartões de crédito e que hoje somente po-
dem antecipá-los com a empresa responsável pelo proces-
samento da operação. Com a remodelagem, as empresas 
ficarão livres para antecipá-los com os credores que ofer-
ecerem as melhores condições de antecipação.

Para entendermos melhor essas mudanças, conversamos 
com Paulo David, fundador da Grafeno, fintech que ofer-
ece contas digitais e que em breve oferecerá infraestrutura 
de registros eletrônicos para empresas e credores.

O que é a Agenda BC#?
A Agenda BC# é uma iniciativa do Banco Central do 

Brasil para desenvolver inovações estruturais no sistema 
financeiro do país. Ela tem 5 dimensões: inclusão, com-
petitividade, transparência, educação e sustentabilidade. 
Cada dimensão reúne projetos que são transformadores 
para o ambiente de negócio do país. São projetos que 
podem remodelar o mercado, reduzindo o custo do 
crédito, aumentando a competitividade entre incumben-
tes e novos entrantes, e trazendo mais transparência e 
segurança. 

O Pix, lançado em novembro, é uma iniciativa da frente 
de Competitividade da Agenda BC#. Em 2021, a Agenda 
BC# deve avançar nas frentes de open banking e de regis-
tro eletrônico de ativos financeiros. São iniciativas que fa-
vorecem a inclusão de mais brasileiros, e de mais empresas 
no sistema financeiro. No caso das empresas, tem-se um 
crescimento no número de players criando e ofertando in-
fraestrutura financeira, e também um volume maior de em-
presas conseguindo acessar capital. Isso beneficia o mer-
cado, que fica mais inovador e mais competitivo. A agenda 
BC# é a continuação do projeto Agenda BC+, iniciado em 
2016.

Como funciona o mercado de recebíveis atual-
mente?

O uso de recebíveis para acessar capital de giro é mui-
to disseminado no Brasil. As empresas fazem antecipa-
ção para receber a vista o que elas venderam a prazo. 
Os principais recebíveis negociados no sistema finan-
ceiro e no mercado de capitais são duplicatas e crédito 
de cartões.

No caso dos recebíveis de cartões, a empresa hoje só 
pode negociar a antecipação do crédito com a adquirente, 
ou seja, a dona da maquininha. Essa regra do mercado só 
favorece as adquirentes. As empresas, que usam as ma-
quininhas, não tem poder de barganha para negociar taxas 
e condições, uma vez que elas não podem vender a carteira 
de recebíveis para mais ninguém.

Já com duplicatas, as empresas possuem um pouco mais 
de flexibilidade, haja vista a disseminação de fundos de 
crédito, fintechs, factorings e bancos de todos os tamanhos. 
As vendas com recebíveis no Brasil, em 2020, alcançaram 
quase R$ 3 trilhões, sendo que menos de R$ 1,5 trilhão é 
antecipado.

Como o mercado vai funcionar depois da remod-
elagem?

Quando entrar em vigor a regulamentação do Banco 
Central que determina que os recebíveis (tanto os proveni-
entes de cartões, quanto o de duplicata) precisarão ser reg-
istrados em uma entidade registradora, as empresas donas 
dos recebíveis poderão negociar esses ativos com muito 
mais credores. O mercado fica mais competitivo, uma vez 
que haverá mais empresas ofertando crédito com base em 
carteiras de recebíveis de cartões. E as empresas – varejis-
tas, e-commerces, empresas de tecnologia – poderão an-
tecipar os seus recebíveis com quem oferecer as melhores 
condições. Ou seja, o mercado fica melhor para quem aces-
sa crédito e para quem dá crédito.

O registro de recebíveis viabiliza essa transformação no 
mercado por uma questão: ele gera transparência e segu-
rança. Um ativo registrado é um ativo que foi individualiza-
do, registrador e, portanto, é único. Em diversos países, a 
entrada em vigor das entidades registradoras trouxe menos 
fraude e riscos, ao passo que empresas má intencionadas 
não podem, por exemplo, vender a mesma carteira de rece-
bíveis ou ativo para mais de um credor, nem podem gerar 
ativos sem lastro.

