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Preço estimado da obra, que não era exibida
há 100 anos, é de € 5 a € 8 milhões. Por
Antonio Pietrobelli, página 4

Profissional deve estar permanentemente
atento às contratações-tapume.
Por Luiz Affonso Romano, página 2

Marcelo Casal Junior/ABr

SP volta à Fase
Vermelha; Rio
deve anunciar
medidas hoje
Com recorde de mortes e pessoas internadas em estado grave,
o governo de São Paulo decidiu
colocar todo o estado na Fase
1-Vermelha do Plano São Paulo para conter o avanço do novo
coronavírus. A medida entra em
vigor no sábado e valerá pelo período de 14 dias, até 19 de março.
“Estamos à beira de um colapso, e isso exige medidas urgentes”,
disse o governador de São Paulo,
João Doria. As aulas presenciais
nas escolas da rede pública ou
privada não serão suspensas. A
frequência presencial dos alunos,
no entanto, não é obrigatória e a
capacidade é limitada a 35% do
total.
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, deve anunciar nesta quinta-feira medidas restritivas
para conter a pandemia. As aulas
não deverão ser suspensas, segundo o colunista Lauro Jardim.
Na Fase 1-Vermelha, a mais
restritiva do Plano São Paulo, somente serviços considerados essenciais como farmácias, padarias,
postos de combustíveis, transporte, bancos, hotéis e supermercados podem funcionar. Nesta
semana, o governo estadual acrescentou igrejas e estabelecimentos
religiosos como serviços essenciais. A Fase Vermelha não proíbe
a circulação de pessoas pelas ruas,
como ocorre em um lockdown
(confinamento).

Eventos terá
parcelamento
e isenção de
impostos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o Projeto
de Lei 5638/20, que cria o Programa Emergencial de Retomada
do Setor de Eventos (Perse). O
texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Renata
Abreu (Pode-SP). A matéria será
enviada ao Senado.
O projeto prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco federal, além de outras medidas para
compensar a perda de receita em
razão da pandemia de Covid-19.
Haverá ainda alíquota zero do
PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por 60 meses, relata
a Agência Câmara de Notícias.

Brasil cai para 2ª divisão após 6
anos de neoliberalismo radical
Governo Bolsonaro bate recordes negativos em PIB e mortes

O

Produto Interno Bruto
(PIB) do país avançou
3,2% no quarto trimestre de 2020, mas encerrou o ano
com queda de 4,1%, totalizando
R$ 7,4 trilhões. É o maior recuo
anual da história (a série do IBGE foi iniciada em 1996). Essa
queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017
a 2019, quando o PIB acumulou
alta de 4,6%. O PIB per capita alcançou R$ 35.172 no ano passado,
recuo – igualmente recorde – de
4,8%.
“O resultado é efeito da pandemia de Covid-19, quando diversas atividades econômicas foram
parcial ou totalmente paralisadas
para controle da disseminação do
vírus. Mesmo quando começou a
flexibilização do distanciamento
social, muitas pessoas permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem
provocar aglomeração”, analisa a
coordenadora de Contas Nacio-

nais, Rebeca Palis.
Na contramão do mundo, o
Brasil vê o número de casos e
mortes por Covid se acelerando
e preocupa a comunidade global.
Nesta quarta-feira, novo recorde
negativo batido: 1.840 mortes em
24 horas, com média de 1.332 nos
últimos sete dias.
A economia do Brasil, que já
foi a 6ª maior do mundo (2011)
– e aspirava o 5º lugar – ficou no
12º lugar em 2020, como antecipou o Monitor Mercantil em dezembro. Em 2021, deve cair para
abaixo da 13ª posição. A projeção
consta no estudo World Economic League Table 2021, feito
anualmente pelo Centre for Economics and Business Research
(CEBR). A Austin Ratings acredita que o Brasil desabará para 14º.
O resultado vem se deteriorando desde 2015, quando as políticas neoliberais radicais ganharam
corpo na área econômica do Governo Federal, fator que se agra-

