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ELEIÇÕES

SEM EIRA
NEM BEIRA

AQUI SE FAZ.
AQUI SE PEGA

É inescapável para o líder estar na
linha de frente das batalhas.
Vivaldo Barbosa, página 2

Precarização do trabalho gera pobreza
e reduz consumo, que gera a queda dos
investimentos. Ana Borges, página 6

Maior rigor no distanciamento social não
resultou em desempenho econômico pior.
Paulo Márcio de Mello, página 4

Conselho
da Petrobras
aprova saída de
Castello Branco
A Petrobras divulgou comunicado ao mercado, na noite desta
terça-feira, sobre a decisão do
Conselho de Administração para
convocar Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com o objetivo de substituir Roberto Castello
Branco pelo general Joaquim Silva
e Luna, indicado por Bolsonaro.
A data ainda não foi marcada,
mas o Conselho deliberou que a
AGE será realizada antes da Assembleia Geral Ordinária (AGO)
de 2021. Uma vez efetivada a saída de Castello Branco do Conselho, por força do disposto no § 3º
do art. 141 da Lei das S/A, serão
substituídos também os demais
sete membros eleitos na AGO de
22 de julho de 2020.
Portanto, na AGE, serão escolhidos oito membros do Conselho
de Administração e será feita a
eleição do presidente do órgão. A
data da reunião será definida pelo atual presidente do Conselho,
Eduardo Barcellar Leal Ferreira.

Pandemia tira US$ 2 bi
por ano da educação
Países ricos gastam US$ 8,5 mil por aluno; pobres, US$ 48

A

pandemia afetou em
cheio os orçamentos para educação em países de
rendas baixa e média baixa. Em
geral, o valor cresceu 21% nos
últimos 10 anos, com apenas um
período de cortes, entre 2010 e
2014, ainda sob os efeitos da crise
financeira global.
Desde 2014, os investimentos
se recuperaram aumentando 30%
num recorde de quase US$ 16 bilhões em 2019. Ano passado, o
cenário mudou e mais de 65% dos
países mais pobres estão reduzindo o orçamento para as escolas,
o que deve provocar um impacto
negativo nos próximos anos.
Os dados são do relatório
do Banco Mundial e da Unesco
(“Monitor do Financiamento pa-

ra Educação”, EWF na sigla em
inglês).
Antes da crise global da Covid-19, nações de renda alta investiam o equivalente a US$ 8,5
mil por criança ou jovem matriculados. Já nos países pobres, este
gasto era de US$ 48. Com a pandemia, as diferenças aumentaram.
A previsão do Banco Mundial é
de uma queda de pelo menos US$
2 bilhões no auxílio à educação se
comparado aos pontos altos 2020,
e sem retornar aos patamares de
2018 por pelo menos mais seis
anos.
No Brasil, o 5º Relatório Bimestral de Execução Orçamentária do Ministério da Educação
(MEC), produzido pela ONG
Todos Pela Educação, evidencia a

baixa capacidade de execução do
orçamento pela pasta, cortes nas
despesas para Educação Básica e
falta de planejamento no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) para gerir o limite de pagamentos da autarquia.
“O MEC parece estar em sono profundo nos últimos dois
anos”, critica Priscila Cruz,
presidente-executiva do Todos
Pela Educação. O pior cenário
está nas despesas discricionárias,
mostra o relatório, com apenas
15% de pagamento – é a pior
taxa dessa década. As despesas
obrigatórias (69%) e emendas
parlamentares (10%) têm o pior
nível de execução em comparação com Ensino Superior e Educação Profissional.

Tânia Rego/ABr

Atingidos
por fome na
Am. Central
quadruplicam
As taxas de insegurança alimentar subiram 400% em El Salvador,
Guatemala, Honduras e Nicarágua desde 2018. A região precisa
de mais de US$ 47 milhões para
socorrer 2,6 milhões de pessoas
nos próximos seis meses segundo
o Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da ONU.
Em pouco mais de dois anos, o
total de afetados disparou de 2,2
milhões para os atuais 8 milhões. As
quatro nações centro-americanas
vivem crises econômicas provocadas pela Covid-19 e eventos climáticos. Cerca de 1,7 milhão de pessoas
estão na categoria de “emergência”
de insegurança alimentar, que requer assistência urgente.
Uma das causas do agravamento da crise foi a temporada recorde de furacões no Atlântico, no
ano passado. Em novembro, o
Eta e o Iota afetaram cerca de 6,8
milhões de pessoas que, na maioria, perderam suas casas e meios
de subsistência.
Pouco antes dos furacões, a região era marcada por perdas de
postos de trabalho causadas pela
Covid-19.

Manobra para desvincular orçamento para
educação e saúde acaba com proteção social

A

proposta feita pelo relator da PEC emergencial,
senador Márcio Bittar
(MDB-AC), de desvinculação total do orçamento para educação
e saúde coloca em risco o financiamento educacional como um
todo e vai na contramão do Novo
Fundeb, critica a ONG Todos pela Educação.
O relatório revoga trechos do
artigo 212 da Constituição Federal, extinguindo a subvinculação
dos recursos para União, estados
e municípios.
“Esse é o golpe dos golpes:
propor um auxílio emergencial

reduzido (R$ 300) acabando com
a vinculação constitucional para gastos com saúde e educação.
Significaria acabar com a mínima
proteção social existente hoje. É o
enterro da CF de 1988”, disse o
presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros.
Tirar dinheiro do SUS e das escolas públicas não pode ser condição
p/ pagar o auxílio. Vamos impedir
esse absurdo”, emendou o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ).
“A desvinculação, além de potencialmente levar a uma redução
substancial dos gastos públicos
com Educação, inviabilizará a im-

plementação do Fundeb, mecanismo de redistribuição dos recursos
vinculados à educação. Importante lembrar que a Emenda Constitucional 108, aprovada de forma
quase unânime no Congresso Nacional em 2020, tornou o Fundeb
mais justo e eficiente na distribuição dos recursos educacionais”,
lembra o Todos pela Educação.
O deputado federal Orlando
Silva (PCdoB-SP) apresentou uma
contraproposta: revogar o teto
de gastos e estabelecer um limite
para despesas financeiras, “o que
liberaria recursos para infraestrutura e áreas sociais”.

Fim da isenção
do ICMS
afeta diálise
pelo SUS
Entidades representativas da
diálise convocam a sociedade civil e autoridades para participarem, na quinta, às 9h, de tuitaço
para cobrar dos poderes Executivo e Legislativo de São Paulo a
garantia de isenção fiscal para as
clínicas de diálise conveniadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS). A
nova carga tributária ultrapassa os
21,95% no custo de medicamentos e insumos fundamentais para
o tratamento da diálise.
A campanha #ADialiseNaoPodeParar busca diálogo junto ao
governo de São Paulo para negociar a inclusão das clínicas na lista
de empresas que tiveram mantidas
a alíquota zero do imposto. No
total, 30 mil pacientes renais crônicos de São Paulo e mais de 140
mil do Brasil dependem da Terapia Renal Substitutiva (TRS) para
sobreviver.
A iniciativa é liderada pela Associação Brasileira dos Centros de
Diálise e Transplante (ABCDT)
com o apoio da Aliança Brasileira
de Apoio à Saúde Renal (Abrasrenal), Federação Nacional dos
Pacientes Renais e Transplantados
(Fenapar), Associação Brasileira
de Enfermagem em Nefrologia
(Soben), Associação Brasileira da
Indústria de Soluções Parenterais
(Abrasp) e da Sociedade Brasileira
de Nefrologia (SBN).
O fim da redução do ICMS para as clínicas de diálise, que passou
a valer na virada de 2021, traz um
grande dano para os estabelecimentos prestadores de serviço ao
SUS, que já enfrentam uma grave
e crônica crise financeira.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4414
R$ 5,6030
R$ 6,6126
R$ 0,8414
R$ 313,00

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.

2 Opinião

Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

Lula e as eleições
Por Vivaldo
Barbosa

N

ão sei se nós já entendemos bem os
últimos pronunciamentos de Lula. Aquele
que nos foi transmitido pelo
Haddad, em que Lula pediu
a ele para sair em campo como candidato, e o revelado
na entrevista ao Uol, em que
Lula colocou-se à disposição
para enfrentar Bolsonaro, se
for necessário.
Os líderes de verdade, as
grandes figuras em todos
os tempos, têm descortino,
visão superior, grandeza na
compreensão dos fatos, visão dos tempos atuais e do
futuro, que os observadores,
por mais argutos que sejam,
muitas vezes não dispõem.
E possuem o faro dos acontecimentos e percebem a fumaça do que está por vir.
É preciso ter em mente
que um líder político da dimensão e da importância de
Lula não está à disposição.
Ele ter dito isto foi força de
expressão. O líder está nos
acontecimentos, está envolvido neles, é parte deles e
os comanda. Lula, por ser
quem é, está nas eleições de
2022, não à disposição das
eleições, claro.

Quando Lula diz que todos os partidos devem ter
seu candidato no primeiro
turno, ele sabe muito bem o
lugar que o PT aí terá. Nas
últimas eleições, Haddad
teve 31 milhões de votos,
em meio a tanta adversidade, Lula na prisão, poucos
passos decorridos do golpe
que derrubou Dilma, campanha acirrada dos meios de
comunicação contra. Agora, em situação muito mais
favorável, o PT sairá bem
mais na frente ainda dentre
os demais partidos da área
popular.
A esta altura, é possível
afirmar que Bolsonaro estará no segundo turno, pois
carrega vantagens eleitorais
superiores aos que caminham ao seu lado, Dória,
PSDB, DEM, Huck ou outro nome que os meios de
comunicação fabricarem, e
os demais que andam por aí.
Será naturalmente indagado porque não levei Ciro em
conta. Nas últimas eleições,
Ciro atingiu boa posição, a
melhor da sua carreira. De
lá pra cá, só fez trapalhadas,
falas lamentáveis, espalhou
mais do que juntou, ficou
diminuído. E seu partido
ainda menor, especialmente
com parte de sua bancada

assumindo as piores atitudes
nas questões de interesse do
povo.
E para enfrentar Bolsonaro, Lula não estará discursando para outro, por
melhor que seja: ele é que
estará defendendo os direitos do nosso povo e o respeito à nossa soberania. É
inescapável para o líder estar
na linha de frente das batalhas. Além do mais, é Lula
quem fala mais diretamente
ao nosso povo, é o que tem
condições de elucidá-lo contra as enganações de Bolsonaro, sua gente, os meios de
comunicação e algumas lideranças religiosas. Senão, corre o risco de diminuir o final
de sua biografia. Lula nunca
deu sinais disso. Muito pelo
contrário.
Alguns criticam Lula
de ter descartado o impeachment. Erram. E não é
apenas questão de falta de
tempo. É a questão da investidura popular que tem que
ser respeitada, especialmente quando as eleições, que
tudo resolverá como convém na República, estão se
aproximando. É muito difícil aceitar, intragável até, ver
alguém eleito por milhões
de brasileiros ser derrubado
por 300 a 400 deputados e

senadores. Lula, que tem arraigada esta compreensão da
força do povo, está revelando compreensão mais correta do papel da TV Globo e
dos Estados Unidos como
Império na política brasileira.
Muitos preocupam-se com
as medidas de Bolsonaro para
disseminação de armas como
preparação para golpe. Golpe
se dá com tanques e batalhões
ocupando setores estratégicos
e nas ruas. As armas espalhadas podem causar danos, até
morticínios, são das coisas
mais estúpidas, têm de ser duramente combatidas, mas não
são suficientes para golpes.
O conservadorismo ainda dispõe de uma arma para
barrar a caminhada do nosso povo: o direito de Lula se
candidatar. Quando vemos
os ataques que fazem à Petrobras nos últimos dias,
dos tucanos ao DEM, dos
grupos econômicos daqui e
de fora aos meios de comunicação, temos ideia do que
serão capazes, como sempre
o fizeram ao longo da nossa História. A luta tem que
continuar dura na resistência.
Vivaldo Barbosa é ex-deputado
federal.

Por que o valor do IPTU e dos
imóveis nunca baixará em SP
Por Luiz Augusto
Pereira de Almeida

E

mbora, devido à pandemia da Covid-19,
não haja aumento
do IPTU este ano em São
Paulo, é importante entender por que o imposto, cujos
carnês começam a chegar às
residências e empresas, é tão
elevado na cidade. É de conhecimento geral que o escasso é caro. Ou seja, tudo que
nos falta tem um valor muito
maior do que aquilo que é disponível em abundância. Essa
regra aplica-se indiscriminadamente, inclusive para os
imóveis. Se a oferta de unidades habitacionais é farta, o seu
preço tende a cair. O inverso é
igualmente verdadeiro.
No Brasil, temos um déficit habitacional de aproximadamente 7 milhões de
unidades. No Estado de
São Paulo, registra-se falta
de 1,8 milhão de moradias,
e na Capital, 475 mil. É,
portanto, razoável esperar
que políticas públicas privilegiem a produção imobiliária de maneira intensiva e
para todos, com o propósito
de reduzir os preços.
Entretanto, não é o que

temos visto, principalmente
na capital paulista, onde os
seguidos planos diretores
têm restringido essa oferta.
O último, de 2014, e seus
disciplinamentos supervenientes vão na contramão
do conceito de máxima utilização do solo, limitando
coeficientes de aproveitamento, gabaritos e criando
outras obrigações e restrições que, ao serem aplicadas
aos novos projetos, resultam
em empreendimentos subdimensionados e caros.
A legislação, ao limitar
a produção imobiliária, vai
perdendo, terreno a terreno
incorporado e construído,
a oportunidade de oferecer
mais apartamentos, incluir
mais pessoas, baratear os
imóveis e diminuir os investimentos públicos em
infraestrutura. E, o pior, impedindo a própria municipalidade de arrecadar mais.
Explico: se num terreno, em
vez de 8 andares, fosse possível fazer 20, seriam 12 unidades a mais contribuindo para o
IPTU. Multiplique-se isso por
centenas ou milhares de terrenos objeto de incorporações e
teríamos criado enorme fonte
de arrecadação e possibilida-
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des de diminuirmos o valor do
imposto de cada proprietário,
devido ao maior número de
contribuintes.
Entretanto, ao limitarmos
o crescimento, estamos condenando a cidade, ano a ano,
a concentrar a arrecadação
municipal nos imóveis existentes e na subdimensionada produção imobiliária
e constatar que o seu valor
não deixará de subir. A conta é fácil: menos imóveis,
menos unidades para ratear
a conta total do IPTU.
É também interessante
saber que legislações elitistas
como a paulistana, ao impedir um aumento na produção imobiliária nas regiões
centrais da cidade e o barateamento de unidades habitacionais, automaticamente
convidam a um aumento
nas ocupações de periferia,
onde as pessoas conseguem
imóveis mais em conta.
Ocorre que os empregos
não estão na periferia, mas
sim no centro e bairros nobres, fazendo com que os
deslocamentos diários aumentem consideravelmente,
exigindo da municipalidade
investimentos em infraestrutura, como abertura de

novas vias, subsídio ao transporte público, investimentos
em metrô e corredores de
ônibus, entre outros modais.
Há, ainda, os impactos
ambientais e sociais, como
consumo de combustíveis,
poluição sonora, do ar e estresse das pessoas em horas
de deslocamento. E de onde
sai o dinheiro para esses investimentos? Grande parte
do IPTU. Então, quanto mais
impedirmos a ocupação das
regiões centrais de São Paulo,
mais caros serão os imóveis
nessas localidades e mais elevado será o IPTU para financiar investimentos necessários
da prefeitura em regiões longínquas, onde inexiste qualquer infraestrutura ou presença do poder público.
Está na hora de repensarmos as normas de uso e
ocupação do solo da cidade
de São Paulo, para torná-las mais inclusiva. Sem essa providência, o IPTU e os
preços de imóveis na capital
nunca baixarão.
Luiz Augusto Pereira de Almeida
é diretor da Sobloco Construtora e
membro do Conselho Consultivo do
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Marco Legal fornece
combustível para o
foguete das startups
Por Marcelo
Nicolau

D

ez entre dez startups usam como
símbolo de sua
ambição a figura do foguete. A ideia de um empreendimento que sai do
chão e imprime uma velocidade de voo suficiente
para chegar ao espaço em
questão de minutos revela
o tamanho do sonho dos
empreendedores por trás
destas iniciativas. Mas para
que essas máquinas consigam realizar essas viagens
extraordinárias, um dos
componentes mais importantes é o combustível.
Sem este insumo, o ritmo
de deslocamento nunca
chega a ser o necessário e
se ele acabar no meio do
percurso a queda trágica é
certa.
No caso das startups,
não resta dúvida de que o
combustível é o investimento. Embora o glamour do
ecossistema esteja sempre
voltado para a ideia inovadora, sem recursos para
desenvolvê-la o foguete dificilmente sai do chão.
Certamente a falta de
recursos ajuda a explicar
o Mapa de Empresas do
Ministério da Economia,
divulgado no início de fevereiro. Segundo o estudo,
o país criou 3,4 milhões de
empresas no ano passado
e, ao mesmo tempo, acumulou um total superior
a 1 milhão de empreendimentos encerrados.
Neste sentido, o Marco
Legal das Startups pode
oferecer uma importante
contribuição. O projeto
em discussão no Senado
além de facilitar a criação
de startups, também amplia e cria estímulos para
aproximar as empresas
emergentes das fontes de
investimentos.
A redação permite, por
exemplo, que empresas
obrigadas a investir em
pesquisa e inovação possam direcionar recursos
também para startups selecionadas por meio de
programas, editais ou concursos gerenciados por
instituições públicas. Essas

iniciativas se voltam ao financiamento, à aceleração
e ao ganho de escala de
startups, gerenciadas por
empresas públicas, fundações universitárias ou entidades paraestatais e bancos de fomento ligados
ao desenvolvimento de
empresas de base tecnológica, ecossistemas empreendedores e estímulo à
inovação.
As startups poderão ainda abastecer seus ‘tanques
de combustíveis’ com o dinheiro de investidores sem
que eles necessariamente
participem do capital social ou do núcleo decisório
das empresas. Os investidores poderão optar pela
compra futura de ações da
startup ou resgatar títulos
emitidos pela beneficiada,
por exemplo.
Os investimentos poderão ser feitos tanto por
pessoa física quanto por
pessoas jurídicas, que serão
consideradas cotistas ou
acionistas se o investimento
for convertido formalmente
em participação societária.
De uma forma geral, o
projeto visa criar condições
para segurança jurídica a esses investidores. Neste sentido, a proposta é que eles
não sejam responsabilizados por qualquer dívida da
empresa exceto em casos de
dolo, fraude ou simulação
de investimento.
Seja como for, embora
possa haver ajustes a serem
feitos aqui e ali, o fato é que
além da tentativa de ampliar
o combustível para impulsionar os foguetes das startups, a simples discussão em
torno do Marco Legal por si
só já é positiva.
Saber que o Poder Legislativo se debruçou em
debater o assunto e que o
poder executivo escolheu
este tema como uma de
suas 35 prioridades para o
início do ano revela que a
inovação parece finalmente ter começado uma atrasada contagem regressiva
que pode levar o país às
alturas em termos de geração de empregos e renda.
Marcelo Nicolau é diretor da Play
Studio.
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Bolsonaro ‘mete o dedo na energia’
MP da privatização da Eletrobras chega ao Congresso
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Dois mitos
sobre a Petrobras

O

movimento de autopreservação empreendido por
Bolsonaro para limitar os aumentos dos combustíveis levou o mercado financeiro à guerra contra a
heresia, convocando para a linha de frente os meios de
comunicação parceiros. O ataque abusa de fake news e
imparcialidade que a mídia tanto critica nos sites bolsonaristas. Como os entrevistados são ex-ministros, ex-diretores
do BC e chefes de instituições financeiras, não se pode
alegar despreparo ou desconhecimento; fica-se entre a
análise enviesada pela ideologia ou má-fé.
Essa cobertura que se pretende jornalística infla mitos
sobre a Petrobras:
1 – Prejuízo com controle dos preços. Uma comentarista chegou a falar na televisão que a estatal teve
prejuízo de US$ 200 bilhões ao manter preços internos
de combustíveis inferior aos internacionais. Essa política
ocorreu durante três anos, de 2012 a 2014. Portanto, seria
uma perda de quase US$ 70 bilhões por ano, valor desproporcional ao lucro da Petrobras – que, ressalte-se, só teve
prejuízo com ajustes contábeis após 2014.
O economista aposenta da estatal Cláudio Oliveira
prefere usar como critério a Geração Operacional de
Caixa, que reflete melhor a realidade da empresa. Pois
a Petrobras sempre gerou mais de US$ 25 bilhões por
ano; em 2014, quando os preços dos combustíveis teriam
causado mais prejuízo, foi justamente quando a empresa
gerou mais caixa: US$ 26,6 bilhões.
2 – Refinarias não dariam conta de atender ao
mercado interno pois não têm como processar o
óleo pesado extraído no Brasil. “Besteirol!”, irrita-se
um especialista, cujo nome a coluna prefere preservar.
“Com o pré-sal, 90% da carga das refinarias da Petrobras podem ser de petróleo nacional.” Por conta da
política de preços após 2016, as refinarias estão trabalhando com 40% de ociosidade. A necessidade de
importação é mínima.