Mercado prevê 
queda ainda  
maior do PIB

A previsão do mer-
cado financeiro 
para o crescimento 

da economia brasileira es-
te ano caiu de 3,43% para 
3,29%. A estimativa está no 
boletim Focus desta segun-
da-feira, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a proje-
ção para os principais indi-
cadores econômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa para Produto In-
terno Bruto (PIB) - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2,50%. Tra-
ta-se da mesma previsão há 
148 semanas consecutivas. 
Em 2023 e 2024, o merca-
do financeiro também con-
tinua projetando expansão 
do PIB em 2,50%.

No caso da taxa básica de 
juros, a Selic, as instituições 
financeiras consultadas pelo 
BC aumentaram a projeção 
para este ano de 3,75% pa-
ra 4% ao ano. Atualmente, 
a Selic está estabelecida em 
2% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-

pom). Para o fim de 2022, 
a estimativa do mercado é 
que a taxa básica fique em 
5% ao ano. E para o fim de 
2023 e 2024, a previsão é 
6% ao ano.

Inflação

A Selic é o principal ins-
trumento utilizado pelo BC 
para alcançar a meta de in-
flação. Para 2021, a expecta-
tiva do mercado financeiro 
para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA - a inflação ofi-
cial do país) subiu de 3,62% 
para 3,82%. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,49%. Tanto para 2023 co-
mo para 2024 as previsões 
são de 3,25%.

De acordo com a agência 
Brasil, no caso do dólar, a 
expectativa é que cotação 
ao fim deste ano seja de R$ 
5,05. Para o fim de 2022, 
a previsão é que a moeda 
americana fique em R$ 5. 
Ndsta segunda-feira a mo-
eda norte-americana ultra-
passou a R$ 5,50.

ZLC em província 
chinesa atrai bilhões  
de investimento

A zona de livre comércio 
(ZLC) na Província de Hei-
longjiang, no nordeste da 
China, atraiu 196 projetos 
com um investimento total 
de 228,2 bilhões de iuanes 
(US$ 35,3 bilhões) até o fi-
nal de 2020, de acordo com 
o planejador econômico 
provincial.

Desde a sua inauguração 
em agosto de 2019, a ZLC 
de Heilongjiang teve 7.378 
empresas estabelecidas em 
suas três seções, uma na ca-
pital provincial de Harbin e 
outras duas nas cidades de 
Heihe e Suifenhe na fron-
teira com a Rússia, até o 
final de 2020, revelou a co-
missão provincial de desen-
volvimento e reforma.

A ZLC de Heilongjiang 
tomou uma série de medi-
das para atrair investimen-
tos, incluindo a promoção 
do registro online, melhora 
do ambiente de negócios e 
redução de custos opera-
cionais para empresas de 
comércio exterior. O co-
mércio exterior total da pro-
víncia atingiu 153,7 bilhões 
de yuans em 2020, com as 
exportações crescendo anu-
almente 3,2%, para 36,09 
bilhões de iuanes.

Acordo
O Ministério do Comér-

cio declarou que o Acordo-
Quadro para Facilitação do 
Comércio Transfronteiriço 

sem Papel na Ásia e no Pa-
cífico, que entrou em vigor 
no último domingo (21), 
vai aumentar ainda mais a 
facilitação do comércio na 
China.

O acordo dará vantagem 
total à China como um mer-
cado ultra grande e propor-
cionará oportunidades mais 
amplas para os membros 
da Ásia-Pacífico, afirmou 
um funcionário do departa-
mento de comércio interna-
cional e assuntos econômi-
cos do ministério.

Como os membros do 
acordo são todos de países 
ao longo do Cinturão e Ro-
ta, o desenvolvimento do 
comércio transfronteiriço 
sem papel promoverá for-
temente a interconexão do 
comércio da Ásia-Pacífico, 
disse o funcionário.

Iniciado pela Comissão 
Econômica e Social das Na-
ções Unidas para a Ásia-Pa-
cífico (ESCAP), trata-se do 
primeiro acordo multilateral 
transfronteiriço sem papel 
sob a estrutura da ONU.