vou após a derrubada do governo
de Dilma Rousseff.
“Os números consolidados do
ano apontam para a retomada do
crescimento após a queda brusca
resultante do início da pandemia
(-10,9% no segundo trimestre do
ano). Contudo, a trajetória de retomada para o ano de 2021 ainda é incerta, pois dependerá principalmente
do cronograma de vacinação. Pesam
ainda fatores negativos como a ausência de auxílio emergencial, possibilidade de redução da mobilidade
por conta da pandemia e problemas
na cadeia logística de produção nos
primeiros meses do ano”, analisa Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais.
A recuperação será longa. Somente no final da década, em
2030, o Brasil deve retornar à 8ª
posição no levantamento do CEBR, mas voltará a cair até 2035,
para o 9º posto. Ou seja, 20 anos
sem sair do lugar em relação aos
demais países. Página 6

Roubo de
contas liderou
em 2020 crime
financeiro
O maior uso do mobile banking
e do comércio eletrônico na pandemia fez crescer o roubo de contas financeiras na internet em todo
o mundo. Um relatório da empresa de segurança Kaspersky revela
que os crimes dessa categoria aumentaram 20 pontos percentuais
em 2020. No ano anterior, o roubo de contas digitais havia representado pouco mais de um terço
(34%) das transações fraudulentas em nível global e esta parcela
subiu para mais da metade (54%)
em 2020. Dois esquemas para obter acesso a contas bancárias se
destacam entre os mais comuns: o
“salvador” e o “investidor”.
De acordo com o estudo, o
crescimento é resultado de um
aprimoramento das técnicas de
engenharia social usadas por cibercriminosos desde o início da
pandemia. Neste contexto, dois
métodos mais comuns vêm sendo
praticados por atacantes para roubar o acesso às contas.
Na primeira, os golpistas se disfarçam de “salvadores”, fingindo
ser especialistas em segurança e
representando cenários onde prometem “ajudar” os usuários. Eles
ligam para clientes de bancos como se fossem agentes de segurança e comunicam cobranças ou pagamentos suspeitos para oferecer
esse apoio. O salvador pode pedir
que o cliente confirme sua identidade por meio de um código enviado em uma mensagem de texto
ou notificação push para bloquear
uma transferência suspeita ou para transferir o dinheiro para uma
“conta segura”.

COTAÇÕES

Vendas do comércio encerraram
ano com baixa histórica de 12,2%

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6303
R$ 5,8200
R$ 6,7934
R$ 0,8688
R$ 310,00

Veículos puxaram a baixa, com marcha à ré de 16%

O

Indicador de Atividade
do Comércio da Serasa Experian registrou
a maior retração de toda a série
histórica do índice, iniciada em
2001. A atividade do comércio teve queda de 12,2% em 2020 em
comparação a 2019. Nenhum dos
segmentos escapou dos números
negativos, entretanto, os comerciantes de veículos, motos e peças

tiveram a baixa mais acentuada,
com -16,2%.Dívidas e compromissos a longo prazo, como o
financiamento de um veículo, foram os primeiros a serem adiados.
O comparativo de dezembro de
2020 contra o mesmo mês de 2019
apresenta queda de 3,5% nas vendas do comércio brasileiro. Depois
de nove meses seguidos de retrações, essa é a menor baixa do ano

desde fevereiro, quando o índice
ainda registrava crescimento.
Já balanço de vendas da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) para o mês de fevereiro
apontou tendência de maior movimentação no comércio: aumento
de 1,3% nas vendas comparadas
com janeiro, mas, se relacionadas
com o mesmo mês de 2020, houve queda de 6,1%.