Presente
O projeto O Presente Encontro está acontecendo em
um novo formato em asilos do Rio de Janeiro. As visitas
continuadas, realizadas por palhaços especializados em
idosos, ganhou uma versão virtual: um ator vai à instituição levando um tablet e faz uma chamada de vídeo; do
outro lado da linha, um palhaço apresenta sua mensagem
ao idoso.
O grupo preparou também uma peça online. Serão 6
apresentações em 13 e 14, 20 e 21 e 27 e 28 de março,
sempre às 19h, no YouTube (cutt.ly/9kUMiyN).

Rápidas
A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs
(AB2L) realiza até quinta o seminário “Open Justice
na era da informação, transparência e acesso à justiça”.
Informações: conteudo.ab2l.org.br/seminario-ab2l2021#rd-button-joq3m2oz *** O Núcleo de Prospecção
e Inteligência Internacional da FGV promoverá este ano o
“Focus on Asia”, série de debates sobre países do entorno
da China, a partir desta quinta, às 10h, com o embaixador
da Indonésia, Edi Yusup *** A importância do ESG, a
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) e os títulos verdes serão debatidos pelos
advogados Erik Oioli, sócio da VBSO Advogados, e por
Samanta Pineda, sócia do Pineda & Krahn, no webinário
“Negócios Sustentáveis”, nesta quinta, 19h, em vbso.com.
br/aovivo

A

proveitando a agitação dos mercados com o anúncio
da troca de presidente e pesadas referências negativas
ao desempenho da atual
gestão da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro foi
pessoalmente ao Congresso
Nacional, nesta terça-feira,
entregar ao presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), e ao presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Arthur Lira (PP-AL) seus atuais aliados políticos
- o texto da Medida Provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras.
Antes do encontro,
acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, e outros chefes
de ministérios, Bolsonaro
foi aconselhado a dar encaminhamento à MP para
desviar a atenção acerca
da confusa troca na pre-

sidência da Petrobras que
derrubou o Ibovespa nesta
segunda-feira (22).
Bolsonaro fez um breve discurso, no qual se
confundiu, trocando “privatização” por “capitalização”. “Estou tendo a
grata satisfação de retornar a essa Casa, já trazendo uma medida provisória
que visa a capitalização do
sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado

vão dar a urgência devida da matéria, até por ser
uma MP, e a nossa agenda
de privatização – essa MP
não trata disso, hoje em
dia – mas a nossa agenda
de privatização continua
a todo vapor. Nós queremos, sim, enxugar o Estado, diminuir o tamanho
do mesmo, para que nossa
Economia possa dar satisfação, a resposta que a sociedade precisa”, disse.

Estatal pede que MME esclareça fala do presidente
A Eletrobrás quer saber
do Ministério de Minas e
Energia (MME) o que o
presidente Jair Bolsonaro
se referiu ao dizer, no último sábado (20), que vai
“meter o dedo” na energia
elétrica, ameaçando interferir no setor em que a estatal
opera. O pedido de esclarecimento foi feito por Elvira
Cavalcanti Presta, diretora
Financeira e de Relações
com Investidores da Eletrobras, em carta onde ressaltam que a empresa possui
“ações listadas na B3 e nas
bolsas de valores de Nova
York e Madri”
“Assim, tanto a companhia quanto suas subsidi-

árias necessitam observar
determinadas obrigações
legais no que diz respeito à
divulgação de informações
que possam ser consideradas relevantes”, afirmou na
carta divulgada pelo portal
Metrópoles.
Ainda na carta, Elvira
alertou que a divulgação de
questões importantes sobre
a estatal “por meios inadequados pode provocar oscilações indevidas das ações
da Eletrobras no mercado,
na medida em que este precifica rapidamente qualquer
informação relevante recebida”.
Para embasar o pedido
de esclarecimentos, a dire-

STJ não vê ‘rachadinha’
de Flávio Bolsonaro
Por maioria de votos, a 5ª
Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) anulou, nesta
terça-feira, duas decisões que
permitiram quebra de sigilo
fiscal na investigação do caso
de suspeita de “rachadinha”
senador Flávio Bolsonaro,
quando exercia o mandato de
deputado estadual nan na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj). O colegiado julgou apenas o primeiro
dos quatro recursos levados
pela defesa do senador sobre
o caso. A quebra de sigilo foi
pedida após o compartilhamento de informações do
Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, dando
indícios de movimentação
financeira suspeita referente
a deputados estaduais e servidores da casa. A legalidade
do alcance desse compartilhamento também será julgada pelo STJ.
Segundo o Consultor Jurídico, de posse dessas informações, o MP-RJ requereu a quebra do sigilo fiscal e bancário

de 95 pessoas físicas e jurídicas,
medida que foi deferida pelo
juízo da 27ª Vara Criminal do
Rio de Janeiro em decisão per
relationem — em que o magistrado adota as razões do órgão
acusador para definir o caso.
Esse tipo de decisão é admitido pela jurisprudência
brasileira com reservas. Para
o relator, ministro Felix Fischer, não houve ilegalidade
porque, embora sucinta, a
primeira decisão de quebra
de sigilo foi depois confirmada por uma segunda ordem, mais abrangente e que
estendeu a cautelar a outros
oito investigados. Ele ficou
vencido de forma isolada.
Na próxima terça, a 5ª
Turma deve retomar o julgamento de três outros recursos ajuizados pela defesa de
Flávio Bolsonaro: um sobre
o compartilhamento de dados pelo Coaf, outros sobre
a existência de foro especial
na tramitação do recurso do
senador e, por fim, o caso
referente à prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício
Queiroz.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 25 de Março de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ08.21 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, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, 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 cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

tora mencionou a manchete de três notícias: uma que
fala sobre a empresa estar
operando em queda na Bolsa de Valores, outra sobre a
fala de Bolsonaro em si e,
por último, uma sobre a edição da Medida Provisória.
Após a fala de Bolsonaro,
analistas do Credit Suisse
reduziram a recomendação
para as ações da empresa.
“Uma afirmação que pode ter muitas implicações”,
disseram em relatório sobre
a fala do presidente.
A fala de Bolsonaro foi
dada um dia depois do
chefe do Executivo federal
anunciar uma troca no comando da Petrobras, que

mexeu com as bolsas de
valores, tanto no Brasil ,como no exterior. Na ocasião,
a apoiadores em Brasília, o
presidente chamou a questão da energia elétrica de
“problema”.
“Assim como eu dizia
que queriam me derrubar
(da Presidência) na pandemia pela economia fechando tudo, agora resolveram
me atacar na energia”, disse.
No início do mês, o diretorgeral da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
André Pepitone, afirmou
que estimativas indicavam
que, se nada fosse feito, a
conta de luz dos brasileiros
poderia subir 13% em 2021.

Consumidor projeta
inflação de 5,3%
para este ano
Consumidores brasileiros
acreditam que a inflação oficial do país ficará em 5,3%
nos próximos 12 meses. O
resultado da pesquisa, realizada este mês pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
ficou acima das expectativas
de inflação de janeiro deste
ano, que era de 5,2%, e de
fevereiro de 2020, que era
de 5%.
O estudo é feito com
base em entrevistas com
consumidores em sete das
principais capitais brasileiras. A eles é feita a seguinte pergunta: na sua
opinião, de quanto será a
inflação nos próximos 12
meses?
“O aumento da expectativa mediana da inflação
dos consumidores para os
próximos 12 meses tem sido influenciado pelo movimento de alta de alimen-

tos e bebidas, produtos
com elevada participação
na cesta de consumo dos
indivíduos. A sustentação
dos preços, apesar da fraca atividade econômica,
está associada à concessão
de auxílios emergenciais
e aos aumentos das commodities”, disse hoje (23),
no Rio de janeiro, Viviane
Seda Bittencourt, pesquisadora da FGV.
Em fevereiro, 15,2% dos
consumidores estimam taxas abaixo da meta de inflação para 2021 (3,75%), um
ponto percentual acima do
mês anterior. Por outro lado, a proporção de consumidores que acreditam em
taxas acima do limite superior da meta de inflação
para 2021 (5,25%) ficou em
27,1%, 2,6 pontos percentuais abaixo do anotado em
janeiro.

ERRATA
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na JUCERJA/RJ no 103, no exercício de suas atribuições e por meio do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMUNICA a todos os interessados, que o Aviso de Leilão publicado no Diário
Oficial do Estado no dia 17/02/2021 às fls.19, no 030, sofrerá a
seguinte alteração: Onde se lê: “...que no dia 04 de Março de
2021, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO PCERJ 06.21
na forma on-line e Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seu proprietários...” Ler-se-á: “...que no dia 04 de Março de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO PCERJ 06.21 somente na forma on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamados por seus proprietários...” Desta forma,
com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se
todos os demais termos contidos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.
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Aqui se faz. Aqui se pega

E

stá anunciado o Grande Salto para trás na qualidade
de vida dos brasileiros. Jogar lixo demais nas urnas
dá nisso. Estamos nos superando; já criamos generais que
“fazem saúde”, não a guerra. Criamos deputados que agridem o próprio Congresso, ladrão de vacina etc.

Isolamento social e
indicadores econômicos
Parceria firmada entre a Unicamp (São Paulo) e a Universidade do Texas resultou em estudo, denominado “The
short-term impacts of coronavírus quarantine in São
Paulo: The health-economy trade-offs”, transformado em
artigo, publicado no periódico Plos One.
Coordenada pelo professor Alexandre Gori Maia (Instituto de Economia/Unicamp), a pesquisa aponta que, nos
104 municípios do estado de São Paulo que concentraram
91% dos casos registrados de infecção por Covid-19,
observados entre março e junho de 2020, o maior rigor
de municípios, aplicado através de medidas de distanciamento social, não resultou em desempenho econômico
inferior aos demais.
Rigor no distanciamento é entendido aqui, como os
índices de isolamento social que foram obtidos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Já os
indicadores de impactos econômicos levados em consideração foram a arrecadação no município do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e os
dados de empregos formais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Além disso, verificou-se também que os efeitos do isolamento social são mais eficientes quando aplicado regionalmente, não só por um ente isoladamente.

Expectativa de vida cai
Covid-19, “a gripezinha” deixa um legado amargo, segundo o IBGE. Pela primeira vez, desde que a expectativa
de vida do brasileiro é aferida (1940), houve uma perda.
De um ano, podendo chegar até a dois. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de 45,5 anos.
A partir de então, a redução da mortalidade infantil, entre
outros fatores, fez este número crescer. Em 1980, chegou
a 62,5 e, no ano 2000, a 69,8.
Em novembro de 2020, números mais recentes divulgados pelo IBGE, a expectativa de vida do brasileiro
(homens e mulheres) ao nascer alcançou 76,6 anos. A
violência urbana funciona como um freio de mão puxado,
contendo o crescimento da expectativa de vida dos homens, vítimas mais frequentes de homicídios. Comprova-o a observação da expectativa de vida das mulheres, mais
alta, de 80,1 anos.
Outro legado importante refere-se à educação. A assimetria educacional, que caía há pelo menos 40 anos, voltou a subir durante a pandemia, por conta das dificuldades
que muitos alunos tiveram, sobretudo os mais pobres,
para prosseguir nos estudos.
O fosso que separa mais ricos e mais pobres no acesso
à internet é mais um desafio. Conforme estimativas de
2018, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
cerca de 16% dos alunos do ensino fundamental (4,35
milhões) e 10% dos alunos do ensino médio (780 mil) não
têm acesso à Rede.
São aqueles a quem o economista Marcelo Neri chamou de “Geração Covid.”

#Vacina Sim
COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF Nº 33.374.984/0001-20
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Rio
de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021. A Diretoria.
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CNI: 82% das grandes empresas
pretendem investir em 2021

P

esquisa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI)
mostra que 82% das grandes empresas pretendem
investir neste ano. A expectativa para 35% desses investimentos é em melhorias
do processo produtivo e
33% para o aumento da capacidade de produção, com
a aquisição de novas máquinas e tecnologias.
“Essa alta sinalização sugere a expectativa de consolidação da forte recuperação da atividade industrial
após o período mais crítico
da pandemia”, diz a pesquisa. Em outros 15%, o principal objetivo é manter a
capacidade produtiva e, em
11% deles, introduzir novos
produtos.
Em 66% dos casos, independentemente do objetivo
do investimento previsto, há
a expectativa de aquisição

de máquinas. Além disso, o
percentual do investimento
voltado principalmente para o mercado doméstico aumentou de 36% para 39%,
mas, de acordo com a CNI,
segue abaixo da média histórica, de 42%.
Entre as empresas que
não pretendem investir,
35% afirmaram que não há
necessidade, 33% optaram
por não fazer os investimentos e 33% não conseguem investir.
O documento Investimentos na Indústria 20202021 mostra também que
o ano passado começou e
terminou fora da curva. Em
2020, 84% das empresas
pretendiam investir, em um
percentual acima dos anos
anteriores. No entanto, apenas 69% conseguiram de
fato investir devido à pandemia, um dos menores
registros na história da pes-

quisa, superando apenas o
percentual de 2016, que foi
de 67%.
De acordo com a CNI, a
redução dos investimentos
no ano passado ocorreu em
grande parte pelo alto custo
dos insumos e pela reavaliação do mercado doméstico
como destino dos produtos.
“Ambos são influenciados
diretamente pela pandemia
de Covid-19, que restringiu
a demanda por produtos
industriais, trouxe oscilação
para o câmbio e pressionou
custos”, diz a pesquisa.
Mais de três quartos (76%)
das grandes empresas que investiram em 2020 adquiriram
máquinas ou equipamentos;
desses, 23% compraram máquinas usadas. Pouco mais de
dois terços, 68%, realizaram
manutenção ou atualização
de máquinas em 2020. Já
33% investiram em pesquisa
e desenvolvimento, 30% na

capacitação de pessoal e 24%
na melhoria da gestão do
negócio. Os percentuais são
próximos aos observados em
2019.
Além disso, a falta de alternativas de financiamento de
terceiros causou impacto nos
investimentos. Nos últimos
seis anos, cerca de 70% dos
recursos empregados nos
investimentos são recursos
próprios das empresas. Em
2020, o percentual ficou em
72%, idêntico ao de 2019.
Em 2020, a participação
de bancos comerciais privados ficou em 13%, um
ponto percentual abaixo do
registrado em 2019. A participação de bancos oficiais
de desenvolvimento foi de
apenas 7%. Outras fontes
de financiamento, como
bancos comerciais públicos,
financiamento externo e
construção de parcerias ou
joint ventures somam 8%.

Páscoa: Indústria deve gerar cerca
de 12 mil empregos temporários

E

m 2020, a pandemia iniciou quando
os pontos de venda
já estavam abastecidos com
os produtos de Páscoa, o
que impactou a data fortemente. No entanto, para
este ano a indústria de chocolates está otimista quanto
ao seu desempenho, dado a
perspectiva positiva da chegada da vacina e reabertura
do comércio.
Para atender à demanda
do período da Páscoa desse
ano, a indústria de chocolates prevê 11.665 contratações temporárias diretas
e indiretas de profissionais
que atuarão nas linhas de
produção ou nos pontos de
venda, os dados são de um
levantamento da Associação Brasileira da Indústria
de Chocolates, Amendoim
e Balas (Abicab). O número
representa crescimento de
4,8% em relação às contratações do ano passado.

De acordo com a entidade, as contratações para
suprir a demanda começaram a ser realizadas a partir
de agosto do ano passado e
o planejamento para a Páscoa tem início com até dois
anos de antecedência. Isso
acontece porque as empresas têm de elaborar e planejar todo o portfólio, realizar
as contratações e definir todos os detalhes, como, por
exemplo, tendências, embalagens e logística.
Para este ano, o presidente da Associação acredita
que a principal estratégia
das empresas será continuar a desenvolver a diversificação dos canais de venda.
“Em 2020, o e-commerce e
o varejo foram grandes aliados das indústrias. Com isso, acreditamos que as vendas online e parceria com
os varejistas se manterão
fortes neste e nos próximos
anos. Temos enxergado um

crescimento significativo
nos canais digitais e um aumento de confiabilidade do
consumidor em compras
pela internet”, afirma Ubiracy Fonsêca, presidente da
entidade.
Pandemia
Com a pandemia já instaurada desde o ano passado, as empresas se planejaram levando em conta
diversos cenários possíveis
para este ano. “Nossos associados continuam trabalhando com o cuidado de

adaptar a sua linha de produção para garantir a segurança de seus colaboradores
e consumidores e seguem
todos os protocolos de segurança recomendados por
órgãos Públicos”, conta
Ubiracy Fonsêca, presidente da Abicab.
As empresas também estão acompanhando os processos de restrição em cada
região do Brasil para ajustarem o planejamento de
acordo com o cenário, atendendo, assim, a demanda do
mercado de maneira segura
e responsável.

Setor de serviços registra queda
O volume de serviços
prestados no Brasil teve
quedas recordes durante
a pandemia, com perdas
generalizadas em todas as
atividades. Segundo o Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação
Getulio Vargas, o setor
começou 2021 recuando
mais 0,7 ponto, se distanciando ainda mais do nível
pré-pandemia. Os serviços
prestados às famílias são
os que mais registraram
queda, 25,5% abaixo do
patamar de fevereiro de
2020, segundo a Pesquisa

Mensal de Serviços (PMS),
do IBGE.
“A pandemia revelou que
o setor de serviços é o mais
sensível ao isolamento social, e dentro dele alguns
segmentos mais ainda, como o do entretenimento.
Embora seja possível oferecer algumas alternativas à
distância, no ambiente online, são apenas paliativos”,
conta Robson Gonçalves,
professor de Economia dos
cursos de MBA do ISAE/
FGV. O especialista aponta também o segmento dos
cuidados pessoais, como sa-

lões de beleza e barbearias,
como um dos mais prejudicados. “Infelizmente os
segmentos relacionados ao
convívio e contato serão
os últimos a sair da crise”,
afirma.
Mesmo com os baixos
índices, alguns setores foram capazes de se adaptar
e fugir da crise, como o da
educação. “O ensino online
e à distância já existia em diversas instituições, mesmo
que embrionariamente, o
que facilitou a inovação do
setor”, explica. Atividades
como coleta de lixo, rede

de esgoto e serviços financeiros auxiliares, por exemplo, já se firmaram e, hoje,
encontram-se 1,6% acima
do patamar de fevereiro.
“As demais áreas de serviços precisam da superação
definitiva da questão de
saúde. Elas respiraram nos
meses que houve afrouxamento do isolamento,
mas voltaram a ter novas
quedas com o fim e início
de ano. O que nos resta é
esperar o avanço mais rápido possível do ritmo de
vacinação”, complementa
Robson Gonçalves.
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CVM abre outro processo
contra a Petrobras
Especialistas comentam impacto após mudança de comando

N

esta terça-feira,
depois da interferência política
no comando da Petrobras,
as ações da companhia tiveram as maiores altas da
bolsa brasileira. Às 13h20,
as ações ON da petroleira subiam 8,45% e as PN,
10,49%. Mas os impactos
da declaração do presidente
Jair Bolsonaro continuam
afetando a estatal. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltou nesta
terça-feira a abrir processo
contra a Petrobras. Conforme registro no website
do regulador do mercado
de capitais, o processo foi
aberto pela superintendência de relações com empresas, após a reclamação de
um investidor.
A decisão da CVM encontra respaldo em lei. Pela lei societária, empresas
listadas em bolsa como a
Petrobras devem comunicar informações impor-

tantes por meio de um
fato relevante, o que não
aconteceu. Além disso,
mudanças dos principais
executivos das empresas
devem ser aprovadas pelo
conselho de administração, o que também ainda
não houve. A informação
foi divulgada pelo Money
Times.
Na segunda-feira, a
CVM abriu investigação
envolvendo a estatal após
notícias sobre a troca no
comando da companhia.
Em um post nas redes sociais na sexta-feira à noite,
o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo
decidiu indicar o general
Joaquim Silva e Luna para
assumir como conselheiro
e presidente da Petrobras
após o encerramento do
ciclo do atual presidente
da companhia, Roberto
Castello Branco.
O fato fez a estatal perder bilhões em valor de

mercado (quase R$ 80 bilhões) e mais de 20% no
preço das ações na segunda-feira.
As ações ordinárias (PETR3) caíram 20,48%, a R$
21,55, e as preferenciais
(PETR4) tinham baixa de
21,51%, a R$ 21,45. De
acordo com levantamento
da Economiática, com a
queda as ações, a Petrobras
perdeu em poucas horas
quase R$ 75 bilhões em valor de mercado. Na última
sexta, a empresa já havia
perdido R$ 28 bilhões.
Opinião
Para João Beck, economista e sócio da BRA,
a interferência do governo no comando da Petrobras teve um impacto
muito forte no mercado, o
que foi comprovado com
a queda da Ibovespa e de
ações ligadas ao governo.
“A forma como a indica-

ção aconteceu foi muito
superficial. Trocar já seria
ruim, mas da forma como
aconteceu, foi ainda pior. O
mercado sentiu falta também logo na sexta-feira
de uma declaração do ministro da economia, Paulo
Guedes. Os investidores
desde sempre acreditaram
que o governo Bolsonaro
não faria esse tipo de intervenção. Então, o impacto
foi maior porque o mercado não esperava isso”, diz.
Para Rossano Oltramari,
estrategista e sócio da 051
Capital, o clima traz uma insegurança ainda maior, pois
pode passar a imagem de
que o governo pode continuar fazendo intervenções.
“O clima não é nada agradável. Esse viés de intervenção passa uma imagem
muito negativa ao mercado.
Hoje está intervindo na Petrobras, amanhã pode ser
na Eletrobras ou Banco do
Brasil”, afirma.