Além da China, quase 30 
membros do ESCAP ade-
riram ao acordo, incluindo 
Rússia, República da Co-
reia, Índia e Indonésia. O 
tratado visa acelerar a im-
plementação de medidas 
de facilitação do comércio 
digital para o comércio e o 
desenvolvimento. 
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EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes e propagandis-
tas de qualquer ramo econômico do Estado de São Paulo, para partici-
par de reunião para constituição de cooperativa de consumo a ser
realizada no dia 07/03/2021, na Rua Darcy Vargas nº 64, Jardim Zaíra,
Guarulhos/SP, CEP 07094-020 com início às 08:00h em primeira chama-
da, 09:00h em segunda chamada e as 10:00 em terceira e última cha-
mada. Os interessados deverão levar documentação pessoal neces-
sária em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e Lei nº 8.934/
94, quando no ato da proposição, sendo positiva a constituição da
cooperativa de consumo haverá formação de chapas, candidatura,
eleição e posse para o primeiro mandato que será de 07/03/2021 até
06/03/2025. Presidente da Comissão de Fundação.

Alcides Barbosa da Silva
CPF nº 027.522.898-39 – 23 de fevereiro de 2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação INDENIZATÓRIA,

movida por GLORIA LUZARDO DA SILVA em face de
CALTAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,

processo nº 0010146-41.2009.8.19-0209, na forma abaixo:
A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI , Juiza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a CALTAN
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, que em 02/03/21,
às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
04/03/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, o automóvel descrito e avaliado pela
tabela FIPE as fls.1172/1174. Laudo fls. 1173: Automóvel Mitsubishi,
MMC modelo L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Diesel – Placa
KNY0211, chassi nº 93XPRK7405C512281, em 22/02/2018, por
R$ 40.241,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos
foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 22/02/21. Eu, Bianca Orosco
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra.
BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juiza de Direito.

SAP ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
NIRE n.º 33.2.1005181-4 - CNPJ: 30.261.176/0001-68

REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a comparecer em Reunião que realizar-se-á 
no dia 09/03/2021 às 09:00 horas, na Rua Visconde de Inhaúma n.º 50 Salas 712 e 
713 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:      
1) Discutir, aprovar ou rejeitar proposta de dar nova redação a cláusula QUINTA 
do Contrato Social da sociedade; e 2) Discutir, aprovar ou rejeitar proposta de 
alteração de contrato social com a consolidação completa do Contrato Social.

Rio de Janeiro/RJ, 22 de fevereiro de 2021.
Ass: ANTÔNIO DE PÁDUA COIMBRA TAVARES PAIS, sócio administrador

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - A IPCJ4 PAR-
TICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) convoca os seus acionistas, por meio do 
presente edital de convocação (“Edital”) para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada à distância, no dia 12/03/2021, 
às 10:00 horas, por meio exclusivamente digital, nos termos do disposto 
no Instrução Normativa nº 79 do DREI, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: (i) apreciação dos relatórios da administração e as 
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31/12/2018 e 31/12/2019; (ii) destinação do resultado dos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019; (iii) eleição dos membros da dire-
toria da Companhia; (iv) fixação da remuneração global dos administrado-
res da Companhia; (v) homologação do aumento de capital da Companhia; 
(vi) rerratificação da deliberação do Item 6, subitem iv, da Ata de Reunião 
dos Sócios da Companhia ocorrida de 17/10/2018; (vii) alteração do artigo 
20º do Estatuto Social da Companhia, referente a submissão anual das de-
monstrações financeiras da Companhia a auditores independentes; (viii) 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir 
o novo capital social da Companhia; e (ix) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, 
poderão participar da AGE virtualmente, através do acesso gratuito à plata-
forma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os documentos e 
informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para consulta 
na sede da Companhia ou por meio do e-mail financeiro@lmrk.com.br. Para 
participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionis-
tas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste 
Edital, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação 
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a docu-
mentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a 
solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará 
ao acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma ora 
referida. Será necessário que os acionistas apresentem documentos para 
comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admi-
tidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu 
representante legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão 
ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apre-
sentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade 
do mandatário. Rio de Janeiro, 23/02/2021. IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
Por seu Diretor Presidente Gustavo Feitosa Felizzola

VIDIGAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 27.373.258/0001-90 - NIRE 33.3.0032842-4

Ata da AGE realizada às 10h do dia 1º/02/21. 1. Data, Hora e Local: No 
dia 1º/02/21, às 10h na sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, 
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos ter-
mos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença do único 
acionista da Cia., Kilauea Brasil Partners II – Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, titular da totalidade 
das ações de emissão da Cia., conforme presença registrada no Livro de 
Presença de Acionistas, nos termos do Art. 127 da Lei 6.404/76. 3. Mesa: 
Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, que convo-
cou o Sr. Thiago Sguerra Miskulin para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a) o Protocolo e Justificação da Incorporação da Vidigal 
Participações S.A. pela Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A. (“Nadir 
Figueiredo”), celebrado em 21/01/21 (“Protocolo” e “Incorporação”); b) a In-
corporação; e c) a autorização para que a Diretoria pratique todos os atos 
necessários para a implementação das matérias acima. 5. Deliberações: 
Preliminarmente, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às 
matérias constantes da Ordem do Dia e aprovada a lavratura desta ata na 
forma de sumário. Em seguida, após exame das matérias constantes da or-
dem do dia, o acionista único da Cia. deliberou, sem quaisquer ressalvas: a) 
aprovar o Protocolo da Incorporação, nos termos do Anexo I à presente ata; 
b) aprovar a Incorporação, nos termos e condições constantes do Protocolo 
ora aprovado, sujeita tão somente à sua aprovação também pela AGE da 
Nadir Figueiredo; e c) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessá-
rios à implementação das matérias ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta 
ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (página de 
assinaturas da ata da AGE da Vidigal Participações S.A. de 1º/02/21). Mesa: 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente da Mesa; Thiago 
Sguerra Miskulin - Secretário. Acionista Presente: Kilauea Brasil Partners 
II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no 
Exterior. Jucerja em 22/02/21 sob o nº 4019276. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A Sra. HANNA MIYASHITA, canadense, casada, nascida em 18 de maio de 
1972, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RNE 
nº W061965-9 CGPI/DIREX/DPF, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 
136.910.768-40, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Di-
retora (i) no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do PLURAL S.A. BANCO 
MÚLTIPLO, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55; (ii) na 
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.816.451/0001-
15 e, (iii) na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILI-
ÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62. ES-
CLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comuni-
cado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital 
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet); Selecionar, no cam-
po “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e 
para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do De-
partamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. BANCO CEN-
TRAL DO BRASIL. Departamento de Organização do Sistema Financeiro 
- DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar - Centro - CEP 20071-900 
- Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. WILLIAN KENZO YOSHIHIRO, brasileiro, casado em separação 
total de bens, nascido em 18 de fevereiro de 1980, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 24.874.399-5 SSP/SP, devidamente inscrito 
no CPF/ME sob o nº 219.951.638-56, DECLARA, nos termos do art. 6º 
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, 
sua intenção de exercer cargo de Diretor no BANCO GENIAL S.A., atual 
denominação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, devidamente inscrito no 
CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55. ESCLARECE que eventuais objeções 
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias 
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível 
na página do Banco Central do Brasil na internet); selecionar, no campo 
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas 
e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente 
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar 
- Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. 
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 29ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação INDENIZATÓRIA, movida por MARIA DA CONCEI-
ÇÃO MODENA em face de ESPÓLIO DE TERESA MAZZA LEON,

processo nº 0086464-59.1999.8.19-0001, na forma abaixo:
O Dr. MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE MOURA BRITO, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ESPÓLIO DE TERESA
MAZZA LEON SODRE, VANESSA MAZZA LEON SODRE e ABILIO
LEON SODRE, que em 01/03/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 03/03/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 10º RGI, matrícula nº 15.378, Rua
Teodoro da Silva, 712, apto. 402 – Vila Isabel - RJ, avaliado as fls.
1120/1121 em 28/09/2020, por R$ 330.000,00. Condições Gerais
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se
este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim
a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 22/02/21. Eu, Luciane Cardoso Duarte, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. MARCOS ANTONIO
RIBEIRO DE MOURA BRITO, Juiz de Direito.