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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99%, uni-vos!
Por Gustavo
Galvão, Helio
Silveira e Rogerio
Lessa

A

ssistimos na história contemporânea
a acontecimentos
relevantes. No final dos
anos 1980, acontecem a
queda do Muro de Berlim
e o fim da Guerra Fria. O
mundo geopolítico, até então dividido em dois blocos,
liderados no Ocidente pelos EUA e no Oriente pela
União Soviética, se transforma em unipolar, com
hegemonia dos Estados
Unidos.
Infelizmente, as regras
econômicas são inflexíveis e
ao concentrar a hegemonia
em um único agente econômico e eliminar a competição político-econômica
(entre os dois polos), a economia mundial mostrou
disfuncionalidade, em vez
de promover uma paz política. A concentração econômica sempre provoca (e
provocou) o aparecimento
de megaoligopólios econômico-financeiros, concentração de renda, formação
de seguidas “bolhas” especulativas e seus “estouros”,
redução do crescimento

econômico mundial, além
de conflitos bélicos localizados, forçando processos
migratórios indesejados e a
reação dos originários frente ao aumento da competição pelo trabalho, tornado
escasso pelas novas tecnologias.
A competição pelos bens
tornados escassos provoca
fricções sociais. A história revela que nesses momentos, como subproduto
social, aparecem líderes
bélicos indesejáveis. A unipolaridade se mostrou um
rotundo fracasso na esfera
ocidental. Este estado de
coisas provocou a grande
crise de 2008. A resposta
econômica a esta crise foi a
enorme liberação da liquidez pelos Estados Nacionais para os grupos financeiros que a provocaram e
pouca ajuda aos trabalhadores precarizados. O resultado da disfuncionalidade econômica é a colossal
concentração da renda, ao
ponto da consagração de
apenas duas classes sociais:
o 1% privilegiado e os 99%
restantes!
Então, ainda com o aparecimento da Covid, a “Peste
Assassina”, caminhamos para um sofrimento sem fim?

Possivelmente, não! Estamos num ponto de inflexão.
Corremos riscos, sim, mas
acreditamos na divindade e
na racionalidade do ser humano. Estamos, sim, num
conflito civilizatório entre
barbárie e redenção provocado pela unipolaridade.
Mas a solução já aparece.
O trabalho incansável dos
cientistas nos trouxe a vacina para a Covid.
E quanto à economia
destroçada? Para o 1%, os
dados econômicos demonstram que ganharam. Com
relação aos 99%, a esperança também aparece no horizonte, pois a fria economia
pode, sim, ser salva pelo seu
lado político! A verdadeira
Economia é a Economia
Política! E o lado político
apresenta as possibilidades
da saída!
Relatamos que o mundo
pós-1980 se tornara unipolar. Só que não! Simultaneamente à hegemonia
de uma nação e à falta de
competição
econômica,
duas outras emergiram: a
milenar civilização chinesa
e a reorganização da nação
russa! Aleluia, retornamos à
multipolaridade!
Então está tudo resolvido? Não. A competição ge-

opolítica gera fricções, e o
sucesso econômico dependerá da eficácia do jogo político. Os EUA hegemônico
convivem com rachaduras
socioeconômicas internas,
com sequelas expostas pela
forma com a qual combateu a Covid, pela queda do
PIB e por uma eleição presidencial que dividiu politicamente o país.
China e Rússia, ao contrário, com sucesso, pela
eficácia do combate à Peste, com baixa perda econômica, com inclusão social interna e com planos
estratégicos funcionais de
desenvolvimento externo e
inclusão social/econômica
pela Eurásia e pelo Mundo.
São três potências nucleares em ação. Uma dividida
com a lógica da unipolaridade concentradora, nos 1%.
E as outras duas multipolares/multilaterais desejando
o desenvolvimento compartilhado com os 99%. É
claro que ainda há riscos de
tambores de guerra! Oxalá
que a lógica da diplomacia
prevaleça!
O Fórum Econômico
Mundial – “Agenda 21 (realizada de forma virtual, em
lives)” apresentou os discursos de Xi Jinping, no dia