Multa no DRI da Refinaria de Petróleo de Manguinhos
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
julgou nesta terça-feira o
Processo Administrativo
Sancionador CVM SEI
19957.006688/2018-06
(SP2018/0295). O processo foi instaurado pela Superintendência de Relações
com Empresas (SEP) para

apurar a responsabilidade
de Antônio Eduardo Filippone de Seixas, na função
de Diretor de Relações com
Investidores (DRI) da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A, empresa em
recuperação judicial.
Filippone de Seixas foi
acusado de omissão na

divulgação de fato relevante. Ele é acusado de
não divulgar fato relevante
acerca de decisão judicial
desfavorável à companhia,
proferida em 14.3.2018,
no âmbito de litígio envolvendo a Manguinhos
e a Petrobras, explicou a
CVM em nota.

Após analisar o caso e
acompanhando o voto do
Diretor Relator Alexandre
Costa Rangel, o Colegiado
da CVM decidiu, por unanimidade, pela condenação
de Antônio Eduardo Filippone de Seixas à multa de
R$ 200.000,00 pela acusação formulada.

Cartão de crédito: taxas elevadas e uso indevido gera dívida
O uso inadequado do
cartão de crédito é o principal motivo do endividamento do brasileiro.
Mais uma vez, a Proteste
Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor
realizou um estudo sobre
esse meio de pagamento
e identificou que os juros
praticados nos cartões são
os mais altos do mercado. Eles podem chegar a
875,25% ao ano, no pagamento rotativo no cartão Trigg Gold, do Banco
Omni, por exemplo.
Para piorar, na hora da
contratação, as instituições
financeiras não são transparentes ao informar sobre o
Custo Efetivo Total (CET)
que incidem em quatro serviços: pagamento rotativo,
saque, parcelamento de fatura e da compra.
A falta de clareza foi
constatada durante o estudo, quando a Proteste
entrou em contato com as
maiores operadoras e teve dificuldade em obter as
taxas dos juros cobrados,
num flagrante desrespeito
ao Código de Defesa do
Consumidor (CDC) – de
acordo com a legislação,
ofertas de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,

precisas. Mas, após diversas tentativas, a Associação
conseguiu avaliar 87 cartões
de 17 instituições e a escolha certa foi o do Banco Inter, Gold-Mastercard.
“O critério usado é a
ausência de cobrança de
anuidade, juntamente com
os menores juros cobrados
no rotativo. Também partimos do princípio de que o
cartão deve ser usado com
moderação, para que o consumidor consiga pagar o
valor total de sua fatura em
dia, sem precisar entrar no
rotativo e gastar dinheiro
com juros”, explica Rodrigo Alexandre, especialista
da Proteste.
Assim como o Gold do
Banco Inter, os cartões
PAN Zero Anuidade, PAN
Básico, Credicard Zero,
Original Internacional, Nubank, Digio, Next e Cartão
C6 também não possuem
anuidade. Mas o do Banco
Inter se destacou por ter os
juros mais baixos (143,55%
ao ano, no rotativo). “Já os
cartões do Banco Pan apresentam a segunda taxa mais
alta do nosso estudo, com
747,19% ao ano, no rotativo”, afirma o especialista.
Vale ressaltar que os juros
que incidem nos outros serviços também são bem al-

tos. Por exemplo: no parcelamento da fatura, maneira
pela qual as pessoas fogem
do rotativo (incorretamente), encontramos CET de
até 621,38%, no PAN Zero
Anuidade.
“Por isso, esse cartão
jamais pode ser usado de
forma descontrolada e a
fatura deve ser sempre paga totalmente até a data
do vencimento”, orienta
Rodrigo.
Além de não cobrarem
anuidade, o C6, o Next, o
Digio, o Nubank e os dos
bancos Inter e Original são
cartões digitais, o que pode
ser uma vantagem extra,
dada a praticidade. “Tudo é feito por aplicativo, a
contratação, o acompanhamento da movimentação, a
geração do boleto e o pagamento da fatura. Mas precisa de smartphone e internet. Seja qual for a escolha
(cartão físico ou digital), o
importante é que ele atenda às suas necessidades e os
custos caibam no seu orçamento”, esclarece Rodrigo.
Algumas instituições oferecem cartões de crédito
livres de anuidade, mas Rodrigo lembra que é preciso
tomar cuidado, pois, muitas
vezes, a isenção só ocorre
no primeiro ano. A partir do

segundo, a tarifa pode ser
bem alta, como nos casos
do Santander Dufry Platinum (R$ 624) e do Original
Platinum, do Banco Original (R$ 504). O mercado
ainda oferece isenção sob
algumas condições. O Banco do Brasil dá 12 meses de
gratuidade aos clientes dos
Ourocard Elo e Ourocard
Elo Mais que aderirem ao
Clube de Benefício do BB.
Mas, a partir do segundo
ano, cobra R$ 190 e R$
352, respectivamente. Já o
Itaú não cobra anuidade
aos usuários do Latam Pass
Itaucard Internacional que
gastarem R$ 1 mil por mês,
no mínimo. Existem ainda
as isenções da anuidade por
determinados períodos. São
exemplos os cartões Banrisul Standard, Banrisul Gold
e Banrisul Platinum (todos
da bandeira Mastercard),
que não cobram os primeiros seis meses. A partir
do sétimo mês, se o cliente usar o cartão de acordo
com a política de desconto,
pode continuar sem pagar a
parcela mensal da anuidade
do cartão. “É preciso deixar
claro que, se o valor mínimo não for atingido, o consumidor pagará a parcela da
anuidade do mês em questão”, ressalta Rodrigo.

Três perguntas: o
que esperar do novo
presidente da Petrobras
Por Jorge Priori

N

a última sexta-feira (19), o presidente Bolsonaro
comunicou a substituição do atual presidente da
Petrobras, Roberto Castello Branco, por Joaquim Silva e
Luna, atual diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.
Silva e Luna depende apenas da aprovação do Conselho
de Administração para assumir a presidência da companhia.
A troca na presidência da estatal se deu em um momento em que o valor dos combustíveis e seus reajustes
atrelados ao mercado internacional vêm sendo questionados pelo próprio presidente Bolsonaro. No primeiro
pregão após a troca, segunda-feira, as ações da Petrobras
registraram as maiores quedas do dia: PETR4, -21,51%, e
PETR3, -20,48%.
Para entendermos melhor o que está acontecendo,
conversamos com João Beck, economista e sócio da BRA,
escritório credenciado da XP Investimentos, sobre a
troca na presidência da Petrobras, a política de preços da
companhia, as expectativas sobre a presidência de Silva e
Luna, a possibilidade de interferência política na definição
dos preços dos combustíveis e se existem outras ações
que podem ser desenvolvidas pela empresa para reduzir
os seus valores.
Como você avalia a troca de presidente na Petrobras?
A forma foi ruim. Ao se tratar de uma empresa de
capital aberto, que fomentou recursos de investidores estrangeiros e atraiu capital de acionistas locais e internacionais, a troca teria de ser feita pelo menos num ritual mais
formal. Com maior transparência e detalhes na condução
da empresa e afirmação dos reais objetivos da troca.
Você considera apropriada a política de preços de
combustíveis atualmente utilizada? Existem outras
ações que podem ser desenvolvidas pela Petrobras
para baratear o valor dos combustíveis?
Qualquer política de preços com viés técnico e com
alguma medida de indexação ao mercado internacional já
é boa por si só. O que afugenta investidores é a utilização
da empresa como instrumento político. Que significa colocar na conta da empresa um prejuízo da própria União.
Um bom exemplo foi o sistema de metas de inflação e
a autonomia do Banco Central para segui-la utilizando
a taxa de juros. Isso ajudou muito a evitar interferências
políticas na taxa de juros para fins políticos.
No curto prazo, não existem ações que possam baratear
o valor. O governo teria formas de isenção tributária e até
subsídios ao setor. Mas o debate é se essa conta deve ser
da União e não do acionista da Petrobras.
O que esperar do novo presidente da Petrobras,
Joaquim Silva e Luna? Sua presidência poderá sofrer
interferência política na definição do preço dos combustíveis?
A empresa vai passar pelo primeiro teste da Lei das
Estatais, de um conselho forte e independente, da pressão
de investidores internacionais e agora recentemente da
própria CVM. Não se pode excluir o poder que tem a
União, até porque são controladores da empresa. Mas, se
o custo jurídico e econômico de mexer na conta do combustível numa só canetada for grande, o governo pode
tomar outros caminhos.
CONCESSÃO DE LICENÇA
A empresa MAKO NOVA IGUAÇU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA, CNPJ 28.592.721/0001-57, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e
Turismo de Nova Iguaçu, através do processo nº 2020/040428, a Licença
de Operação nº 002/2021, válida até 01 de Fevereiro de 2025 para o
Condomínio Residencial Conviva situado à Estrada Velha de Santa Rita
1060 - Três Corações, Nova Iguaçu RJ

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
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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.
COMISSÃO ELEITORAL 2021
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE APTOS A VOTA NAS ELEIÇÕES SINDICAIS
De ordem da Comissão Eleitoral 2021, do Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, do Regulamento Eleitoral "portaria 0001/
2021", FAÇ0 SABER a todos quantos o edital virem ou dele tiver conhecimento que foi publicado a todos os que obtiveram descontos ern seus
contracheques da Autarquia Guarda Municipal do Rio de Janeiro através da
ação judicial de nº 0225465-34.2014.8.19.0001, estão aptos a voto nas
eleições sindicais para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Suplentes
do SISGUARIO quinquênio 2021-2026, a ser realizada no dia 11 de março de
2021. 0 prazo para impugnação, inclusão ou exclusão de apto votante é de
02 (dois) dias contados a partir da publicação do presente edital nos termos
do Regulamento Eleitoral já publicado anteriormente, em edital, pelo SISGUARIO.
Eu, Luiz Claudio dos Santos, Secretário da Comissão Eleitoral subscrevo e
assino, 22 de fevereiro de 2021.
APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 003/2021. Data: 16 de Março de 2021, às 13 horas.
Local: Auditório José Fucciolo Sabino, sediado a Rua Moraes Barbosa, 56,
térreo, Centro - Barra do Piraí, RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão
poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeira Oficial: Eduarda Eneida
de Castro Góes Bentes Jurema, matriculada na JUCERJA sob o nº 236. Objeto:
Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.). A Prefeitura Municipal de
Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não
reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram
no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões
Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis,
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.
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 PARTICIPAÇÕES 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 seguinte 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 diretoria da Companhia; (iv) fixação da remuneração global dos administradores 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 demonstrações 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 plataforma 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 acionistas 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 documentação 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 admitidos 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 apresentados 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
SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Rua Sete de Setembro, 98 – Cob 01 e 02
Edital de Convocação- O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo
com art. 16 Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca os trabalhadores das
empresas , PAINEIRAS-CORCOVADO LTDA, CNPJ n. 15.479.676/000187, AQUA RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S A, CNPJ n.
19.624.745/0001-50, RIOZOO ZOOLOGICO DO RIO DE JANEIRO S/A, CNPJ
n. 26.136.828/0001-65, CATARATAS DO IGUACU S/A, CNPJ n. 03.119.648/
0006-84, para Assembléia Geral Extraordinária no dia 26/02/2021, às 15:00
horas em primeira convocação, com a presença de 2% dos sócios, e em
segunda com qualquer número às 15:30 horas, na forma virtual em função
da pandemia, para deliberarem a seguinte ordem do dia: a) DEBATER,
AVALIAR E DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE PPR APRESENTADA
PELAS EMPRESAS. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.
Maria Rosalina B. Gonçalves- Presidente - SINTUR.
ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem
em AGE, a ser realizada às 11h do dia 11/03/2021, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o § único do
art. 121 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/2009, conforme
alterada, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Desdobramento da totalidade das ações de emissão da Cia., na proporção de 1
ação ordinária para 4 ações ordinárias, sem modificação do valor do capital
social ou dos direitos conferidos pelas ações a seus titulares; (ii) Alteração
dos arts. 5º e 6º do Estatuto Social da Cia. para atualizar o valor do capital
social e ajustar o número de ações ordinárias em que se encontra dividido,
bem como atualizar o limite do capital autorizado, caso aprovado o desdobramento acima, com a consequente consolidação do Estatuto Social; (iii)
Aditamento do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de
Ações Ordinárias da Cia. aprovado pela AGO/E de Acionistas da Cia. em
29/04/2020, de forma a incluir os parâmetros de cálculo do preço de exercício das opções de ações e alternativa de procedimento de liquidação das
opções; (iv) Aditamento do Programa de Opção de Compra ou Subscrição
de Ações da Cia., aprovado pela AGE de Acionistas da Cia. em 2/08/2016,
de forma a incluir os parâmetros de cálculo do preço de exercício das opções de ações somente com relação ao “Quarto Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações” da Cia., aprovado em reunião do Conselho de
Administração da Cia. realizada em 10/01/2020; e (v) Aprovação de novo
plano de incentivo de remuneração de longo prazo baseado em ações (restricted units) para administradores e empregados. Informações Gerais: A
Cia. esclarece que (i) poderão participar da AGE os acionistas titulares de
ações emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no art. 126 da Lei 6.404/76, (ii) os acionistas
deverão apresentar com a devida antecedência o comprovante atualizado
da titularidade das ações de emissão da Cia., expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia
e, conforme o caso: (a) Pessoas Físicas: documento de identificação com
foto; (b) Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado
devidamente registrado no órgão competente e a documentação societária
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); (c) Fundos de Investimento: último regulamento consolidado do
fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); e (d) Procuradores: procuração, com
firma reconhecida, emitida há menos de um ano da data de realização da
AGE e documento de identificação com foto do procurador. Os documentos
de acionistas expedidos no exterior deverão ser notarizados por tabelião
público devidamente habilitado para este fim, legalizados em consulado ou
apostilados, conforme o caso, e traduzidos para o português por tradutor
juramentado. Os acionistas que pretenderem participar da AGE, que será
realizada exclusivamente por meio da Plataforma “Zoom”, deverão enviar
e-mail à Cia. para secretariacorporativa@eneva.com.br, com antecedência mínima de 48h da realização da AGE, ou seja, até às 11h (horário de
Brasília) do dia 09/03/2021, solicitando acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia de toda a documentação
necessária para participação na AGE, nos termos acima. Os acionistas que
não manifestarem o interesse na participação na assembleia digital e não
apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui
exigido não estarão aptos à participação na AGE. As informações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a serem seguidos para que os
acionistas possam participar e votar à distância na AGE, incluindo informações para acesso e utilização do sistema por meio do qual será realizada
a AGE, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ri.eneva.com.
br. Por fim, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem
examinadas e deliberadas na AGE encontram-se disponíveis na sede social
da Cia., na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê o
art. 135, §3º da Lei 6.404/76. RJ, 24/02/2021. Jerson Kelman - Presidente
do Conselho de Administração. ENEVA S.A..

Indústria elétrica alemã
amplia volume de
exportação para China

A

China expandiu no
ano passado sua
posição como o
maior mercado de exportação da indústria elétrica alemã, informou a Associação
Alemã de Fabricantes Elétricos e Eletrônicos (ZVEI).
Em contraste, as exportações da indústria elétrica
alemã para o segundo maior
destino, os Estados Unidos,
diminuíram 9,8% e somaram 17,3 bilhões de euros
no ano passado.
Com um crescimento
anual de 6,5% e exportações
no valor de 23,3 bilhões de
euros (US$ 28,3 bilhões), o
mercado chinês “se desenvolveu mais dinamicamente”
do que antes da pandemia
do coronavírus, segundo a
ZVEI. Em 2019, o aumento
foi de 4,3%.
“A diferença entre as exportações da indústria para
a China e os Estados Unidos
agora totaliza 6 bilhões de
euros”, disse o economistachefe da ZVEI, Andreas
Gontermann, em comunicado, acrescentando que isso
estava “um pouco abaixo do
volume das exportações elétricas anuais para a Hungria”.

Levadas pelo negócio de
exportação com a China,
as exportações elétricas da
Alemanha para a Ásia em
2020 caíram apenas “comparativamente ligeiramente” a menos 1,7%, de acordo com a ZVEI.
Enquanto as exportações em dezembro de 2020
cresceram 5,2% em comparação ao ano anterior, atingindo 17,1 bilhões de euros,
as importações das indústrias elétricas e eletrônicas
da Alemanha aumentaram
13,1% em termos anuais, de
acordo com a ZVEI.
Segundo a agência Xinhua.
apesar da recuperação no final do ano passado, as exportações das indústrias elétricas
e eletrônicas da Alemanha caíram 5,7% para 202,7 bilhões
de euros. A ZVEI observou
que a perda nas importações
elétricas foi “significativamente menor” com menos
2,1%, com as importações
totalizando 189,9 bilhões de
euros em 2020. “O superavit
de exportação resultante, de
pouco menos de 13 bilhões
de euros, foi o mais baixo
desde 2003”, disse Gontermann.

CONVERSA
DE MERCADO
Ana Borges
Diretora da Compliançe
Comunicação

Sem eira nem beira

C

erca da metade da população brasileira, 99,6 milhões de pessoas, corresponde à força de trabalho do
país. Mas somente 30 milhões estão na total formalidade
(empregados com carteira de trabalho assinada no setor
privado – excluindo-se trabalhadores domésticos). São
14 milhões de desocupados, 5,7 milhões de desalentados,
22,9 milhões trabalhadores por conta própria, 4,8 milhões
de trabalhadores domésticos e 9,7 milhões de empregados
sem carteira assinada no setor privado.
Os dados não são recentes e fazem parte da última
Pnad Contínua do IBGE, divulgada ao final de janeiro,
que abrange o trimestre encerrado em novembro de
2020. A pior notícia, entretanto, não é o desemprego e a
informalidade no país, mas sim que esta situação vem se
agravando ano a ano e não é à toa toda a discussão sobre
o auxílio emergencial.
Sim, o auxílio deveria servir somente para emergências
e, sim, o governo não dispõe de recursos para sair distribuindo por aí. As mazelas que a pandemia expôs, porém,
são mais graves e estruturais que a distribuição de R$
600. A concentração de renda, que junto com a inflação
destruiu a economia brasileira nos anos 80, é um monstro
que ganhou força nos últimos anos.
Para se ter uma ideia, o Brasil está no topo do ranking quando falamos nesse problema. De acordo com
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) da ONU,
somos medalha de prata em má distribuição de renda,
atrás apenas do Catar, mas estamos quase no ouro. O
percentual mais rico da nossa população concentra 28,3%
da renda total, enquanto o Catar registra 29%.
Estamos à frente de países como a Índia, com seu sistema de castas, e nada fazemos para mudar. Ao contrário,
criamos formas de ampliar as diferenças, como a reforma
trabalhista que flexibilizou a lei. Dentre as mudanças,
trazidas estava a possibilidade de as empresas contratarem trabalhadores com menos de 40 horas semanais, os
chamados intermitentes. Como resultado, o número de
intermitentes (modalidade em que se recebe pelas horas
trabalhadas) não parou de crescer. Bom para o curto
prazo, pois se cria mais postos de trabalho que não seriam
criados se houvesse uma maior rigidez da legislação. Ruim
para o longo prazo, com a precarização das relações de
trabalho gerando a perda de renda.
Os fatores concentração de renda e precarização das
leis do trabalho unidos à inflação são extremamente preocupantes como um caminho a se trilhar. O crescimento
da massa de miseráveis, impacta a violência e impede o
desenvolvimento econômico: sem renda, sem consumo,
sem vendas, o que leva à contração dos investimentos das
empresas. Em suma: não é à toa que fica tudo concentrado no governo.
Outros dados também do IBGE demonstram o tamanho do rombo. No ano de 2019, o Brasil tinha 13,7 milhões
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema,
com menos de US$ 1,90 por dia ou R$ 151 por mês,
segundo a cotação e a metodologia utilizadas na pesquisa.
O contingente representa 6,5% da população brasileira. A
concentração só vem piorando desde 2014, que registrava
um percentual de 4,5% da população.
Algumas medidas precisam ser tomadas com urgência para reverter a situação. Não seria o caso de buscar
uma reforma tributária que privilegiasse a distribuição
de renda com impostos sobre grandes fortunas? Não
seria o caso de aumentar a fiscalização dos programas
sociais e ampliar o benefício para essa ampla gama de
miseráveis?
A precarização do trabalho gera pobreza, que gera
ausência de consumo, que gera a queda dos investimentos,
que gera a queda da arrecadação de impostos. Sem receita,
o governo fica limitado a ajudar a população mais carente,
e o efeito bola de neve está criado. Pobreza gera pobreza e
aumenta o número dos sem eira nem beira.
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Relatório da Administração
Prezados Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e
regulamentares, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações
Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes da Markel
Resseguradora do Brasil S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020. A Markel Corporation é uma companhia holding de capital aberto e
pulverizado, sediada nos Estados Unidos, com investimentos diversificados
e atuação em diversos mercados em todo mundo. Sua principal atividade
consiste em oferecer produtos de seguro para riscos especializados, tendo
mais de 80 anos de experiência no setor. A Markel tornou-se companhia aberta
com valores mobiliários registrados na U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”) em 1986, e suas ações encontram-se listadas na Bolsa
de Nova York desde 1987. Profissionais altamente qualificados e experientes
com reconhecimento internacional são atributos do Grupo Markel que conta
com projeção global e atua nos mercados de Seguros e Resseguros. No Brasil,
o Grupo Markel pretende direcionar seus interesses para atender ao mercado
brasileiro no fornecimento de suporte a sociedades seguradoras e
resseguradoras que oferecem cobertura a grandes projetos nacionais,
adotando amplo conceito de sustentabilidade econômica e padrões éticos.