Carteira total de crédito seguirá crescendo
Febraban: Projeções com base em dados consolidados dos principais bancos

O saldo total da car-
teira de crédito 
deve apresentar 

expansão anual de 15,8% 
em janeiro, acelerando pelo 
oitavo mês consecutivo, re-
velou Pesquisa Especial de 
Crédito da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 
divulgada mensalmente co-
mo uma prévia da Nota de 
Política Monetária e Opera-
ções de Crédito do Banco 
Central.

Caso a estimativa se con-
firme na próxima quinta-fei-
ra (25), quando o BC fará a 
divulgação dos dados oficiais, 
o saldo total da carteira de-
verá registrar o maior ritmo 
de crescimento anual desde 
agosto de 2013, quando re-
gistrou expansão de 16,1%. 
As projeções são feitas com 
base em dados consolidados 
dos principais bancos do 
país, que representam, de-
pendendo da linha, de 39% 
a 90% do saldo total do Sis-
tema Financeiro Nacional, 
além de outras variáveis ma-
croeconômicas que impac-
tam o mercado de crédito.

“Os dados de janeiro e o 
ritmo anual de crescimento 
do crédito, tanto para em-
presas quanto para as pes-
soas físicas, são indicadores 
de que os bancos continu-
arão a ser uma ponte para 
a retomada e que a oferta 
segue em ritmo importante 
neste início do ano, mesmo 
num contexto de novo re-
cuo da atividade econômi-
ca, mas, sem acelerarmos o 
ritmo da vacinação, o cres-
cimento continuará depri-
mido”, avalia o presidente 
da Febraban, Isaac Sidney.

Na variação mensal, o 
saldo total de crédito de-
ve ficar estável (0,0%) em 
janeiro, melhor desempe-
nho para o mês desde 2015 
(+0,1%). O dado de janeiro 
possui forte componente 
sazonal, tipicamente com 
retração das operações para 
as empresas, especialmen-
te com recursos livres, em 
função da elevada base de 
comparação do mês de de-
zembro, quando o crédito 
é impulsionado pelas com-
pras de fim de ano.

A carteira de crédito des-
tinada às pessoas jurídicas 
deve seguir acelerando em 
seu ritmo de expansão anu-
al, para 23,1%, o maior des-
de abril de 2009 (+16,1%). 
A carteira pessoa física, por 
sua vez, deve apresentar 
crescimento de 0,6% em 
janeiro, mantendo o ritmo 
de expansão anual acima de 
dois dígitos (+10,7%).

Se as estimativas da Pes-
quisa Especial de Crédito 
forem confirmadas, a car-
teira pessoa jurídica deve 
apresentar retração de 0,8% 
no mês, que é um número 
positivo se comparado ao 
desempenho de janeiro dos 
anos anteriores, quando a 
queda superou os 2,0%. A 
retração de janeiro é decor-
rente de fatores sazonais, 
que afetam principalmente 
as linhas de desconto, bas-
tante utilizadas em dezem-
bro, e não significa uma me-
nor disposição dos bancos 
em irrigar a economia.

A pesquisa mostra que a 
carteira pessoa jurídica com 
recursos livres deve apre-

sentar retração de 0,8% no 
mês, impactada pela redução 
das operações de crédito das 
modalidades ligadas ao con-
trole de fluxo de caixa, como 
desconto de duplicatas e re-
cebíveis e antecipação de fa-
turas, devido a elevada base 
de comparação de dezembro, 
estimulada pelas compras de 
fim de ano. Já a carteira com 
recursos direcionados deve 
recuar 0,7% no mês, impac-
tada pelo término de progra-
mas públicos de crédito liga-
dos à pandemia e também 
por questões sazonais, como, 
por exemplo, a menor de-
manda por crédito no início 
do ano.