Amor e capitalismo solidário
Por Thomás
Tosta de Sá

A

cabei de ler o artigo de
Celso Laffer no Estadão
(21/6/2020) sobre o
Ódio. Conheço o Celso desde
que eu tinha 19 anos na casa da
minha tia Helena Berlinck. O
Celso é uma pessoa que admiro
muito, e seu artigo me estimulou
a escrever um sobre o Amor.
Deus é Amor. Cristo filho
de Deus se sacrificou pela humanidade. Maria mãe de Cristo
foi a primeira celebrante da Eucaristia, o sacramento do amor
infinito de Deus pela humanidade. Maria, sua mãe, conduziu
a primeira procissão de Corpus
Christi, na história da humanidade, caminhando nas montanhas da Galileia, com Jesus no
seu ventre, para visitar sua prima
Isabel, que esperava por João
Batista.
Mesmo assim, apesar de Maria ter sido a primeira celebrante do sacramento da eucaristia,
a Igreja não permite que as

mulheres sejam sagradas sacerdotes e celebrem a Missa, que é
a celebração da eucaristia.
Esse ano, provavelmente,
não poderemos celebrar a procissão de Corpus Christi por
causa da Covid -19. Sou católico e frequento a eucaristia. É o
sacramento do Amor. E a vida
é amar.
Amar nosso próximo, e quanto mais próximo é mais difícil
amá-lo. Meu pai nos ensinava,
desde criança, que é muito fácil
amar aqueles que estão longe de
nós. Amar, no sentindo pleno do
Evangelho, é amar os que estão
mais próximos de nós: nossas
esposas, nossos filhos, nossos
irmãos. É no nosso dia a dia que
podemos exercitar o verdadeiro
sentimento de amor.
A crise do coronavírus despertou no mundo um novo sentimento de amor. Um novo sentimento de solidariedade. Temos
que conviver diariamente com
os nossos mais próximos, mas
temos que amar também aqueles mais distantes, ajudando-os
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25/1/2021, e de Putin, no
dia 28/1/2021. Confirmamos junto às falas dos dois
líderes, também, o mesmo
nível de preocupação com
o ambiente de choque político (almejando que seja
só político, passível de negociação civilizada) entre os
dois blocos, mas entremeados com expectativas positivas. Parece que os dois
montaram uma estratégia
compartilhada, já que ambos os líderes têm atuado
em parceria no âmbito asiático.
Xi Jinping foi mais assertivo na certeza da promoção e recuperação do
desenvolvimento mundial
e aponta os caminhos para
a integração. Já Putin fez
um discurso geopolítico
mostrando as ameaças da
política unipolar da ainda
potência hegemônica e a
necessidade da mudança da
agenda do conflito para a
integração mundial.
CONCLUSÃO: as falas
dos dois importantes líderes
que juntos comandam uma
aliança poderosa e eficaz
de desenvolvimento econômico inclusivo (querem
a integração da Eurásia, da
Ásia, e do Sul/Sul) e de segurança confortam os 99%.

A importância e relevância
das questões tratadas estão diretamente ligadas ao
fato que não foram divulgadas pela mídia ocidental;
isto confirma que se trata
de verdades inconvenientes
para o “status” ocidental.
Diante do quadro de descalabro econômico exposto
pela pandemia, em 2020, esta aliança de sucesso e suas
afirmações garantem que temos estabelecido o contraponto político-institucional.
Eles afirmam que querem a
integração mundial contra a
ordem política do 1%!
As afirmações induzem
à esperança e a uma garantia que a redenção tem uma
chance contra a barbárie!
Os tambores de guerra ainda soam, mas agora temos
aliados para o bom combate. Então, 99%, uni-vos,
agora pela redenção da humanidade!
Gustavo Galvão é doutor em
Economia, autor do livro Finanças
Funcionais e a Teoria da Moeda
Moderna.
Helio Silveira é economista,
funcionário aposentado do BNDES.
Rogerio Lessa é jornalista econômico e
compositor.