A autorização para operar no mercado brasileiro de resseguros e retrocessão
como Ressegurador Local foi concedida no dia 18 de janeiro de 2012, com
um capital inicial de R$ 80 milhões e sede local no Rio de Janeiro. Em 31 de
dezembro de 2020, a Resseguradora auferiu R$ 11,1 milhões de prêmios
ganhos, com atuação nas seguintes linhas de negócios: patrimonial, riscos
financeiros, rural, transportes, responsabilidades, aeronáuticos. O índice de
sinistralidade ficou em -342,7% (sinistros ocorridos / prêmios ganhos liquidos
de comissão de resseguro) e as despesas de comercialização atingiram 3,46%.
As despesas administrativas foram de R$ 6,7 milhões (R$ 24,1 milhões em
2019), refletindo o compromisso da Administração com a busca constante de
aumento de eficiência e melhoria de rentabilidade. A redução das despesas
administrativas demonstra que mantivemos o controle de nossos gastos.
A política de investimentos da Companhia, adequada à realidade dos negócios,
gerou um resultado financeiro de R$ 13,4 milhões no exercício. No exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, a Resseguradora apresentou um lucro
líquido de R$ 1,2 milhões contra um prejuízo de R$ 8,0 milhões no exercício
de 2019. As posições de patrimônio líquido permanecem bastante sólidas.
A Companhia Local, de acordo com seu Estatuto Social, assegura aos seus
acionistas o direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, a parcela

equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de
cada ano, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. A política
de investimentos da Markel Resseguradora do Brasil S.A. tem como premissas
básicas a preservação do capital e a estabilidade das receitas financeiras,
sendo as aplicações para a cobertura de provisões técnicas feitas
prioritariamente em títulos do Tesouro Nacional, classificados na categoria de
“Títulos disponíveis para venda”. A Administração da Markel Resseguradora
do Brasil S.A. fomenta o Programa de Controles Internos da Companhia e
fomenta o cumprimento do Código de Conduta em todos os níveis, como parte
de seu compromisso com as boas práticas de governança e transparência na
condução de seus negócios e dos interesses de clientes, parceiros,
colaboradores e acionistas. Oportunamente, a Markel Resseguradora do Brasil
S.A. agradece as orientações e o suporte fornecidos pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP e demais autoridades do Setor. Às Sociedades
Seguradoras e Corretores de Resseguro, a Companhia agradece a confiança
e parceria nos negócios e operações realizados e aproveita, também, para
agradecer aos nossos colaboradores por sua dedicação e desempenho para
o cumprimento dos objetivos da Companhia.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.
A Administração

Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31/12/2020
e 2019 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)
Nota
2020
2019
Ativo
Nota
2020
2019 Passivo
Nota
2020
2019
98.545 134.137
Circulante
70.007
84.782 Circulante
(6.087)
37.839
Contas a pagar
1.623
1.728 Prêmios emitidos
Disponível
5.315
4.108
17.231
24.181
Obrigações a pagar
11.1
739
914 Variações das provisões técnicas
Caixa e bancos
5
5.179
3.289
18
11.144
62.020
Impostos e encargos sociais a recolher
11.2
182
273 Prêmios ganhos
Equivalentes de caixa
5
136
819
Sinistros ocorridos
19.1
39.463
(56.924)
Encargos
trabalhistas
11.3
540
505
Aplicações
6.1
40.238
21.270
Custos de aquisição
19.2
(385)
(1.047)
Impostos e contribuições
11.4
127
Créditos das operações com resseguros
7
12.836
26.793
Outras receitas e despesas operacionais 19.3
(40.503)
(1.319)
Outras
contas
a
pagar
11.1
35
36
Operações com seguradoras
577
7.807
Resultado com retrocessão
19.4
(12.807)
5.363
Débitos de operações de seguros e resseguros
43.302
16.087
Operações com resseguradoras
12.259
18.986
Despesas administrativas
19.5
(6.674)
(24.154)
Operações com resseguradoras
13.2
4.833
15.708
Ativos de resseguro e retrocessão
Despesas com tributos
19.6
(2.212)
(3.901)
Corretores de seguros e resseguros
13.3
83
236
- provisões técnicas
14.2
10.243
32.164
Resultado financeiro
19.7
13.357
13.398
Corretores de seguros e resseguros Receitas financeiras
19.7
14.752
15.582
Títulos e créditos a receber
1.206
82
outros débitos
13.4
38.386
143
Despesas financeiras
19.7
(1.395)
(2.184)
Créditos tributários e previdenciários
8.1
1.170
71
Provisões técnicas - resseguradoras
14.1
53.620 116.322
1.383
(6.564)
Outros créditos
8.2
36
11 Passivo não circulante
4.759
14.776 Resultado operacional
(1)
(412)
Despesas antecipadas
159
69
Contas a pagar
4.738
5.323 Perdas com ativos não correntes
Custos de aquisição diferidos
9.1
10
296
Tributos diferidos
4.738
5.323 Resultado antes dos impostos
e participações
1.382
(6.976)
Resseguros
10
296
Provisões técnicas - resseguradoras
14.1
21
9.453
Imposto de renda
20
(3)
(534)
Ativo não circulante
109.823 140.315 Patrimônio líquido
76.526
76.184
Contribuição social
20
(154)
(427)
Capital social
16.1 110.012 110.012
Realizável a longo prazo
109.794 140.274
(5)
(84)
Participações sobre o lucro
Ajuste de avaliação patrimonial Aplicações
6.1 109.787 140.187
1.220
(8.021)
títulos e valores mobiliários
7.107
7.985 Lucro (Prejuízo) do exercício
Ativos de resseguro e retrocessão
121.480.336 121.480.336
(40.593) (41.813) Quantidade de ações
Prejuízos acumulados
- provisões técnicas
14.2
6
16
0,01
(0,07)
179.830 225.097 Lucro (Prejuízo) por ação (em R$)
Custos de aquisição diferidos
9.1
1
71 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Resseguros
1
71
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - (Método Indireto)
Imobilizado
10
29
41
Demonstrações de Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Bens móveis
29
41
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
2020
2019
2020
2019
Atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício
1.220
(8.021)
Lucro (Prejuízo) do exercício
1.220
(8.021)
Ajuste com títulos e valores mobiliários
(1.463)
7.838
Ajustes para:
Efeito tributário
585
(2.862)
Depreciação
17
141
Outros componentes do resultado abrangente
(878)
4.976
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos
(141)
Total do ativo
179.830 225.097 Total do resultado abrangente do exercício
342
(3.045)
Variação das contas patrimoniais:
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ativos financeiros
(1.228) (15.672)
Créditos das operações
13.957 44.356
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Ativos de resseguro
21.931 25.233
Capital social
Ajustes com títulos e
Prejuízos
Créditos tributários e previdenciários
(1.099)
437
Nota
subscrito
valores mobiliários
acumulados
Total
Ativo fiscal diferido
961
Saldos em 31 de dezembro de 2018
16
110.012
3.009
(33.792)
79.229
Despesas antecipadas
(90)
193
Ajuste com títulos e valores mobiliários
4.976
4.976
Outros ativos
331
1.836
Prejuízo do exercício
(8.021)
(8.021)
Fornecedores e outras contas a pagar
(232)
(689)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
110.012
7.985
(41.813)
76.184
Impostos e contribuições
127
(585)
Débitos das operações
27.215 (17.692)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
110.012
7.985
(41.813)
76.184
Tributos diferidos
(585)
2.861
Ajuste com títulos e valores mobiliários
(878)
(878)
Provisões técnicas - resseguros
(72.134) (47.409)
Lucro do exercício
1.220
1.220
(10.570) (14.193)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
110.012
7.107
(40.593)
76.526 Caixa consumido nas atividades operacionais
Juros recebidos
11.782 10.857
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
operacionais
1.212
(3.336)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - (Em milhares de Reais)
Atividades de investimento
1. Contexto operacional: A Markel Resseguradora do Brasil S.A. (“Markel são ativos financeiros mantidos para negociação, e as mudanças no valor
Aquisição de imobilizado
5
546
Re” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede justo desses ativos são reconhecidas no resultado. Os ativos dessa categoria
Caixa
líquido
consumido
nas
atividades
na Avenida Rio Branco, nº 01, Conj. 805 a 807, 8º andar, Centro, Rio de são classificados no ativo circulante independentemente da data de
de investimento
5
546
Janeiro - RJ. A Markel Re tem como objeto social as atividades de resseguro vencimento. 3.2.2. Ativos financeiros disponíveis para venda - Os ativos
1.207
(2.790)
e retrocessão, oferecendo ao mercado segurador brasileiro coberturas para financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
todos os ramos de negócio excluindo riscos nucleares e Vida Gerador de não são classificados como “Empréstimos e recebíveis”, “Mantidos até o Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4.108
6.898
Benefício Livre (VGBL). Seu controle acionário é exercido pela Markel vencimento” ou como “Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
5.315
4.108
Participações Ltda., com 100% de participação societária nas ações do resultado”. Nessa categoria, os ativos financeiros são mensurados ao seu
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras.
ordinárias, e faz parte do Grupo controlado pela Markel Corporation (“Markel valor justo, sendo seus rendimentos reconhecidos no resultado do exercício,
International - “MINT”), companhia de capital aberto com ações cotadas na enquanto que o efeito das valorizações e desvalorizações não realizadas estimar a parcela de prêmios não ganhos referentes aos riscos vigentes, mas
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A Companhia tem de seus acionistas financeiramente é reconhecido em conta destacada do patrimônio líquido ainda não emitidos. A metodologia aplicada encontra-se descrita em Nota
controladores fontes adicionais de recursos para a manutenção de suas denominada “Ajustes com títulos e valores mobiliários”, líquido dos efeitos Técnica Atuarial e leva em consideração o histórico de atraso de emissões
atividades e suporte operacional a fim de assegurar sua continuidade tributários, sendo transferido para o resultado do exercício quando da efetiva por um prazo de diferimento. • Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - é
operacional. A Companhia encontra-se em fase de reavaliação de seus realização pela venda definitiva dos respectivos ativos. 3.2.3. Empréstimos constituída de acordo com a melhor estimativa dos valores de sinistros
negócios, e como resultado efetuou novação de contratos de sua carteira de e recebíveis e outros passivos financeiros - Empréstimos e recebíveis e administrativos e judiciais que serão pagos pela Companhia com base nas
riscos financeiros para a Resseguradora Eventual do Grupo Markel, durante outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, notificações de sinistros recebidas até a data-base das Demonstrações
o segundo semestre de 2020. A Administração reavalia os seus negócios e acrescidos de quaisquer custos de transação, e, após o reconhecimento Financeiras. A Provisão de Sinistros a Liquidar é ajustada periodicamente
assegura que possui recursos para dar continuidade a suas operações no inicial, medidos pelo custo amortizado, e, quando aplicável, os empréstimos considerando posições mais atualizadas pelas cedentes e análises internas
futuro. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e base de e recebíveis são ajustados ao valor recuperável. Os principais recebíveis são feitas pela área responsável. Os valores que constituem a provisão de sinistros
preparação: 2.1. Declaração de conformidade e base de preparação - Em prêmios a receber de cedentes e sinistros pagos a recuperar de a liquidar contemplam as atualizações monetárias dos sinistros até a dataconsonância à Circular SUSEP nº 517/15 e respectivas alterações, as retrocessionários. Os principais passivos financeiros são contas a pagar a base das Demonstrações Financeiras. • Provisão de sinistros ocorridos
demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as fornecedores. 3.3. Recuperabilidade de ativos financeiros e não mas não avisados (IBNR e IBNER) - é constituída, para a cobertura dos
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas financeiros (impairment) - 3.3.1. Ativos financeiros - A Companhia avalia valores esperados relativos a sinistros já ocorridos e ainda não avisados até
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, incluindo os regularmente se há evidências objetivas de que um ativo financeiro ou um a data-base das Demonstrações Financeiras e consiste na melhor estimativa
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou um grupo de ativos atuarial. A metodologia de apuração da provisão de sinistros ocorridos mas
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As financeiros está deteriorado e as perdas são incorridas somente se há não avisados, considera a estimativa do montante de indenizações e despesas
demonstrações financeiras estão apresentadas em conformidade com os evidência objetiva de redução do valor recuperável, como resultado de um de sinistros por grupo de riscos operados pela Companhia e encontra-se
modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular, e seguindo os ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos, e se o devidamente descrita em Nota Técnica Atuarial. As provisões são avaliadas
critérios de comparabilidade estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 26(R1). valor de perda puder ser mensurado com confiabilidade pela Administração. regularmente através de testes de consistência. • Provisão de Excedente
A Administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar operando Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há evidência Técnico (PET) - é constituída com base nos critérios estabelecidos em
normalmente e está convencida de que a Companhia possui recursos para objetiva de uma perda por impairment incluem: • Base histórica de perdas e cláusula específica dos contratos de resseguro, que tem previsão para
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração inadimplência; • Dificuldade financeira relevante do emissor ou participação das cedentes nos lucros do contrato (superávits técnicos).
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar devedor; • Quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento A provisão de excedente técnico é realizada por contrato, de acordo com
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, dos juros ou principal; • Garantia de concessão a um devedor com dificuldades critérios específicos previamente acordados entre as partes. Estão
as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. econômicas que um credor não consideraria; • Possibilidade de que o tomador enquadrados nesse conceito os pagamentos de profit comission (participação
A emissão dessas demonstrações financeiras da Markel Resseguradora do declare falência ou outra reorganização financeira; e • Desaparecimento de nos lucros), que são calculados com base na sinistralidade esperada de cada
Brasil S.A. foi autorizada pela Administração em 23 de fevereiro de 2021. um mercado ativo para aquele ativo financeiro em virtude das dificuldades contrato. • Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) - é constituída para
2.2. Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas financeiras. A Companhia avaliou os ativos financeiros na data-base destas a cobertura das despesas exclusivas da Companhia relacionadas ao
com base no custo histórico, exceto pelos seguintes itens reconhecidos no demonstrações financeiras e não foi identificada evidência objetiva de perda pagamento de sinistros. A provisão é avaliada regularmente através de testes
balanço pelo valor justo: • Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por redução ao valor recuperável. 3.3.2. Ativos não financeiros - Ativos não de consistência. • Provisão Complementar de Cobertura (PCC) - é
por meio do resultado. • Instrumentos financeiros disponíveis para venda. financeiros são avaliados para impairment, quando ocorrem eventos ou constituída quando for constatada insuficiência nas provisões técnicas
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação - Estas demonstrações circunstâncias que indiquem que o valor contábil do ativo não seja total ou conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos – TAP.
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da parcialmente recuperável. Uma perda para impairment é reconhecida no 3.4.4. Teste de Adequação dos Passivos (TAP) - De acordo com o instituído
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram resultado do período pela diferença entre o valor contábil do ativo e seu valor pelo CPC nº 11, o Teste de Adequação dos Passivos (TAP) para os contratos
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra recuperável. O valor recuperável é definido como o maior valor entre o valor de seguros vigentes, instituído pela Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho
forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das em uso e o valor justo do ativo (reduzido dos respectivos custos de venda). de 2015, e respectivas alterações, tem como objetivo avaliar a adequação do
demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a Para fins de testes de impairment, os ativos não financeiros são agrupados montante contábil registrado a título de provisões técnicas, líquido dos custos
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a por categoria. A Companhia não identificou necessidade de constituição de de aquisição e eventuais ativos intangíveis relacionados, em comparação
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, impairment para os ativos supracitados. 3.4. Ativos e passivos originados com o valor presente dos fluxos de caixa futuros gerados pelos contratos
receitas e despesas. Existem diversas fontes de incertezas que precisam ser de contratos de resseguro e retrocessão - A Companhia emite contratos vigentes. O mesmo é elaborado em cada balanço, no mínimo, sendo que este
consideradas na estimativa dos passivos que a Companhia irá liquidar ao de resseguro automáticos visando fornecer capacidade de cobertura de riscos TAP foi realizado considerando os fluxos de caixa futuros das obrigações
oriundas dos contratos e certificados vigentes na data-base de 31 de
longo dos anos. A principal estimativa reconhecida pela Companhia
envolvendo contratos de resseguro e retrocessão refere-se à provisão de para sociedades seguradoras e resseguradoras (denominadas “cedentes”). dezembro de 2020, brutos de retrocessão, com premissas atuariais
sinistros ocorridos e não avisados (Incurred But Not Reported – IBNR) e a A Companhia utiliza contratos de retrocessão com o intuito de aumentar sua atualizadas. As projeções dos fluxos de caixa ocorrem apenas até a data do
provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados (Incurred capacidade de aceitação e também com o objetivo de pulverização de risco, vencimento do contrato atual. As provisões, despesas operacionais e
but not enough reported – IBNER). A Companhia utiliza as fontes de em linha com as melhores práticas do mercado de resseguros internacional. despesas de comercialização diferidas são abrangidas pelas projeções.
informação (internas e externas) disponíveis sobre experiências passadas e Os contratos de resseguro e retrocessão são classificados como contratos Os parâmetros necessários à projeção, como despesas administrativas,
indicadores que possam influenciar as tomadas de decisão da Administração de seguro, porque também são definidos como operações em que o emitente despesas operacionais e a sinistralidade, foram baseados nos valores da
e dos atuários para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa aceita um risco de seguro significativo de outra parte, aceitando compensá- Nota Técnica Atuarial e experiência acumulada de forma consistente. O cálculo
do valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento ressegurado já lo no caso da ocorrência de um evento futuro incerto e específico que possa do valor presente dos fluxos de caixa projetados utilizou as taxas de desconto
tenha ocorrido em conformidade com as condições gerais e notas técnicas causar efeito adverso, nos termos do Pronunciamento Contábil CPC nº 11 - obtidas pela estrutura a termo de taxas de juros livres de risco (ETTJ),
atuariais protocoladas na SUSEP. Consequentemente, os valores Contratos de Seguro. Como guia geral, risco significativo de seguro ocorre segregada em ETTJ prefixada para contratos em Real, ETTJ Cambial para
provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente em datas quando existe a possibilidade da ocorrência de evento segurado (com contratos com moeda estrangeira e ETTJ IPCA para as Despesas
futuras para o pagamento das obrigações devidas. A receita estimada de substância comercial) que gere pagamento de benefícios adicionais aos Administrativas, apresentada no artigo Interpolação e Extrapolação da
prêmios (Estimated Premium Income – EPI) é mensurada por contrato, segurados maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não Estrutura a Termo de Taxas de Juros para Utilização pelo Mercado Segurador
baseada na informação fornecida pelo cliente, suas ferramentas internas de ocorra. 3.4.1. Ativos de contratos de resseguro - Os ativos de resseguros Brasileiro. O teste de adequação dos passivos conduzido pela Companhia
precificação e informações gerais de mercado. A receita estimada de prêmio são representados por valores a receber de seguradoras e são classificados permite afirmar se as provisões técnicas são suficientes para cobrir os
é continuamente monitorada e atualizada com base em informação contábil no ativo circulante e não circulante de acordo com a estimativa de realização compromissos futuros referentes aos riscos assumidos até 31 de dezembro
fornecida pela cedente. Informações adicionais sobre estimativas desses ativos. 3.4.2. Ativos e passivos de contratos de retrocessão - Os de 2020. Como resultado, o teste de adequação apurou uma insuficiência de
encontram-se nas seguintes notas: • Provisão para Prêmios Não Ganhos – ativos de retrocessão são representados por valores de prêmios a receber provisão de prêmios não ganhos – PPNG para cobertura dos sinistros a
PPNG (Nota Explicativa nº 3.4.3); • Provisão de Prêmios Não Ganhos para de resseguradoras (retrocessões aceitas), os quais estão classificados no ocorrer e despesas administrativas, gerando a necessidade de constituição
Riscos Vigentes Não Emitidos (PPNG-RVNE) (Nota Explicativa nº 3.4.3); ativo circulante e não circulante de acordo com a estimativa de realização da provisão complementar de cobertura – PCC no montante de R$ 12,6
• Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) (Nota Explicativa nº 3.4.3); • Provisão desses ativos. Os passivos de retrocessão são prêmios cedidos a outras milhões. Com relação às demais provisões técnicas, PSL, IBNR e PET, não
de Sinistros Ocorridos mas não avisados – IBNR (Nota Explicativa nº 3.4.3); resseguradoras mediante contrato de retrocessão, os quais estão classificados há insuficiências a cobrir. 3.5. Imobilizado - O imobilizado compreende
• Provisão de Sinistros Ocorridos mas não suficientemente avisados – IBNER no passivo circulante. A Companhia analisa a recuperação dos ativos de equipamentos, móveis, utensílios e benfeitorias em imóveis de terceiros
(Nota Explicativa nº 3.4.3); • Provisão de Excedente Técnico (PET) (Nota retrocessão regularmente, no mínimo a cada data de balanço. No exercício utilizados na condução dos negócios da Companhia. O imobilizado é avaliado
Explicativa nº 3.4.3); e • Teste de Adequação dos Passivos (TAP) (Nota findo em 31 de dezembro de 2020, não foi verificada a necessidade de se pelo custo histórico e compreende gastos que são diretamente atribuíveis
Explicativa nº 3.4.4). 3. Principais políticas contábeis: As principais políticas realizar provisão para perdas com o valor recuperável sobre os ativos de para a aquisição dos itens capitalizáveis e para que o ativo esteja em
contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras estão retrocessão da Companhia. 3.4.3. Passivos de contratos de resseguro condições de uso. A depreciação é calculada usando o método linear para
demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira (provisões técnicas) - As provisões técnicas são constituídas em alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada.
consistente para ambos os exercícios apresentados nas demonstrações conformidade com as determinações do Conselho Nacional de Seguros O valor residual dos ativos e sua vida útil são revisados e ajustados, se
financeiras. 3.1. Disponível - Considerando as características dos ativos Privados – CNSP e da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com necessário, a cada data de balanço. O valor contábil de um item do ativo
financeiros da Companhia, incluem o dinheiro em caixa, depósitos bancários base em Notas Técnicas Atuariais (NTA) elaboradas pela Companhia. imobilizado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo for inferior
e equivalentes de caixa. 3.2. Instrumentos financeiros - A Companhia As metodologias utilizadas para cálculo estão descritas em Nota Técnica ao valor contábil do ativo. 3.6. Imposto de renda e contribuição social - O
classifica os instrumentos financeiros não derivativos nas categorias a valor Atuarial desenvolvida pelo atuário responsável técnico. A Companhia, imposto de renda e a contribuição social do período corrente são calculados
justo por meio de resultado, ativos disponíveis para venda e empréstimos e observando as normas vigentes, constitui as seguintes provisões técnicas: com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o
recebíveis e outros passivos financeiros. A classificação depende da finalidade • Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) - é constituída para cobertura lucro tributável excedente de R$ 240 mil anual para imposto de renda e 15%
para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração dos valores a pagar referentes a sinistros e despesas a ocorrer, ao longo da sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e
determina a classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento vigência dos seguros, pela parcela de prêmios diferidos pelo cálculo utilizando consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
inicial. 3.2.1. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de o método pro rata die. • Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e
resultado - Ativos financeiros registrados ao valor justo por meio de resultado Vigentes Não Emitidos (PPNG-RVNE) - é constituída com a finalidade de contribuição social diferidos são calculados pela aplicação das alíquotas
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
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vigentes de cada imposto sobre as respectivas bases e são reconhecidos
levando-se em conta a expectativa da Administração da Companhia sobre a
utilização desses ativos no futuro, baseada em projeções elaboradas para o
período máximo de dez anos. A despesa com imposto de renda e contribuição
social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. 3.7. Capital
social - As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito
de preferência para a subscrição de novas ações resultantes de aumento do
capital social, observado o disposto no artigo 171 e parágrafos da Lei nº
6.404/76, que será exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da
ata da respectiva Assembleia. 3.8. Distribuição de dividendos - Aos
acionistas são assegurados dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre
o lucro líquido ajustados de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
A distribuição de dividendos é reconhecida como um passivo nas
demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no Estatuto Social.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é destinado na data em
que são aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral. 3.9. Apuração do
resultado - O resultado é apurado de acordo com regime contábil de
competência. 3.9.1. Prêmios emitidos - Os prêmios de resseguro e
retrocessão aceitos são reconhecidos quando da aceitação dos riscos
cobertos e correspondente emissão dos contratos, com base na melhor
estimativa, podendo ser ajustados ao longo do período de vigência.
A Companhia constitui o prêmio RVNE com base em metodologia própria
conforme apresentado na Nota Técnica Atuarial. Os prêmios emitidos são
apropriados ao resultado, líquidos de comissão de resseguro, de acordo com
o prazo de vigência dos contratos, ao longo do período de risco.
3.9.2. Comissão de corretagem e comissão diferida - As despesas de
comercialização oriundas de corretagens são registradas quando da emissão
dos contratos e apropriadas ao resultado de acordo com o período decorrido
de vigência do risco coberto. 3.9.3. Sinistros - Os sinistros são contabilizados
a partir do momento em que a Companhia é notificada pelas cedentes.
3.9.4. Participações nos lucros - O plano de participações dos empregados
e administradores nos lucros é baseado em uma métrica de resultados, entre
a holding e demais empresas do grupo Markel, e considera o desempenho
departamental e individual. As participações nos lucros são contabilizadas
em bases mensais. 3.9.5. Novas normas e interpretações contábeis ainda
não adotadas por entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados - Os normativos abaixo serão aplicáveis, quando
referendados pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Os possíveis impactos decorrentes da adoção destas alterações estão sendo
avaliados e serão concluídos até a data da entrada em vigor das normas.
Não há outras normas IFRS ou interpretações que ainda não entraram em
vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia. a. CPC 48
/ IFRS 9 Instrumentos Financeiros - O CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos
Financeiros estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos para comprar ou vender
itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Classificação - Ativos
Financeiros - O CPC 48 / IFRS 9 contém uma nova abordagem de
classificação e mensuração de ativos financeiros que reflete o modelo de
negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo
de caixa. O CPC 48 / IFRS 9 contém três principais categorias de classificação
para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio
do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para
venda. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, os derivativos embutidos em
contratos onde o hospedeiro é um ativo financeiro no escopo da norma nunca
são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido como um todo
é avaliado para sua classificação. O IFRS 9 já está em vigor pelo Comitê de
Pronunciamento Contábil desde 1º de janeiro de 2018, mas está sendo
referendado pela SUSEP, não possuindo uma previsão para adoção nas
entidades reguladas pela SUSEP. b. IFRS 17 – Contratos de Seguros - O IFRS
nº 17 - Contratos de Seguros foi emitido em maio de 2017 e estabelece
princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação e divulgação
de contratos de seguros emitidos. Também requer princípios similares a serem
aplicados aos contratos de resseguro detidos e contratos de investimento
com características de participação discricionária emitidos. O objetivo é
garantir que as entidades forneçam informações relevantes de forma a que
fielmente represente esses contratos. O IFRS nº 17 é aplicável a partir de
1º de janeiro de 2023 (inicialmente 1º de janeiro de 2021), e ainda não foi
adotado pela SUSEP. 3.9.6. Principais normas e interpretações contábeis
em vigor - Os normativos abaixo foram referendados pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP. a. IFRS 16 - Leases (Arrendamentos) - O CPC
06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamento mercantil, emitido em 21 de dezembro de
2017, entrou em vigor para as empresas reguladas pela SUSEP a partir de
4 de janeiro de 2021, tendo sido aprovado por meio da Circular SUSEP nº
615/2020 em 22 de setembro de 2020. A IFRS 16 introduz um modelo único
de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu
direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é,
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais. Avaliamos a adoção do CPC 06 (R2) e não identificamos
contratos de arrendamento passíveis de enquadramento nos requisitos do
CPC. 4. Estrutura de gestão de riscos: A Gestão de Riscos é fundamental
em todas as atividades. Ela é usada para agregar valor ao negócio enquanto
fornece suporte para as áreas, além de criar valor para os acionistas. A Gestão
de Riscos protege a reputação da Companhia e também nos ajuda a antecipar
e mitigar potenciais perdas inerentes à atividade de resseguro. Como uma
Empresa do Grupo Markel, a Companhia faz parte do Segmento Markel
Internacional (“MINT”) e consequentemente conta com o suporte da estrutura
de gestão de riscos do Segmento, além de manter sua própria estrutura.
A Markel implementou e tem aprimorado a estrutura local de Gestão de Riscos
em conformidade com a Circular SUSEP nº 517/15 e respectivas alterações.
4.1. Princípios da estrutura de gestão de riscos - Os princípios aplicados
à Estrutura de Gestão de Riscos da Markel são os seguintes: • Aprimoramento
- é um processo que deve ser desenvolvido continuamente. • Alcance - a
estrutura de controles internos deve ser: - Abrangente - a fim de abranger a
totalidade do nosso negócio. - Comunicada - para que todos tenham
conhecimento do programa. - Simples - para que todos possam compreendêla. - Relevante - a fim de que todos se envolvam com o processo. - Utilizada
- ele realmente deve fazer parte de nossas operações do dia a dia. • Evidente
- as políticas e procedimentos de gestão de riscos são documentados, de
forma que profissionais razoavelmente qualificados e experientes possam
compreender a estrutura sem dificuldades ou necessidade de explicações
adicionais. • Emergente - tem um processo para identificar e mitigar riscos
emergentes. • Eficaz - a estrutura tem que funcionar. A Companhia geralmente
está exposta a riscos originados de suas operações, que podem afetar, com
maior ou menor grau, seus objetivos estratégicos e financeiros. Dentre tais
riscos, podemos citar o Risco de Subscrição de Resseguro e Retrocessão,
Risco de Reserva, Riscos Operacionais, Risco de Liquidez, Risco de Mercado,
Risco de Crédito. Todos esses riscos são avaliados, mensurados, tratados e
monitorados dentro da estrutura de Gestão de Riscos da Companhia.
A Diretoria e os Gestores Técnicos e Operacionais, juntamente com o Gestor
de Riscos da Companhia e da Gestão de Riscos do Grupo Markel têm suas
funções definidas na estrutura e atuam conjuntamente para uma gestão
contínua e efetiva dos riscos aos quais a Companhia está exposta. 4.1.1. Risco
de subscrição - Definimos o Risco de Subscrição como: • “o risco de perda
decorrente das incertezas inerentes à ocorrência, quantidade e vencimento
de passivos de resseguro, com foco sobre os riscos que surgem a partir da
aceitação de negócios.” • A Companhia oferece cobertura de resseguro para
o mercado brasileiro de seguros e resseguros nas carteiras de propriedade,
responsabilidades, engenharia, saúde, garantia, transportes, pessoas
(individual e coletivo), rural, aeronáuticos e marítimos sob as formas de
contratação quota-parte, excedente de responsabilidade e excesso de danos
por risco e por evento. Nossos canais de distribuição podem ser através de
intermediação pelos corretores de resseguros ou diretamente com
seguradoras e resseguradoras. Contratos de resseguro proporcionais (quotaparte e excedente de responsabilidade) estão vinculados à aceitação
proporcional dos riscos cobertos pelas apólices das cedentes. Contratos de
resseguro não proporcionais (excesso de danos por risco e por evento)
protegem a retenção de risco bruto da cedente acima de uma prioridade
acordada, ou seja, da retenção líquida da cedente. 4.1.2. Subscrição de
risco - A área técnica de subscrição avalia uma série de fatores, incluindo,
mas não limitado a: tipo de risco a ser aceito, ramo, avaliação atuarial de
adequação do prêmio, experiência técnica da cedente e resultados técnicos,
condição financeira da cedente, reputação do Departamento de Sinistros e
a exposição que o contrato agrega à carteira da Companhia. Outros fatores
avaliados incluem a reputação da cedente, distribuição geográfica dos riscos
expostos, quando disponível, a participação da cedente no mercado,
exposição dos riscos catastróficos, avaliação histórica de sinistros da cedente
e, se possível, uma comparação entre a sinistralidade da cedente e a do
mercado. É prática da Companhia manter uma relação estreita com as áreas
de Sinistro e Subscrição da cedente a fim de acompanhar as políticas
descritas. A Companhia mantém um controle de suas exposições agregadas,
permitindo avaliar com mais nitidez onde sua capacidade pode ser aplicada,
sem exceder seus limites máximos de exposição por risco. O desenvolvimento
da carteira também é acompanhado por relatórios mensais. Excluímos riscos,
tais como: guerra, radiação nuclear e outras contaminações. Para cada linha
de negócio subscrito, temos exclusões gerais e absolutas de acordo com o
manual de subscrição, que são discutidas com a cedente a fim de que sejam
consideradas ou não no documento final. Elementos-chave do gerenciamento
de riscos de subscrição incluem monitorar o desenvolvimento de riscos e
constante revisão dos pressupostos atuariais utilizados para o cálculo das
provisões técnicas. Prêmios e provisões são determinadas com base em
pressupostos cuidadosamente escolhidos. Desta forma, a Companhia garante
o cumprimento das obrigações assumidas em qualquer momento. Além disso,
a Companhia será capaz de proteger suas exposições brutas relacionadas
com riscos de propriedade e garantia através de coberturas de retrocessão.
4.1.3. Resseguros cedidos - A Companhia utiliza a contratação de
retrocessão para suportar suas operações de subscrição e para gerenciar
sua retenção por risco e por evento antes de uma ocorrência. A cobertura de
retrocessão é obtida de acordo com o tipo de riscos assumidos. Os benefícios
de ceder a outros resseguradores incluem redução da exposição, proteção
contra os riscos catastróficos e contra a perda inesperada de capital.
O procedimento também permite aceitar novos negócios. Os contratos de
retrocessão não isentam a Companhia dos seus compromissos legais em
relação ao risco de ser ressegurado. Desse modo, a Companhia analisa
cuidadosamente as condições financeiras e a reputação para pagar sinistros
de seus possíveis parceiros, aceitando apenas retrocessionários aprovados.
4.1.4. Revisão do risco de subscrição - A cada trimestre são realizadas
reuniões corporativas de avaliação, que funcionam como fóruns nos quais
os executivos se encontram com os responsáveis pelo gerenciamento de
risco e discutem indicadores-chave de desempenho. A Companhia
continuamente aprimora suas reuniões de avaliação às quais atendem os
Diretores / Executivos responsáveis pela subscrição, provisões e reservas,
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risco de crédito e risco operacional a fim de assegurar um melhor e mais
adequado acompanhamento de indicadores-chave de performance e
indicadores-chave de risco, cujas premissas estão contidas em nossa política
de subscrição e controles internos. 4.2. Risco operacional - Definimos o
risco operacional como: • “O risco de perdas resultantes da inadequação ou
falha interna de processos, pessoas e sistemas ou de eventos externos”. Isto
inclui falha, deficiência, inadequação dos processos, incluindo riscos legais,
tais como ações judiciais trabalhistas ou cíveis. Nele também está incluído o
risco de ações criminosas cometidas por empregados ou terceiros, violações
de leis contra fraude, incorreto processamento de dados, interrupção de
negócios, não cumprimento das obrigações e divergências com parceiros de
negócios. • A Companhia está organizada para lidar com situações de
emergência e de crise, quando a sequência dos principais processos e
sistemas não estiver garantida e a estrutura organizacional natural não estiver
mais adequada para lidar com tais circunstâncias. A Companhia está
preparada para dar continuidade a seus negócios e tem a tecnologia para
lidar com situações de emergência, desastres ou catástrofes, de acordo com
seu plano de continuidade de negócios. • A Companhia tem seu Registro de
Riscos onde estão documentados os principais riscos aos quais a Companhia
está exposta e os controles em vigor que tratam tais riscos. Os riscos e
controles são reavaliados e validados trimestralmente pelo responsável por
cada processo e, ainda, acompanhados e revisados pela Gestão de Riscos
da Companhia. • A Companhia submete-se a auditorias internas periódicas
que incluem os testes sobre a eficácia dos controles internos, em cumprimento
a politicas corporativas e em conformidade com a legislação vigente.
4.2.1. Teste de sensibilidade nas atividades de resseguro e retrocessão
Impacto no resultado
e patrimônio líquido
em 31/12/2020
Líquido
Bruto de de retroVariáveis
Premissas retrocessão
cessão
Sinistro ocorrido
Aumento de 10%
(3.655)
(2.193)
Sinistro ocorrido
Diminuição de 10%
3.655
2.193
Prêmio ganho e corretagem
Aumento de 10%
1.076
430
Prêmio ganho e corretagem Diminuição de 10%
(1.076)
(430)