Na carteira destinada às 
famílias (+0,6%), o melhor 
desempenho deve vir do 
segmento de recursos dire-
cionados (+0,8%), liderado 
pelo crédito imobiliário, que 
deve seguir favorecido pe-
las baixas taxas de juros. A 
carteira livre pessoa física, 
por sua vez, deve mostrar 
um crescimento mensal de 
0,4%, número relativamen-
te fraco quando comparado 

a janeiro dos anos anterio-
res. Neste caso, o desem-
penho deve ser prejudicado 
pelo menor consumo entre 
o final de 2020 e início de 
2021, com o fim dos auxí-
lios governamentais, e às 
novas de medidas restritivas 
ao comércio em algumas lo-
calidades do país, devido ao 
avanço da Covid-19.

De acordo com o levanta-
mento da Febraban, as con-
cessões de crédito devem 
apresentar retração mensal 
de 21,9% em janeiro. O re-
sultado também ocorre de-
vido a questões sazonais, 
como o elevado volume de 
concessões no mês anterior, 
em função, dentre outros fa-
tores, das compras de Natal e 
eventos de fim de ano, o que 
afeta a comparação entre os 
meses. Na visão acumulada 
em 12 meses, no entanto, o 
volume de crédito concedido 
deve seguir em terreno posi-
tivo, com expansão de 3,9%.

Em janeiro, as conces-
sões com recursos livres 
devem cair 18,2% na com-
paração com o mês de de-

zembro, devido ao menor 
volume de concessões de 
linhas ligadas ao comércio, 
como descontos de dupli-
catas e recebíveis e anteci-
pações (no caso de pessoa 
jurídica), e das concessões 
no cartão de crédito para 
as famílias. Além disso, o 
resultado também deve ser 
impactado negativamente 
pelas novas restrições de 
funcionamento impostas a 
alguns estabelecimentos co-
merciais no início do ano.

Já as concessões com re-
cursos direcionados devem 
apresentar queda mais ex-
pressiva, de 49,1% no mês. O 
resultado deve refletir o tér-
mino de diversos programas 
públicos de crédito, encerra-
dos em dezembro de 2020, 
além da questão sazonal, co-
mo o menor volume de con-
cessões do crédito rural e do 
BNDES. Na visão acumula-
da em 12 meses, no entanto, 
o volume de crédito direcio-
nado deve expandir 21,9% 
no segmento pessoa física e 
de 109,6% no segmento de 
pessoa jurídica.

Brasileiro foi obrigado a buscar mais empréstimo na pandemia
A pandemia afetou o 

brasileiro e o levou a bus-
car fontes de crédito, é o 
que mostra pesquisa reali-
zda pela Lendico, fintech 
especializada em emprés-
timo pessoal online.Em 
uma amostragem nacional, 

43,4% do total de respon-
dentes disseram que a soli-
citação de empréstimo teve 
relação com a pandemia e 
70% dos entrevistados so-
licitaram um empréstimo 
pela primeira vez em 2020. 
Segundo a fintech, o em-

préstimo pessoal online tem 
se destacado na preferência 
dos brasileiros. 

Entre os solicitantes que 
afirmaram que a crise do 
coronavírus influenciou 
no pedido de certa forma, 
45,4% relataram que ha-

viam sofrido perda de ren-
da parcial, enquanto 16% 
perderam totalmente sua 
renda. Já para 14%, a pan-
demia os levou a buscar um 
empréstimo para a compra 
de itens necessários para o 
momento - como móveis 

para trabalhar de casa, por 
exemplo -, seguido por aju-
dar a um familiar/pessoa 
próxima, com 12,3%, e gas-
tos com saúde, correspon-
dendo a 7,7%.

Considerando o total de 
participantes da pesquisa, 

quando questionados sobre 
o motivo de terem solicitado 
empréstimo, 36,4% o fizeram 
para pagar dívidas, 14% para 
investir em uma empresa já 
existente, 13% para reforma 
da casa e 7% para abertura de 
uma empresa.