Variáveis
Sinistro ocorrido
Sinistro ocorrido
Prêmio ganho e corretagem
Prêmio ganho e corretagem

Para fins de análise de sensibilidade, consideramos a variação ocorrendo nos
dois maiores grupos de concentração de risco, utilizando a proporção de 50%
para cada.
4.2.2. Concentração de risco por ramo de atuação
Prêmio ganho
Grupo de ramo
31/12/2020
% 31/12/2019
%
Patrimonial
(841)
-7,6
4.744
7,6
Riscos especiais
0,0
(13)
0,0
Responsabilidades
(5.670)
-50,9
797
1,3
Automóvel
73
0,7
63
0,1
Transportes
(186)
-1,7
1.087
1,8
Riscos financeiros
16.158
145,0
17.506
28,2
Rural
1.369
12,3
37.164
59,9
Outros
0,0
(504)
-0,8
Marítimos
68
0,6
236
0,4
Aeronáuticos
113
1,0
76
0,1
Petróleo
34
0,3
93
0,1
Saúde
26
0,2
771
1,3
Total
11.144
100,0
62.020
100,0

4.2.3. Tabela de desenvolvimento de sinistros
a) Sinistros brutos de retrocessão
Ano de subscrição
Montante estimado para sinistros
No ano do aviso
Um ano após o aviso
Dois anos após o aviso
Três anos após o aviso
Quatro anos após o aviso
Cinco anos após o aviso
Seis anos após o aviso
Sete anos após o aviso
Oito anos após o aviso
Estimativa dos sinistros na data-base
Pagamentos de sinistros efetuados
Provisão de sinistros a liquidar
b) Sinistros líquidos de retrocessão

2012

2013

2014

2015

347
16.275
8.092
16.014
2.971
25.215
19.277
18.653
3.801
27.749
22.218
18.591
4.107
28.215
22.911
19.114
4.067
27.191
23.750
19.147
4.036
27.406
26.734
17.332
3.939
27.482
25.932
3.999
24.415
3.947
3.947
24.415
25.932
17.332
(3.845) (22.130) (20.142) (15.758)
102
2.285
5.790
1.574

Ano de subscrição
Montante estimado para sinistros
No ano do aviso
Um ano após o aviso
Dois anos após o aviso
Três anos após o aviso
Quatro anos após o aviso
Cinco anos após o aviso
Seis anos após o aviso
Sete anos após o aviso
Oito anos após o aviso
Estimativa dos sinistros na data-base
Pagamentos de sinistros efetuados
Provisão de sinistros a liquidar

2012

2013

2014

2015

299
14.322
6.428
15.181
2.579
21.894
16.915
18.154
3.302
24.532
20.230
18.772
3.569
24.835
20.782
17.490
3.535
23.838
21.711
17.408
3.508
24.139
24.540
16.056
3.425
24.202
24.333
3.476
21.591
3.432
3.432
21.591
24.333
16.056
(3.344) (19.350) (18.557) (14.486)
88
2.241
5.776
1.570

4.3. Risco de liquidez - Definimos o risco de liquidez como: • “o risco de que
não sejam mantidos recursos financeiros líquidos suficientes para cumprir
com os compromissos nas datas de seus vencimentos”. • O conceito de liquidez
é vital para quaisquer instituições do mercado financeiro e do mercado de
capitais. • Um objetivo-chave do gerenciamento do risco de liquidez da
Companhia é monitorar os prazos de liquidação de direitos e obrigações. São
elaboradas análises mensais do fluxo de caixa projetado, sobretudo os
relacionados com os ativos garantidores das provisões técnicas, a fim de
mitigar esse risco. Adicionalmente, a Companhia possui a totalidade de seus
ativos garantidores investidos em títulos públicos do Tesouro Nacional, com
elevada qualificação de liquidez. • A tabela a seguir apresenta os ativos e
passivos financeiros e de contratos de seguros existentes classificados
segundo o fluxo contratual de caixa não descontado.
Fluxos de caixa contratuais não descontados em 31 de dezembro de
2020
0-1
2-5
ano
anos
Total
Ativos financeiros ao valor justo através
do resultado
11.225
- 11.225
Ativos financeiros disponíveis para venda
29.013 109.787 138.800
Créditos das operações com seguros e resseguros 12.836
- 12.836
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
5.315
5.315
Ativos de contratos de resseguro
10.243
6 10.249
Total de ativos financeiros
68.632 109.793 178.425
Passivos financeiros
Contas a pagar
1.623
1.623
Débitos das operações com seguros e resseguros 43.302
- 43.302
Passivos de contratos de resseguro
53.620
21 53.641
Total de passivos financeiros
98.545
21 98.566
Fluxos de caixa contratuais não descontados
em 31 de dezembro de 2019
0-1
ano

2-5
anos

Total
Ativos financeiros ao valor justo através
do resultado
21.270
- 21.270
Ativos financeiros disponíveis para venda
- 140.187 140.187
Créditos das operações com seguros e resseguros 14.050
- 14.050
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
4.108
4.108
Ativos de contratos de resseguro
1.704
1.704
Total de ativos financeiros
41.132 140.187 181.319
Passivos financeiros
Contas a pagar
1.727
1.727
Débitos das operações com seguros e resseguros 16.086
- 16.086
Passivos de contratos de resseguro
24.932
- 24.932
Total de passivos financeiros
42.745
- 42.745
4.4. Risco de mercado
Risco de mercado pode ser definido como a perda potencial decorrida de
oscilações dos preços de mercado do ativo objeto ou mesmo de fatores
exógenos que influenciam os preços de mercado. São exemplos de fatores
de risco: o risco relacionado à variação cambial, taxa de juros, preços de
ações, de mercadorias (commodities), entre outros. O principal fator de risco
de mercado ao qual a Companhia está exposta na data do balanço é a taxa
de juros (Selic). A Administração monitora continuamente as taxas de juros
de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação
de novas operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas
taxas. A tabela demonstrada a seguir apresenta uma análise de sensibilidade
para riscos sobre ativos financeiros da Companhia, levando em consideração
a melhor estimativa da Administração sobre uma razoável mudança esperada
destas variáveis e dos impactos potenciais sobre o resultado do exercício e
do patrimônio líquido.

Premissas
Aumento de 10%
Diminuição de 10%
Aumento de 10%
Diminuição de 10%

Impacto no resultado
e patrimônio líquido
em 31/12/2019
Líquido
Bruto de de retrocessão
retrocessão
(5.692)
(2.846)
5.692
2.846
6.097
3.658
(6.097)
(3.658)

31/12/2020
2016
2017
9.015
8.794
8.554
9.206
8.975

16.723
57.095
63.949
63.140

2018

2019

2020

5.034
58.746
60.412

25.393
27.524

9.557

8.975
63.140
60.412
27.524
(7.542) (56.518) (57.314) (25.556)
1.433
6.622
3.098
1.968
31/12/2020
2016
2017
8.659
8.512
8.310
8.869
8.723

14.420
25.283
27.159
26.732

9.557 241.234
(5.918) (214.723)
3.639
26.511

2018

2019

2020

3.370
17.823
18.150

12.554
12.661

6.287

8.723
26.732
18.150
12.661
(7.297) (24.701) (16.954) (11.018)
1.426
2.031
1.196
1.643

Total

Total

6.287 137.965
(2.871) (118.578)
3.416
19.387

31/12/2020
Impacto no
patrimônio Saldo
Saldo
líquido/ sensiPremissas % contábil resultado bilizado

Classe
Ativos prefixados
públicos
Notas do Tesouro
Aumento de 1% na
Nacional (NTN-F)
taxa de juros 138.800
Ativos prefixados
privados
Certificado de Depósito
Redução de
Bancário (CDB)
1% no CDI 11.225
Total
150.025
Impacto líquido de
efeito tributário

(2.454) 136.346

(219) 11.006
(2.673) 147.352

(1.201)
31/12/2019
Impacto no
patrimônio Saldo
Saldo
líquido/ sensiPremissas % contábil resultado bilizado

Classe
Ativos prefixados
públicos
Notas do Tesouro
Aumento de 1% na
Nacional (NTN-F)
taxa de juros 140.187
(3.606) 136.581
Ativos prefixados
privados
Certificado de Depósito
Redução de
Bancário (CDB)
1% no CDI 21.270
206 21.476
Total
161.457
(3.400) 158.057
Impacto líquido de
efeito tributário
(3.040)
Para o risco de exposição cambial, a Companhia mantém controle mediante
monitoramento das posições ativas e passivas, com o propósito de identificar
o grau de exposição e descasamento. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019,
a Companhia possui uma posição líquida ativa em moeda estrangeira (USD)
na ordem de R$ 1.271 e R$ 372 respectivamente. 4.4.1. Impactos nos
negócios devido a Covid-19 - Diante do cenário de pandemia do novo Corona
vírus (COVID-19), a Markel Resseguradora do Brasil S.A., através de sua
Diretoria, deliberou de forma tempestiva sobre as ações que foram e vem
sendo lançadas com o propósito de prevenir e mitigar os riscos relacionados
ao bem-estar dos nossos funcionários e familiares, clientes, corretores,
parceiros e acionistas, assim como na preservação de níveis adequados de
liquidez e solvência e na garantia da sustentabilidade da operação.
A capacidade operacional foi mantida em sua integridade e a saúde e o bemestar de todos os colaboradores foram preservados, os quais estão em home
office desde o dia 13 de março de 2020, mesmo antes de o decreto de
calamidade pública ter sido publicado no dia 20 de março de 2020. A Diretoria
criou um Comitê de Crise para identificar, classificar e monitorar os principais
fatores de risco econômico-financeiro com potencial de impactar a solvência
da Companhia. Este monitoramento é reportado à matriz do Grupo Markel
através da estrutura de Gestão de Riscos do Grupo. Até a emissão das
demonstrações financeiras da Markel Resseguradora do Brasil S.A.,
considerando todas as informações disponíveis, todos os riscos sob
monitoramento do Comitê permanecem classificados como Baixo. A Markel
Resseguradora do Brasil S.A. é uma Empresa do Grupo Markel, tendo assim
o suporte de um acionista de forte projeção internacional. 4.5. Risco de
crédito - Definimos o risco de crédito como: • “O risco de perda resultante da
incapacidade de uma contraparte em cumprir com suas obrigações de
pagamento”. • Para o Grupo Markel, as contrapartes-chave dentro do risco de
crédito são seguradoras, resseguradoras e corretoras de resseguro. • O Risco
de crédito é o risco de perda de valor dos ativos de resseguro e ativos
financeiros como resultado de uma contraparte no contrato não honrar a
totalidade ou parte das suas obrigações com a Companhia. • O Grupo Markel
tem políticas para garantir que limites ou certas exposições a risco de crédito
não sejam excedidas através de monitoramento e controle utilizando
indicadores-chave de risco e cumprimento da política de risco de crédito para
os ativos financeiros individuais ou coletivos que compartilham riscos similares
e levando em conta a capacidade financeira da contraparte em honrar suas
obrigações e da dinâmica de fatores de mercado. • A tabela a seguir apresenta
todos os ativos financeiros mantidos pela Companhia distribuídos por rating
de crédito, de acordo com as agências classificadoras de risco: Moody’s, A.M.
Best, Standard & Poors e Fitch. Os ativos classificados na categoria “sem
rating” compreendem, substancialmente, valores a serem recebidos de
estipulantes que não possuem rating de crédito individuais.

Composição da carteira por classe
e categoria contábil
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Ao valor justo através do resultado
Ativos prefixados privados
Disponíveis para venda
Ativos prefixados públicos
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de seguradoras e resseguradoras
Exposição máxima ao risco de crédito

Moody’s Moody’s Moody’s
Aa3
Ba2
Ba3
5.315

Composição da carteira por classe
e categoria contábil
Caixa, bancos e equivalentes de caixa
Ao valor justo através do resultado
Ativos prefixados privados
Disponíveis para venda
Ativos prefixados públicos
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de seguradoras e resseguradoras
Exposição máxima ao risco de crédito
5. Caixa, bancos e equivalentes de caixa

A.M.
Best A+
-

31/12/2020
A.M.
Best A- Fitch A- Fitch B+
-

Sem
rating
-

Saldo
contábil
5.315

-

-

11.225

-

-

-

-

-

11.225

-

138.800

-

-

-

-

-

-

138.800

36
36

138.800

16.540

481
481

15
15

8
8

-

1.821
1.821

2.361
157.701

Moody’s Moody’s Moody’s
Aa3
Ba2
Ba3
4.108

A.M.
Best A+
-

31/12/2019
A.M.
Best A- Fitch A- Fitch B+
-

Sem
rating
-

Saldo
contábil
4.108

-

-

21.270

-

-

-

-

-

21.270

-

140.187

-

-

-

-

-

-

140.187

480
480

379
140.566

25.378

6.320
6.320

1.257
1.257

3.429
3.429

95
95

2.088
2.088

14.048
179.613

Contas bancárias
Equivalentes de caixa

31/12/2020
5.179
136
5.315

31/12/2019
3.289
819
4.108

São considerados equivalentes de caixa as aplicações em operações compromissadas lastreadas em CDB.
(Continua...)
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6. Aplicações financeiras
6.1. Composição das aplicações financeiras
Aquisição
Títulos disponíveis para venda
Títulos públicos federais - NTN F
05/01/2017
Títulos públicos federais - NTN F
01/01/2017
Títulos públicos federais - NTN F
14/07/2017
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019
Total títulos disponíveis para venda
Títulos ao valor justo através do resultado
Títulos privados - renda fixa - CDB
31/07/2019
Títulos privados - renda fixa - CDB
16/01/2020
Títulos privados - renda fixa - CDB
07/07/2020
Total títulos ao valor justo por meio do resultado
Total das aplicações financeiras
Total classificado no ativo circulante
Total classificado no ativo não circulante
Aquisição

31/12/2020
VenciCusto
Valor de Ajuste a valor
% taxa de juros
mento atualizado mercado / contábil de mercado % aplicado
contratada
01/01/2021
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2025
01/01/2021
01/01/2023
01/01/2025

23.934
23.946
7.797
2.527
2.510
40.681
5.069
12.765
7.726
126.955

15/07/2022
02/01/2023
19/06/2023

540
5.334
5.351
11.225
138.180
40.228
97.952

23.942
26.877
8.547
2.768
2.892
46.480
5.071
13.662
8.561
138.800

8
2.931
750
241
382
5.799
2
897
835
11.845

16%
18%
6%
2%
2%
31%
3%
9%
6%
93%

11,09%
11,30%
9,83%
9,79%
10,12%
9,83%
8,60%
8,36%
8,00%

540
1%
99% CDI
5.334
3%
99,5%CDI
5.351
3%
99,5%CDI
11.225
7%
150.025
11.845
100%
40.238
10
109.787
11.835
31/12/2019
VenciCusto
Valor de Ganhos não
% taxa de juros
mento atualizado mercado / contábil
realizados % aplicado
contratada

Títulos disponíveis para venda
Títulos públicos federais - NTN F
05/01/2017 01/01/2021
Títulos públicos federais - NTN F
01/01/2017 01/01/2023
Títulos públicos federais - NTN F
14/07/2017 01/01/2023
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017 01/01/2023
Títulos públicos federais - NTN F
26/12/2017 01/01/2023
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018 01/01/2025
Títulos públicos federais - NTN F
08/01/2018 01/01/2021
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019 01/01/2023
Títulos públicos federais - NTN F
10/01/2019 01/01/2025
Total títulos disponíveis para venda
Títulos ao valor justo através do resultado
Títulos privados - renda fixa - CDB
28/06/2018 14/06/2021
Títulos privados - renda fixa - CDB
13/05/2019 27/04/2022
Títulos privados - renda fixa - CDB
21/05/2019 05/05/2022
Títulos privados - renda fixa - CDB
31/05/2019 16/05/2022
Títulos privados - renda fixa - CDB
31/07/2019 15/07/2022
Total títulos ao valor justo por meio do resultado
Total das aplicações financeiras
Total classificado no ativo circulante
Total classificado no ativo não circulante
6.2. Movimentação das aplicações financeiras
Disponíveis
Valor justo
para venda
através do
(NTN-Fs) resultado (CDBs)
Total
Saldo em 31/12/2018
126.564
25.101
151.665
Aplicações
20.001
18.800
38.801
Resgates
(15.250)
(24.102)
(39.352)
Rendimentos
11.891
1.471
13.362
Recebimento de juros
(10.857)
(10.857)
Ajuste a valor de mercado
7.838
7.838
Saldo em 31/12/2019
140.187
21.270
161.457
Aplicações
10.500
10.500
Resgates
(21.100)
(21.100)
Rendimentos
11.858
568
12.426
Recebimento de juros
(11.782)
(11.782)
Impostos
(13)
(13)
Ajuste a valor de mercado
(1.463)
(1.463)
Saldo em 31/12/2020
138.800
11.225
150.025
6.3. Hierarquia de valor justo de instrumentos financeiros - De acordo
com o CPC nº 40 (R1), os instrumentos financeiros devem ser classificados
por níveis de hierarquia, sendo: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos idênticos; • Nível 2 - Classificado quando se
utiliza uma metodologia de precificação do ativo com base em dados de

23.726
23.740
7.809
2.531
2.509
40.733
5.131
12.917
7.782
126.878

25.107
27.040
8.599
2.784
2.876
46.208
5.317
13.745
8.511
140.187

1.381
3.300
790
253
367
5.475
186
828
729
13.309

16%
17%
5%
2%
2%
29%
3%
8%
5%
87%

11,09%
11,30%
9,83%
9,79%
10,12%
9,83%
8,60%
8,36%
8,00%

1.891
6.217
3.104
4.130
5.928
21.270
148.148
21.270
126.878

1.891
6.217
3.104
4.130
5.928
21.270
161.457
21.270
140.187

13.309
13.309

1%
4%
2%
2%
4%
13%
100%

98% CDI
99% CDI
99% CDI
99% CDI
99% CDI

mercado e quando todos esses dados são observáveis no mercado aberto;
e • Nível 3 - Ativo ou passivo que não é calculado com base em dados
observáveis do mercado (fato não observável). A tabela a seguir apresenta a
classificação dos instrumentos financeiros detidos pela Companhia
mensurados ao valor justo e de acordo com o nível de hierarquia:
31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2019
Títulos
Nível 1 Nível 2
Total Nível 1 Nível 2
Total
Ao valor justo
através do
resultado
Certificado de
Depósito Bancário
(CDB)
- 11.225 11.225
- 21.270 21.270
Disponíveis
para venda
Notas do Tesouro
Nacional (NTN-F) 138.800
- 138.800 140.186
- 140.186
138.800 11.225 150.025 140.186 21.270 161.456
Não houve transferência entre níveis em 2020 e 2019.
7. Créditos das operações de seguros e resseguros - Compreende os
prêmios a receber oriundos de contratos de resseguros e retrocessões aceitas
e sinistros pagos a recuperar de resseguradoras.

9.2. Movimentação dos custos de aquisição diferidos
Saldo em 31/12/2018
Constituição
Amortização
Saldo em 31/12/2019
Constituição
Amortização
Saldo em 31/12/2020

923
494
(1.050)
367
30
(386)
11

As despesas de comercialização são registradas quando da aceitação dos
contratos de resseguros e apropriadas ao resultado, de acordo com o período
decorrido de vigência do risco coberto. O diferimento dessas despesas é
realizado por meio da mesma metodologia utilizada para o diferimento do
prêmio.
10. Imobilizado
Taxa anual
de depreciação 31/12/2020 31/12/2019
Informática
20%
515
515
Telecomunicações
20%
67
63
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
37,5%
1.081
582
1.659
Depreciação / Amortização acumulada
(553)
(1.618)
Total
29
41
(*) Amortização calculada conforme o prazo do contrato de aluguel (36 meses).
Demonstramos a seguir a movimentação do ativo imobilizado:
Saldos
Aquisições/ Depreciação/ Saldos
iniciais transferências amortização finais
Informática
4
(3)
1
Telecomunicações
37
5
(14)
28
Exercício findo
em 31/12/2020
41
5
(17)
29
Exercício findo
em 31/12/2019
587
(405)
(141)
41
11. Contas a pagar: O saldo de contas a pagar é composto por:
11.1. Obrigações a pagar
31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores
53
159
Provisão para participações nos lucros / bônus
636
562
Outras obrigações a pagar
50
193
Outras contas a pagar
35
36
Subtotal
774
950
11.2. Impostos e encargos sociais a recolher
Imposto de renda retido de funcionários
Contribuições previdenciárias de funcionários
Contribuições para o FGTS
Outros impostos retidos de terceiros
Subtotal
11.3. Encargos trabalhistas
Férias a pagar
Encargos sobre férias e 13º salário
Subtotal
11.4. Impostos e contribuições
PIS e COFINS
Subtotal
Total

31/12/2020 31/12/2019
80
173
61
68
21
25
20
7
182
273
31/12/2020 31/12/2019
403
376
137
129
540
505
31/12/2020 31/12/2019
127
127
1.623
1.728

12. Contingências: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possui
processos judiciais. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía
processos judiciais.
13. Débitos de operações de seguros e resseguros: Estão classificadas
neste grupo as operações de prêmios cedidos em retrocessão e comissões
de corretagem a pagar. Os prêmios cedidos em retrocessão são oriundos de
contratos de retrocessão para dar proteção aos contratos de resseguros com
cobertura para riscos patrimoniais e financeiros. As comissões de corretagem
a pagar são oriundas de contratos de resseguros, intermediados por corretoras
de resseguros.
13.1. Composição dos prêmios cedidos em retrocessão a pagar
31/12/2020
31/12/2019 Grupo de ramo
31/12/2020 31/12/2019
Prêmios a receber (7.1)
2.361
14.050 Patrimonial
14
17
Redução ao valor recuperável (7.1)
(1.783)
(1.783) Responsabilidades
19
83
Sinistros pagos a recuperar (7.2)
8.758
11.753 Riscos financeiros
3.257
6.600
Outros créditos (7.3)
3.500
2.773 Rural
1.524
8.999
12.836
26.793 Total
4.814
15.699
7.1. Composição dos prêmios e retrocessão a receber por ramo
Circulante
4.814
15.699
31/12/2020
31/12/2019
Prêmios a receber
Prêmios a receber
Total de prêmios
Prêmios a receber
Prêmios a receber
Total de prêmios 13.2. Movimentação dos prêmios cedidos em retrocessão
Prêmios cedidos
Grupo de ramo
de resseguros
de retrocessões
a receber
de resseguros
de retrocessões
a receber
em retrocessão
Patrimonial
391
391
1.689
1
1.690
Responsabilidades
45
45
393
393 Saldo em 31/12/2019
15.699
Automóvel
375
375
375
375 Emissões (líquidas dos custos de aquisição)
(1.797)
Transportes
1.029
1.029
1.156
1.156 Pagamentos
(9.088)
Riscos financeiros
10
10
3.929
4.436
8.365 Saldo em 31/12/2020
4.814
Rural
438
438
1.808
1.808
Marítimos
5
5
57
57 13.3. Composição das comissões de corretagem a pagar
31/12/2020 31/12/2019
Aeronáuticos
67
1
68
168
11
179 Grupo de ramo
106
184
Petróleo
12
12 Patrimonial
(8)
(8)
Saúde
15
15 Riscos especiais
35
60
Total
2.360
1
2.361
9.590
4.460
14.050 Responsabilidades
10
10
Circulante
2.360
1
2.361
9.590
4.460
14.050 Automóvel
Transportes
(11)
(23)
Cabe destacar que parte dos valores de prêmios vencidos, casos em que a contraparte encontra-se em liquidação extrajudicial, foi contabilizada como Riscos financeiros
(65)
(21)
redução ao valor recuperável, uma vez que a Companhia considera risco para o recebimento dos mesmos, conforme estudo próprio de redução ao valor Rural
5
5
recupérável de prêmios a receber. A Companhia, em 31 de dezembo de 2020, registrou provisão para redução a valor recuperável de prêmios a receber, no Outros
(64)
(68)
montante de R$ 1.783 (R$ 1.783 em 31 de dezembro de 2019). Informamos que a Companhia, desde o início de suas operações, não possui histórico de Marítimos
(8)
1
inadimplência com nenhum de seus parceiros de negócios.
Aeronáuticos
13
21
Petróleo
9
9
9. Custos de aquisição diferidos
7.2. Composição de sinistros pagos a recuperar de resseguradoras
Saúde
61
66
9.1. Composição dos custos de aquisição diferidos
31/12/2020
83
236
Grupo de ramo
31/12/2020 31/12/2019 Total
Grupo de ramo
Resseguradora admitida Resseguradora eventual
Circulante
83
236
Patrimonial
3
106
Patrimonial
45
13.4. Outros débitos operacionais
Responsabilidades
5
46
Riscos financeiros
1.855
1.188
1
19
Grupo de ramo
31/12/2020 31/12/2019
Rural
4.730
940 Transportes
2
182
Riscos financeiros
38.245
Total
6.630
2.128 Riscos financeiros
9
Total
38.245
Circulante
6.630
2.128 Marítimos
Aeronáuticos
4
Circulante
38.245
31/12/2019
1 A Companhia encontra-se em fase de reavaliação de seus negócios, e como
Grupo de ramo
Resseguradora admitida Resseguradora eventual Saúde
Total
11
367 resultado efetuou novação de contratos de sua carteira de riscos financeiros
Patrimonial
50
64
Circulante
10
296 para a Resseguradora Eventual do Grupo Markel, durante o segundo semestre
Riscos financeiros
658
229
1
71
Rural
9.090
1.662 Não circulante
de 2020.
Total
9.798
1.955
14.
Ativos
de
resseguros
e
retrocessão
e
provisões
técnicas
Resseguradoras
Circulante
9.798
1.955
14.1. Provisões técnicas – Resseguradoras
7.3. Composição de outros créditos
31/12/2020
Grupo de ramo
31/12/2020
Provisão de
Patrimonial
1
Provisão de Provisão de Provisão com- sinistros ocor- Provisão de Provisão de Total das
Riscos financeiros
3.499
prêmios não
sinistros a
plementar de ridos mas não
despesas
excedentes provisões
Total
3.500
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL) cobertura (PCC) avisados (IBNR) relacionadas técnicos (PET) técnicas
Circulante
3.500
Patrimonial
53
4.760
3.707
2.063
210
10.793
Grupo de ramo
31/12/2019
98
2.755
6.839
3.520
14
13.226
Patrimonial
1 Responsabilidades
2.082
153
6
2.241
Riscos financeiros
2.772 Automóvel
8
6.583
530
3.596
11
39
10.767
Total
2.773 Transportes
23
372
1.551
327
44
2.317
Circulante
2.773 Riscos financeiros
Habitacional
8
1
9
7.4. Movimentação de prêmios a receber
Rural
9.114
3.775
12.889
Prêmios a receber Prêmios a receber Outros
1
1
de resseguros
de retrocessões Marítimos
242
121
4
367
Saldo em 31/12/2018
33.345
9.964
Aeronáuticos
326
322
34
682
Emissões
37.194
645
Petróleo
239
26
265
Recebimentos
(61.120)
(6.149)
29
38
17
84
Redução ao valor recuperável
171
- Saúde
182
26.511
12.627
13.942
17
362
53.641
Saldo em 31/12/2019
9.590
4.460 Total
161
26.511
12.627
13.942
17
362
53.620
Emissões
(6.087)
(2.895) Total classificado no passivo circulante
Recebimentos
(1.143)
(1.564) Total classificado no passivo não circulante
21
21
Saldo em 31/12/2020
2.360
1
31/12/2019
Provisão de
7.5. Aging de créditos das operações de seguros e resseguros
Provisão
de
Provisão
de
Provisão
comsinistros
ocor- Provisão de Provisão de Total das
31/12/2020 31/12/2019
prêmios não
sinistros a
plementar de ridos mas não
despesas
excedentes provisões
Sem vencimento
101
108
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL) cobertura (PCC) avisados (IBNR) relacionadas técnicos (PET) técnicas
A vencer até 30 dias
30
536
A vencer de 31 a 60 dias
475
Patrimonial
1.620
9.530
655
4.561
137
16.503
A vencer de 61 a 120 dias
4.942
Riscos especiais
1
1
A vencer de 121 a 180 dias
2.813
Responsabilidades
626
3.674
191
3.706
13
8.210
A vencer de 181 a 365 dias
1.012
Automóvel
2.171
234
3
2.408
A vencer acima de 365 dias
Transportes
219
6.002
69
4.024
23
10.337
131
9.886
21.054
6.159
1.781
32.536
1.806
63.336
Vencidos até 30 dias
26
319 Riscos financeiros
5
1
6
Vencidos de 31 a 60 dias
66
301 Habitacional
1.262
7.436
663
14.351
23.712
Vencidos de 61 a 120 dias
134
949 Rural
Vencidos de 121 a 180 dias
242 Outros
1
1
Vencidos de 181 a 365 dias
235
252 Marítimos
55
206
16
173
2
452
Vencidos acima de 365 dias
1.769
2.101 Aeronáuticos
86
269
49
268
34
706
2.230
4.164 Petróleo
56
1
57
Créditos com operações de seguros e resseguros
2.361
14.050
Saúde
10
2
4
30
46
Redução ao valor recuperável
(1.783)
(1.783)
24.932
35.455
3.428
59.911
3
2.046
125.775
Saldo
578
12.267 Total
Total classificado no passivo circulante
15.479
35.455
3.428
59.911
3
2.046
116.322
8. Títulos e créditos a receber
Total classificado no passivo não circulante
9.453
9.453
8.1. Créditos e débitos tributários e previdenciários
14.2. Ativos de resseguro e retrocessão - Provisões técnicas
Composição dos créditos tributários
31/12/2020
Circulante
31/12/2020 31/12/2019
Provisão
de
Provisão
de
Provisão
de
sinistros
ocor- Provisão de sinistros Provisão de Total das
Antecipação de Imposto de Renda
781
prêmios não
sinistros a ridos mas não suficienteocorridos mas não
excedentes provisões
Antecipação de Contribuição Social
324
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
mente avisados (IBNER)
avisados (IBNR) técnicos (PET) técnicas
65
71
Outros impostos a compensar
1.170
71 Patrimonial
244
25
3
272
16
36
52
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía prejuízo fiscal e base Responsabilidades
196
156
22
374
negativa de contribuição social no montante de R$ 47.177 (R$ 45.957 em 31 Riscos financeiros
6.684
2.867
9.551
de dezembro de 2019). Porém, por não haver expectativa de lucro tributável Rural
16
7.124
3.084
25
10.249
não foram constituídos os créditos tributários referentes ao imposto de renda Total
e à contribuição social nos montantes R$ 11.794 e R$ 7.077 (R$ 11.489 e Total classificado no ativo circulante
10
7.124
3.084
25
10.243
Total classificado no ativo não circulante
6
6
R$ 6.893 em 31 de dezembro de 2019), respectivamente.
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31/12/2019
Provisão de Provisão de Provisão de sinistros ocor- Provisão de sinistros Provisão de Total das
prêmios não
sinistros a ridos mas não suficienteocorridos mas não
excedentes provisões
Grupo de ramo
ganhos (PPNG) liquidar (PSL)
mente avisados (IBNER)
avisados (IBNR) técnicos (PET) técnicas
Patrimonial
494
50
3
547
Responsabilidades
40
23
63
Riscos financeiros
767
3.481
9.858
342
14.448
Rural
897
5.455
10.770
17.122
Total
1.704
9.430
20.701
345
32.180
Total classificado no ativo circulante
1.688
9.430
20.701
345
32.164
Total classificado no ativo não circulante
16
16
14.3. Movimentação das provisões técnicas – resseguradoras
Provisão
Provisão
de sinistros
de sinistros
Provisão
Provisão
ocorridos
Provisão
ocorridos Provisão de Provisão de
de prêmios de sinistros
mas não complementar
mas não
despesas excedentes Total das
não ganhos
a liquidar suficientemente de cobertura
avisados
relaciotécnicos provisões
(PPNG)
(PSL) avisados (IBNER)
(PCC)
(IBNR)
nadas
(PET) técnicas
53.151
25.917
22.144
70.594
3
1.375
173.184
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Prêmio emitido
37.839
37.839
(-) Prêmio ganho
(65.448)
(65.448)
(+) Aviso de sinistro
89.804
89.804
(-) Pagamento de sinistro
(80.227)
(80.227)
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(22.144)
(22.144)
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(10.683)
(10.683)
(+/-) Constituição / Reversão PCC
3.428
3.428
(+/-) Variação cambial
(610)
(39)
(649)
(+/-) Constituição / Reversão PDR
(+/-) Constituição / Reversão PET
671
671
Saldo em 31 de dezembro de 2019
24.932
35.455
3.428
59.911
3
2.046
125.775
(+) Prêmio emitido
(6.087)
(6.087)
(-) Prêmio ganho
(18.663)
(18.663)
(+) Aviso de sinistro
7.851
7.851
(-) Pagamento de sinistro
(16.686)
(16.686)
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(45.969)
(45.969)
(+/-) Constituição / Reversão PCC
9.199
9.199
(+/-) Variação cambial
(109)
(109)
(+/-) Constituição / Reversão PDR
14
14
(+/-) Constituição / Reversão PET
(1.684)
(1.684)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
182
26.511
12.627
13.942
17
362
53.641
14.4. Movimentação de ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas
Provisão
Provisão de sinistros
Provisão de
de prêmios
Provisão de
ocorridos mas não
sinistros ocornão ganhos
sinistros a
suficientemente
ridos mas não
(PPNG) liquidar (PSL)
avisados (IBNER) avisados (IBNR)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
8.170
5.797
16.517
26.705
(+) Prêmio emitido
22.819
(-) Prêmio ganho
(29.285)
(+) Aviso de sinistro
57.051
(-) Sinistros pagos e não recuperados
(53.418)
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(16.517)
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(6.004)
(+/-) Constituição / Reversão PET
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.704
9.430
20.701
(+) Prêmio emitido
(1.797)
(-) Prêmio ganho
109
(+) Aviso de sinistro
4.972
(-) Sinistros pagos e não recuperados
(7.278)
(+/-) Constituição / Reversão IBNER
(+/-) Constituição / Reversão IBNR
(17.617)
(+/-) Constituição / Reversão PET
Saldo em 31 de dezembro de 2020
16
7.124
3.084
15. Garantia de provisões técnicas: Para garantia das provisões técnicas,
as seguintes parcelas do ativo da Companhia estavam retidas ou vinculadas
à SUSEP:
31/12/2020 31/12/2019
Títulos de renda fixa - públicos (NTN-F)
138.800
140.187
Total de ativos dados em garantia (A)
138.800
140.187
Provisões técnicas - resseguro
53.641
125.775
(-) Recuperação de provisões técnicas - retrocessão
(10.233)
(30.476)
Total a ser coberto (B)
43.408
95.299
Excedente de ativos vinculados (A) - (B)
95.392
44.888
16. Patrimônio líquido: 16.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020,
o capital social subscrito e integralizado, no valor de R$ 110.012 (R$ 110.012
em 31 de dezembro de 2019), está dividido em 121.480.336 (121.480.336 em
31 de dezembro de 2019) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
17. Adequação de capital
31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio líquido
76.526
76.184
Ajustes contábeis
(-) Despesas antecipadas
159
69
Patrimônio líquido ajustado subtotal
76.367
76.115
Ajustes associados à variação dos valores
econômicos
Patrimônio líquido ajustado total
76.367
76.115
Capital-base (CB) (a)
60.000
60.000
I - Capital de risco (CR) (b)
8.467
10.609
Capital de Risco de Subscrição
6.765
7.770
Capital de Risco de Crédito
1.626
2.710
Capital de Risco de Mercado
1.509
1.862
Capital de Risco Operacional
220
509
Benefício de diversificação
(1.653)
(2.242)
II - Capital Mínimo Requerido (CMR) (maior entre (a), (b) e (c))
60.000
60.000
Suficiência de Capital (PLA-CMR)
16.367
16.115
III - Ativos Líquidos
95.392
44.888
Capital de Risco Reduzido
8.467
10.609
IV - Índice de Liquidez em relação
ao Capital de Risco (III / I) (*)
1.126,63%
423,09%
V - Suficiência de PLA em relação
ao CMR (I / II) (**)
127,28%
126,97%
(*) IV - liquidez em relação ao CR: situação caracterizada quando a
supervisionada apresentar montante de ativos líquidos, em excesso à
necessidade de cobertura das provisões técnicas, superior a 20% (vinte
por cento) do capital de risco (CR), deduzido deste valor o superávit de
fluxos de prêmios / contribuições não registrados apurado no TAP, limitado
ao efeito no CR da parcela de risco de mercado relativa aos fluxos de
prêmios e contribuições não registradas;
(**) V - Plano de Regularização de Solvência (PRS): plano que deverá ser
enviado à SUSEP pela supervisionada, visando à recomposição da
situação de solvência, quando a insuficiência do PLA em relação ao CMR
for de até 50% (cinquenta por cento) ou quando a supervisionada
apresentar insuficiência de liquidez em relação ao CR.
18. Ramos de atuação: Os principais grupos de ramo de atuação da
Companhia estão demonstrados abaixo:
31/12/2020
Prêmio
emitido - Variação
líquido de das proComerciacomissão de
visões Prêmio Sinistralização
Grupo de ramo
resseguro técnicas ganho lidade (%)
(%)
Patrimonial
717
(1.558)
(841)
478,46
(12,72)
Responsabilidade
450
(6.120) (5.670)
(23,88)
(0,90)
Automóvel
73
73
105,27
0,00
Transportes
81
(267)
(186) (240,40)
(14,27)
Riscos financeiros
(6.863) 23.021 16.158
(205,38)
1,17
Habitacional
- 1.577,70
0,00
Rural
(556)
1.925 1.369
(246,32)
0,00
Marítimos
68
68
89,82
12,90
Aeronáuticos
(22)
135
113
53,56
1,10
Petróleo
33
1
34 1.034,88
0,00
Saúde
26
26
730,30
3,75
Total
(6.087) 17.231 11.144
(342,07)
3,46
No último trimestre do exercício de 2020, em um processo de reavaliação de
seus negócios, a Companhia efetuou novação de contratos de sua carteira
de riscos financeiros, para a Resseguradora Eventual do Grupo Markel.
31/12/2019
Prêmio
emitido - Variação
líquido de das proComerciacomissão de
visões Prêmio Sinistralização
Grupo de ramo
resseguro técnicas ganho lidade (%)
(%)
Patrimonial
4.251
493 4.744
52,18
8,84
Riscos especiais
(84)
71
(13)
115,86
10,27
Responsabilidade
440
357
797
362,89
17,40
Automóvel
63
63
290,12
3,06
Transportes
315
772 1.087
309,64
8,91
Riscos financeiros
4.183
13.323 17.506
10,09
1,70
Rural
28.044
9.120 37.164
126,97
0,00
Outros
(601)
97
(504)
72,58
10,01
Marítimos
182
54
236
(10,03)
18,64
Aeronáuticos
138
(62)
76 (1.945,04)
13,12
Petróleo
94
(1)
93
60,11
10,13
Saúde
814
(43)
771
121,27
10,44
Total
37.839
24.181 62.020
91,88
1,69

Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes
Diretora de Sinistros

Provisão de
Total das
excedentes
provisões
técnicos
técnicas (PET) retrocessão
223
57.412
22.819
(29.285)
57.051
(53.418)
(16.517)
(6.004)
122
122
345
32.180
(1.797)
109
4.972
(7.278)
(17.617)
(320)
(320)
25
10.249

Abaixo, demonstramos a composição dos prêmios emitidos:
31/12/2020
Prêmio de Prêmio
retrocessão líquido
PercenPrêmio
cedida - de retro- Percentual
tual
emitido
líquido de cessões de reten- retroceGrupo de ramo
líquido
comissão cedidas
ção (%) dido (%)
Patrimonial
717
717
100,0
100,0
Responsabilidades
450
450
100,0
100,0
Automóvel
73
73
100,0
100,0
Transportes
81
81
100,0
100,0
Riscos financeiros
(6.863)
1.385
(5.478)
79,8
20,2
Rural
(556)
412
(144)
25,8
74,2
Aeronáuticos
(22)
(22)
100,0
100,0
Petróleo
33
33
100,0
100,0
Total
(6.087)
1.797
(4.290)
70,50
29,5

Prêmio
emitido
Grupo de ramo
líquido
Patrimonial
4.251
Riscos especiais
(84)
Responsabilidades
440
Automóvel
63
Transportes
315
Riscos financeiros
4.183
Rural
28.044
Outros
(601)
Marítimos
182
Aeronáuticos
138
Petróleo
94
Saúde
814
Total
37.839

31/12/2019
Prêmio de Prêmio
retrocessão líquido
Percen
cedida - de retro- Percentual
tual
líquido de cessões de reten- retrocecomissão cedidas
ção (%) dido (%)
1
4.250
100,0
0,0
(84)
100,0
0,0
440
100,0
0,0
63
100,0
0,0
315
100,0
0,0
2.511
1.672
40,0
60,0
20.307
7.737
27,6
72,4
(601)
100,0
0,0
182
100,0
0,0
138
100,0
0,0
94
100,0
0,0
814
100,0
0,0
22.819
15.020
37,7
60,3

Vale ainda ressaltar, que em conformidade com as boas práticas contábeis e
operacionais, a Markel reavalia constantemente as estimativas de prêmios de
seus contratos aceitos. Abaixo, demonstramos o prêmio de retrocessão cedido
(líquido de comissão) por classes de resseguradoras:
31/12/2020 31/12/2019
Resseguradora admitida
1.536
18.321
Resseguradora eventual
261
4.498
Total
1.797
22.819
19. Detalhamento das contas da demonstração do resultado
19.1. Sinistros ocorridos
31/12/2020 31/12/2019
Indenizações avisadas
(7.851)
(89.803)
Despesas com sinistros
(21)
22.144
Salvados
1.365
53
Variação da provisão de sinistros ocorridos
mas não avisados
45.970
10.682
39.463
(56.924)
19.2. Custos de aquisição
31/12/2020 31/12/2019
Despesas de corretagem
(30)
(491)
Variação das despesas de corretagem diferidas
(355)
(556)
(385)
(1.047)
19.3. Outras receitas e despesas operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Outras despesas operacionais
(2.258)
(1.319)
Outras despesas – novação contratos
de riscos financeiros
(38.245)
(40.503)
(1.319)
19.4. Resultado com retrocessão
31/12/2020 31/12/2019
Recuperação com indenização de sinistro
4.972
57.051
IBNER
(16.517)
Recuperação de sinistros ocorridos
mas não avisados
(17.618)
(6.004)
Receitas com participações em lucros
431
Prêmio de retrocessão cedido (líquido dos
custos de aquisição)
1.797
(22.819)
Variação da provisão de prêmios não ganhos
(1.688)
(6.466)
Variação da provisão de excedentes técnicos
(320)
122
Salvados e ressarcimentos ao retrocessionário
(381)
(4)
(12.807)
5.363
19.5. Despesas administrativas
31/12/2020 31/12/2019
Pessoal próprio
(4.664)
(16.776)
Serviços de terceiros
(1.293)
(1.805)
Localização e funcionamento
(375)
(1.362)
Publicações
(132)
(186)
Despesas administrativas diversas
(210)
(4.025)
(6.674)
(24.154)
19.6. Despesas com tributos
31/12/2020 31/12/2019
COFINS
(1.444)
(2.832)
PIS
(244)
(499)
Taxa de fiscalização
(519)
(519)
Outros
(5)
(51)
(2.212)
(3.901)
19.7. Resultado financeiro
31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras
Rendimentos de títulos ao valor justo através
do resultado
576
1.501
Rendimentos de títulos disponíveis para venda
11.858
11.890
Operações de resseguro - variação cambial
2.306
2.038
Outras receitas
12
153
14.752
15.582
Despesas financeiras
Operações de resseguro - variação cambial
(1.178)
(2.118)
Outras despesas
(217)
(66)
(1.395)
(2.184)
Resultado financeiro
13.357
13.398

20. Imposto de renda e contribuição social: Conciliação entre as alíquotas nominais e efetivas apuradas.
Imposto de renda
Contribuição social
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos impostos e participações
1.382
(6.976)
1.382
(6.976)
(-) Participações sobre o lucro
(5)
(84)
(5)
(84)
Lucro (Prejuízo) após as participações
1.377
(7.060)
1.377
(7.060)
Adições temporárias - provisões dedutíveis
599
609
599
609
Adições permanentes - despesas indedutíveis
7
6
7
6
Exclusões temporárias - provisões indedutíveis de períodos anteriores
(513)
(514)
(513)
(514)
Seguro rural
(1.317)
975
Base de cálculo
153
(5.984)
1.470
(6.959)
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa (30%)
(46)
(441)
Lucro real após a compensação do prejuízo fiscal
107
1.029
Imposto de renda e contribuição social correntes
Alíquota básica 15% para IRPJ e 15% para CSLL
16
154
Adicional de 10% para IRPJ (acima de R$ 240 mil / ano)
(13)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social sobre adições temporárias
(25% IRPJ e 15% CSLL)
(534)
(427)
Imposto de renda e contribuição social sobre exclusões temporárias (25% IRPJ e 15% CSLL)
Total
3
(534)
154
(427)
Antecipações no período
775
9
468
Compensações no período
Provisão para imposto de renda e contribuição social
3
154
21. Benefícios a empregados: A Companhia oferece aos funcionários e
diretores a possibilidade de aderir ao plano de aposentadoria complementar.
O plano escolhido é o Plano Gerador de Benefícios Livre (PGBL), administrado
pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e classificado na categoria de
contribuição definida. As despesas com esse benefício registradas no resultado
do exercício montam R$ 108 (R$ 427 em 2019).
22. Partes relacionadas: 22.1. Retrocessão - A Companhia mantém contrato
de retrocessão com a Markel Syndicate, resseguradora admitida, devidamente
cadastrada na SUSEP. Os saldos das transações com partes relacionadas
são os seguintes:
Markel Syndicate
31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Prêmio de retrocessão diferido – PPNG
249
IBNR
988
11.656
Outras provisões - PET
13
263
PSL
2.407
4.124
3.408
16.292
Passivo
Prêmios de retrocessão a liquidar
2.798
7.379
2.798
7.379
31/12/2020 31/12/2019
Resultado
Receitas com retrocessão
Recuperação de sinistros ocorridos mas
não avisados
Variação da provisão de prêmios não ganhos
Variação da provisão de excedentes técnicos
Variação IBNER
Variação da provisão de sinistros a liquidar
Despesas com retrocessão
Prêmio de retrocessão cedido

(249)
(250)
(10.668)
(1.717)
(12.884)

(3.494)
(2.498)
112
(4.988)
17.427
6.559

1.308
1.308
(11.576)

(6.909)
(6.909)
(350)

22.2. Resseguro
A Markel Resseguradora do Brasil S.A. possuía 100% de participação em
contrato de resseguro da NEWE Seguros S.A. (anteriormente denominada
Markel Seguradora do Brasil S.A.), contraparte do mesmo grupo econômico
até 02 de outubro de 2019.
Os saldos das transações com partes relacionadas são os seguintes:
Markel Seguradora do Brasil S.A.
31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Prêmio de resseguro
1.486
Outros adiantamentos
(recuperação de despesas cost share agreement)
1.486
Passivo
Provisão de prêmios não ganhos
1.301
PSL
7.211
IBNER
IBNR
14.337
22.849
Resultado
Prêmios efetivos de resseguro
Variação da provisão de prêmios não ganhos
Prêmio ganho
Variação da provisão de sinistros a liquidar
Variação da provisão de sinistros ocorridos
mas não suficientemente avisados
Variação de sinistros ocorridos mas não avisados

31/12/2020 31/12/2019

Despesas administrativas
Outras despesas administrativas
(despesas cost share agreement)

-

27.998
9.828
37.826
(73.207)

-

22.144
3.792
(47.271)

-

(3.815)
(3.815)
(13.260)

23. Remuneração do pessoal-chave da Administração: A diretoria executiva
inclui os diretores estatutários, e a sua remuneração paga no exercício foi de
R$ 1.340 (R$ 2.912 em 31 de dezembro de 2019).

DIRETORIA

CONTADORA

Anna Carolina Milazzo Chaves Fernandes
Diretora-Presidente
Janaína Alonso de Almeida
Diretora de Conformidade

Ana Carla Moreira da Silva - CRC - RJ-066754/O
Ana Carla Moreira da Silva
Diretora Financeira

ATUÁRIO
Cláudio Silva Duarte Paz - MIBA nº 761
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PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
Markel Resseguradora do Brasil S.A.
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas e os ativos de retrocessão registrados nas
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, dos créditos
com retrocessionários relacionados a sinistros e despesas com sinistros, da
solvência e dos limites de retenção da Markel Resseguradora do Brasil S.A.
(Sociedade) em 31 de dezembro de 2020 (doravante denominados, em
conjunto, “itens auditados”), elaborados sob a responsabilidade de sua
Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração dos itens
auditados definidos no primeiro parágrafo acima, de acordo com os princípios
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelas bases de dados
e respectivos controles internos que ela determinou serem necessários para
permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados
definidos no primeiro parágrafo acima, com base em nossa auditoria atuarial,
conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto

Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que os itens apresentados no parágrafo de escopo da auditoria estejam livres
de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos referidos itens definidos no primeiro
parágrafo acima. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração
dos itens objeto do escopo da auditoria, para planejar procedimentos de
auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos
da Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas e os ativos de retrocessão
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, dos créditos com retrocessionários relacionados a sinistros e
despesas com sinistros, da solvência e dos limites de retenção, como
definidos no primeiro parágrafo acima, da Markel Resseguradora do
Brasil S.A., em 31 de dezembro de 2020, foram elaborados, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo

Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo
definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas
em nossa auditoria atuarial, em base de testes aplicados sobre amostras.
Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos são capazes
de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante.
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, em base
de testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência
desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do
escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP
por meio dos respectivos Quadros Estatísticos concernentes ao escopo da
auditoria atuarial, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.
PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda.
Rua do Russel 804
Rio de Janeiro – RJ – Brasil 22210-907
CNPJ 02.646.397/0004-61
CIBA 105
Dinarte Ferreira Bonetti
MIBA 2147

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
Markel Resseguradora do Brasil S.A. Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Markel Resseguradora do
Brasil S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Markel Resseguradora do Brasil S.A. em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e
o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021.
Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

José Claudio Costa
Contador CRC 1SP167720/O-1
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Tesouro direto atraiu
mais de 21 mil
investidores em janeiro
Títulos remunerados por índices de
continuam mais representativos

O

total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto
é, aqueles que atualmente
estão com saldo em aplicações no programa, atingiu a
marca de 1.464.804 pessoas
em janeiro deste ano, um
aumento de 21.119 investidores no mês. Já o número
de investidores cadastrados
no programa aumentou em
377.421, crescimento de
4,10% em relação a dezembro de 2020, atingindo a
marca de 9.578.168 pessoas.
Os dados foram divulgados
pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira (23).
Foram
realizadas
423.013 operações de investimento em títulos do
Tesouro Direto, no valor
total de R$ 2,29 bilhões,
no mês passado. Os resgates foram de R$ 3,027
bilhões, e o pagamento de
juros semestrais totalizou
R$ 190,19 milhões. Dessa
forma, houve resgate líquido de R$ 734,68 milhões.
De acordo com o Tesouro Nacional, as aplicações
de até R$ 1 mil representaram 68,22% das operações
de investimento no mês. O
valor médio por operação
foi de R$ 5.420,03. Os títulos mais demandados pelos
investidores foram os indexados à inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+
com juros semestrais) que
somaram, em vendas, R$
907,31 milhões e corresponderam a 39,57% do
total. Os títulos indexados
à taxa Selic (Tesouro Selic) totalizaram R$ 789,58
milhões,
representando
34,44% das vendas, enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com juros semestrais) totalizaram
R$ 595,86 milhões em vendas, ou 25,99% do total.
Recompras
Nas recompras (resga-

tes antecipados), também
predominaram os títulos
indexados à taxa Selic,
que somaram R$ 858,72
milhões (49,94%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro
IPCA+, Tesouro IPCA+
com juros semestrais e Tesouro IGPM+ com juros
semestrais) totalizaram R$
597,65 milhões (34,76%) e
os prefixados, R$ 263,24
milhões (15,31%).
Quanto ao prazo, a
maior parcela de vendas
se concentrou nos títulos
com vencimento entre 1
e 5 anos, que alcançaram
56,76% do total. As aplicações em títulos com vencimento acima de 10 anos
representaram
16,01%,
enquanto os títulos com
vencimento de 5 a 10 anos
corresponderam a 27,23%
do total.
Estoque
Em janeiro de 2021, o
estoque do Programa fechou em R$ 62,51 bilhões,
uma queda de 0,31% em
relação ao mês anterior
(R$ 62,70 bilhões). Os
títulos remunerados por
índices de preços se mantêm como os mais representativos do estoque somando R$ 32,24 bilhões,
ou 51,57% do total. Na
sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 18,48
bilhões (29,57%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 11,79 bilhões,
com 18,86% do total.
Quanto ao perfil de
vencimento dos títulos
em estoque, a parcela com
vencimento em até 1 ano
fechou o mês em R$ 3,18
bilhões, ou 5,09% do total.
A parcela do estoque vincendo de 1 a 5 anos foi de
R$ 36,99 bilhões (59,19%)
e o percentual acima de 5
anos somou R$ 22,33 bilhões (35,73%).

F.AB. Zona Oeste S.A.
CNPJ nº 14.863.079/0001-99 / NIRE 333.0030118-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, Horário e Local: Em
19/02/2021, às 09h:00, de forma digital, considerando-se, portanto, realizada na
sede social da F.AB. Zona Oeste S.A., localizada na Rua Nazaré, Estação de
Tratamento de Esgoto, Deodoro, RJ/RJ, CEP 21.615-340 (“Cia.”). Convocação:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do Art. 124, § 4º,
da Lei nº 6.404/76 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.’s”).
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Jose Gerardo
Copello, Presidente; e Ana Carolina Bessa Pereira Kimus, Secretária. Ordem
do Dia: Deliberar sobre: (i) a 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória
adicional (“Debêntures”), em série única, para distribuição pública com esforços
restritos de distribuição da Cia. (“Emissão”), nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada
(“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente), e demais leis e
regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a autorização à Diretoria da
Cia. para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da
deliberação acima; e (iii)a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da
Cia. relacionados às deliberações acima. Deliberações: Após a discussão das
matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem reservas ou
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a Emissão e a
Oferta Restrita, nos termos de Instrução CVM 476 e demais disposições legais
aplicáveis, com as características descritas a seguir e nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em
Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da F.AB. Zona Oeste S.A.” a ser celebrado entre a Cia., o Agente Fiduciário
(conforme abaixo definido), a BRK Ambiental Participações S.A. (CNPJ nº
24.396.489/0001-20) e a Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (CNPJ nº
09.266.129/0001-10), na qualidade de fiadores (“Fiadores” e “Escritura de
Emissão”, respectivamente); (i) Depósito para Distribuição e Negociação. As
Debêntures serão depositadas para: (a) distribuição pública no mercado primário
por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM
(“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3; e (b)
negociação, observado o disposto na Cláusula 2.7.2 da Escritura de Emissão,
no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários,
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (ii)
Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos captados pela Cia. por meio
da Emissão serão utilizados para investimentos naexploração e operação de
serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo sua gestão comercial, na
região denominada Área de Planejamento 5, localizada na Zona Oeste do
Município do Rio de Janeiro e capital de giro da Cia.; (iii) Número da Emissão.A
Escritura de Emissão constitui a 5ª emissão de debêntures da Cia.; (iv) Número
de Séries. A Emissão será realizada em série única; (v) Data de Emissão. Para
todos os fins e efeitos legais, a data da Emissão será o dia 22/02/2021 (“Data de
Emissão”); (vi) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão é de
R$200.000.000,00, na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (vii)
Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto da
Oferta Restrita, a qual será realizada em regime de garantia firme de subscrição,
em montante equivalente ao Valor Total da Emissão, com a intermediação de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
(“Coordenador Líder”) responsável pela colocação das Debêntures, conforme
os termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição
Pública, com Esforços Restritos, em Regime de Garantia Firme de Colocação,
da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da F.AB.
Zona Oeste S.A.”, a ser celebrado entre a Cia., o Coordenador Líder e os
Fiadores (“Contrato de Distribuição”); (viii) Banco Liquidante e Escriturador. A
instituição prestadora dos serviços de banco liquidante é o Itaú Unibanco S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal, CNPJ sob
o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”). A instituição prestadora dos
serviços de escriturador das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima 3500, 3º andar, parte, CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64
(“Escriturador”). O Banco Liquidante e o Escriturador poderão ser substituídos a
qualquer tempo, mediante aprovação dos Debenturistas (conforme abaixo
definido) reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da
Escritura de Emissão; (ix) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das
Debêntures será de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”);
(x) Conversibilidade, Tipo e Forma. As Debêntures serão simples, ou seja,
não conversíveis em ações de emissão da Cia.. As Debêntures serão escriturais
e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados; (xi) Espécie. As
Debêntures serão da espécie quirografária, com Garantia Fidejussória (conforme
abaixo definido) adicional, nos termos do Art. 58, caput, da Lei das Sociedades
por Ações; (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures
serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição, durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos Arts.
7º-A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação
aplicáveis à B3, pelo seu (a) Valor Nominal Unitário na primeira data de
integralização (“Primeira Data de Integralização”) ou (b) pelo seu Valor Nominal
Unitário acrescido de Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido),
calculado de forma pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização
até a data da sua efetiva subscrição e integralização, caso sejam subscritas e
integralizadas após a Primeira Data de Integralização, conforme o caso; (xiii)
Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado
Facultativo Total, Amortização Extraordinária Obrigatória (conforme definidos
abaixo), Aquisição Facultativa com o cancelamento da totalidade das Debêntures
e de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures nos
termos da Cláusula 5.1. da Escritura de Emissão, ocasiões em que a Cia.
obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo seu respectivo Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido
dos Juros Remuneratórios devidos, o prazo das Debêntures será de 24 meses
contados da Data de Emissão, com data de vencimento final em 22/02/2023
(“Data de Vencimento das Debêntures”); (xiv) Quantidade de Debêntures.
Serão emitidas 200.000 Debêntures; (xv) Comprovação de Titularidade. Para
todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo
extrato emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures
que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, pelo extrato expedido pela
B3 em nome do respectivo titular da respectiva Debênture; (xvi) Atualização
Monetária das Debêntures. O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será
atualizado monetariamente; (xvii) Juros Remuneratórios das Debêntures.
Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o
caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem inteiros
por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito
Interfinanceiro de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 Dias Úteis (conforme definido na Escritura de Emissão),
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em
sua página na Internet (www.b3.com.br) acrescida exponencialmente de spread
ou sobretaxa de 2,90% ao ano, base 252 Dias Úteis (conforme definido na
Escritura de Emissão) (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios das
Debêntures incidirão sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, a partir da Primeira Data de Integralização,(inclusive),ou
a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior,
(inclusive), até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente
ou até a Data de Vencimento das Debêntures,(exclusive), ou até a data do
efetivo pagamento das Debêntures resultante do Resgate Antecipado Facultativo
Total, Amortização Extraordinária Obrigatória, Aquisição Facultativa com o
cancelamento da totalidade das Debêntures ou do vencimento antecipado das
Debêntures, (exclusive), nos termos da Escritura de Emissão, conforme
aplicável. Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo
com a fórmula a ser indicada na Escritura de Emissão; (xviii) Periodicidade de
Pagamento dos Juros Remuneratórios. Os valores relativos aos Juros
Remuneratórios das Debêntures serão pagos de forma semestral, sempre dia
22 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, devendo o primeiro pagamento
ser realizado no dia 22/08/2021, e o último na Data de Vencimento, ressalvadas
as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures resultante do Resgate
Antecipado Facultativo, Amortização Extraordinária Obrigatória, Aquisição
Facultativa com o cancelamento da totalidade das Debêntures ou do vencimento
antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 5.1 da Escritura de
Emissão, conforme aplicável. Farão jus aos Juros Remuneratórios aqueles que
forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil (conforme definido na Escritura
de Emissão) imediatamente anterior à respectiva data de pagamento de Juros
Remuneratórios; (xix) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário.
Ressalvados os casos de Resgate Antecipado Facultativo Total, Amortização
Extraordinária Obrigatória, Aquisição Facultativa com o cancelamento da
totalidade das Debêntures e de vencimento antecipado das Debêntures,
conforme aplicável, o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso,acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, será amortizado
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na Data de Vencimento; (xx) Local de Pagamento. Os pagamentos a que
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Cia. utilizando-se, conforme o
caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Banco Liquidante,
para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente
na B3, ou, conforme o caso, pelo Escriturador, ou ainda na sede da Cia., se for
o caso; (xxi) Encargos Moratórios. Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios,
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos
Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso
ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à
razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata
temporis; e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória,
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”);
(xxii) Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das
Debêntures; (xxiii) Amortização Extraordinária Obrigatória. A Cia. deverá
realizar a amortização antecipada do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou
do saldo do Valor Nominal Unitário, a qualquer tempo a partir da Data de
Emissão, limitada ao valor de R$150.000.000,00, na primeira oportunidade,
após a Data de Emissão, em que for realizado qualquer desembolso de recursos
de um Financiamento de Longo Prazo (conforme definido na Escritura de
Emissão), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures,
mediante o envio de Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória
(conforme definido abaixo) (“Amortização Extraordinária Obrigatória”). Em razão
da Amortização Extraordinária Obrigatória, que deverá ser realizado com os
recursos do referido Financiamento de Longo Prazo, os Debenturistas farão jus
ao pagamento: (i) de parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso; (ii) dos Juros Remuneratórios totais devidos
na data da Amortização Extraordinária Obrigatória, calculada pro rata temporis
desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva
Amortização Extraordinária Obrigatória (sendo os valores dos itens “(i)” e “(ii)”
denominados em conjunto como “Valor de Amortização Extraordinária
Obrigatória”), (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver), e (iv) de prêmio
de amortização flat sobre o Valor de Amortização Extraordinária Obrigatória,
conforme tabela abaixo, em até 1 (um) Dia Útil após a data do desembolso de
recursos do Financiamento de Longo Prazo. As Debêntures não estarão sujeitas
à amortização extraordinária facultativa;
Período da Amortização Extraordinária
Prêmio flat da Amortização
Obrigatória
Extraordinária Obrigatória
De 22/02/2021(Data de Emissão), inclusive, 0,60% (sessenta centésimos
até 22/03/ 2021 (exclusive)
por cento)
De 22/03/2021 (inclusive), até 22/08/2021
0,50% (cinquenta
(exclusive)
centésimos por cento)
De 22/08/2021 (inclusive), até 22/02/2022
0,40% (quarenta centésimos
(exclusive)
por cento)
De 22/02/2022 (inclusive), até 22/08/2022
0,30% (trinta centésimos por
(exclusive)
cento)
De 22/08/2022 (inclusive), até 22/02/2023
(Data de Vencimento das Debêntures),
0,20% (vinte centésimos por
exclusive
cento)
(xxiv) Resgate Antecipado Facultativo Total. Sujeito ao atendimento
das condições descritas na Escritura de Emissão, a Cia. poderá realizar, a
qualquer tempo e a seu exclusivo critério, independentemente de vontade
dos Debenturistas, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com
o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas de acordo com os
termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado
Facultativo Total”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo Total a que
farão jus os titulares das Debêntures será o Valor Nominal Unitário ou saldo
do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios, apurados
desde a Primeira Data de Integralização até a Data do Resgate Antecipado
Facultativo Total (conforme definido abaixo), acrescido de Encargos Moratórios,
se aplicável, devidos e não pagos até a Data do Resgate Antecipado Facultativo
Total e acrescido de prêmio flat equivalente aos percentuais aplicados sobre
o montante resgatado, conforme tabela abaixo.Os demais termos e condições
do Resgate Antecipado Facultativo seguirão descritos na Escritura de Emissão;
Período do Resgate Antecipado
Prêmio flat do Resgate
Facultativo Total
Antecipado Facultativo Total
De 22/02/2021 (Data de Emissão),
0,60% (sessenta centésimos
inclusive, até 22/03/2021 (exclusive)
por cento)
De 22/03/2021 (inclusive), até 22/08/2021 0,50% (cinquenta centésimos
(exclusive)
por cento)
De 22/08/2021 (inclusive), até 22/02/2022 0,40% (quarenta centésimos
(exclusive)
por cento)
De 22/02/2022 (inclusive), até 22/08/2022 0,30% (trinta centésimos por
(exclusive)
cento)
De 22/08/2022 (inclusive), até 22/02/2023
(Data de Vencimento das Debêntures),
0,20% (vinte centésimos por
exclusive
cento)
(xxv) Aquisição Facultativa. A Cia. poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo
critério, observadas as restrições de negociação e prazo previstos na Instrução
CVM 476, na Instrução da CVM n° 620, de 17/03/2020, na regulamentação
aplicável da CVM e o disposto no parágrafo 3º do Art. 55 da Lei das Sociedades
por Ações, e, ainda, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor,
adquirir as Debêntures, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário,
devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações
financeiras da Cia., ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde
que observadas as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas
pela Cia. poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Cia. ou ser
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Cia. para
permanência em tesouraria, nos termos descritos na Escritura de Emissão, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos Juros Remuneratórios
das demais Debêntures; (xxvi) Garantia Fidejussória. Os Fiadores, por
meio da Escritura de Emissão, garantem e responsabilizam-se, na qualidade
de fiadores, devedores individualmente solidários junto à Cia. (observadas
as proporções descritas na Cláusula 4.15.1.1 da Escritura de Emissão) e
principais pagadores, pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações,
principais e acessórias da Cia., renunciando expressamente aos benefícios dos
Arts. 368, 821, 824, 827, 834, 835,837, 838 e 839 do Código Civil, e dos Arts.
130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16/03/2015 (“Garantia Fidejussória”); (xxvii)
Vencimento Antecipado. O Agente Fiduciário deverá, uma vez respeitado o
disposto na Escritura de Emissão, considerar antecipadamente vencidas todas
as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir prontamente o pagamento,
pela Cia., do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos,
calculados pro rata temporis, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver,
incidentes até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência de quaisquer das
situações previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos
de cura; (xxviii) Agente Fiduciário.A Cia. nomeará e constituirá a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, n° 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,
CEP 22640-102, CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada
na forma do seu estatuto social, como agente fiduciário da presente emissão
(“Agente Fiduciário”) e representante da comunhão dos titulares das debêntures
desta emissão (“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”); e (xxix)
Demais características e aprovação da Escritura de Emissão. as demais
características e condições da Emissão serão especificadas na Escritura de
Emissão e, respeitadas as condições deliberadas no item 1 acima, negociadas
diretamente pela Diretoria da Cia.. 2. Aprovar autorização para diretoria da
Cia., seus procuradores e/ou representantes, conforme o caso:(i) tomar todas
as providências necessárias à realização da Emissão e da Oferta Restrita,
incluindo publicações e registros dos documentos da Oferta Restrita; (ii)
contratação dos prestadores de serviço no âmbito da Emissão, incluindo, mas
não se limitando ao Coordenador Líder, Agente Fiduciário, Banco Liquidante,
Escriturador, agente de garantia, banco administrador, assessor legal e demais
prestadores de serviço relacionados à Oferta Restrita; (iii) negociação de
todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Oferta Restrita,
respeitadas as condições descritas no item 1 acima; e (iv) assinar contratos,
declarações, procurações e demais documentos da Oferta Restrita incluindo,
mas não se limitando a, Escritura de Emissão, Contrato de Distribuição e
demais contratos de prestação de serviços, incluindo eventuais aditamentos;
e 3. Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria, por procuradores e/ou
representantes da Cia. relacionados às deliberações acima. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada
e assinada pelos presentes. RJ, 19/02/2021. Mesa: Jose Gerardo Copello,
Presidente; e Ana Carolina Bessa Pereira Kimus, Secretária. Acionistas: BRK
Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A.
Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro. Ana
Carolina Bessa Pereira Kimus - Secretária.
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