Moral e ética do consultor

a vencer a barreira dessa pandemia que assolou a humanidade.
Parece um verdadeiro fim do
mundo, mas não é o fim de um
mundo, como escreveu Dom
Lucas Moreira Neves em “Crepusculo e Aurora” no OESP
(13/7/94). Tenho certeza que,
passada essa pandemia, teremos
um mundo mais solidário.
Por formação, acredito nas
economias de mercado e assisti
a predominância do capitalismo sobre o comunismo. Após
a pandemia, tenho certeza que
viveremos um novo capitalismo. O capitalismo solidário, que
saberá distribuir para os três fatores de produção os benefícios
dos bons investimentos: o lucro.
A defesa para que as empresas
pratiquem os princípios do ASG
– Ambiente, Social e Governança – vem se generalizando. Sem
lucro não há crescimento econômico.
Thomás Tosta de Sá é presidente do Comitê
para o Desenvolvimento do Mercado de
Capitais (Codemec).

Por Luiz Affonso
Romano

P

ode-se apontar a honestidade – tanto a pessoal quanto
a profissional – como sendo
um traço que enfatiza os ideais de
dignidade no trabalho e de conduta
ilibada na vida dos seres humanos,
em especial dos profissionais que
tenham, por compromisso, estabelecer relações sensíveis com seus
clientes/entidades.
É o caso das atividades de consultoria, com o compromisso de oferecer resultados de total integridade
do consultor, em todos os sentidos,
fortalecendo a relação profissional
entre consultor e contratante. O emprego equilibrado e inteligente de seu
conhecimento atualizado e da experiência acumulada é indispensável,
exigindo honestidade de propósitos
e de meios materiais. Um consultor,
profissional em todos os sentidos é,
necessariamente, honesto. Você há
de concordar que bons consultores
não aceitariam prestar serviços para
encobrir malfeitos de executivos da
contratante.

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

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

E como você se sentiria ao descobrir
estar sendo usado como “tapume” para essa empresa vender ética, qualidade
e sustentabilidade, colocando em risco
os principais valores imateriais do consultor: os de natureza moral e ética? O
consultor deve estar permanentemente
atento às contratações-tapume.
Igualmente, evitariam estabelecer
vínculos de qualquer natureza com
empresas e entidades cujos gestores
adotassem condutas incompatíveis
com a sua consciência profissional.
Aqueles que produzem ou comercializem itens considerados ilegais, ou
se utilizam de comportamentos sociais de apoio a preconceitos ou pré-condenação a preferências humanas
de raça (etnia), gênero, opção sexual,
de credo religioso ou ideário filosófico ou político, condição financeira,
social, intelectual, idade, condição marital, pessoas com necessidades específicas e os que somem com a história
da empresa/entidade.
Luiz Affonso Romano é consultor organizacional,
coordenador da pesquisa “Perfil das Empresas de
Consultoria no Brasil” 2012 a 2020 e CEO do
Laboratório da Consultoria.

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br
twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br
publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br
Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Maranhão e Bahia vão ao STF questionar
uso de fake news por Bolsonaro
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Inflação e PIB expõem
falácia do Teto dos Gastos

“

O Brasil está hoje numa armadilha fiscal gravíssima,
embora muito pouco notada pela mídia e opinadores,
menos ainda pela classe dos economistas. A atual regra do
Teto de Gastos nasceu errada e é inadequada para remediar a atual realidade de descontrole fiscal do país”, destacam os economistas Paulo Rabello de Castro e Marcel
Caparoz, em análise divulgada antes da divulgação do PIB
de 2020 pelo IBGE.
Eles explicam: “A regra atual do Teto premia a maior
inflação em detrimento de um maior PIB real. E como
pode ser isso? Exemplo da aplicação do Teto em 2021
é clamoroso. A regra atual é insensível ao PIB real, que
caiu de modo estrondoso. Por isso, enquanto a economia
despencava 4,5% em 2020, os gastos públicos de 2021
poderão subir 4,5% ancorados pela inflação de 4,5% registrada no ano passado. Faz sentido? Claro que não.”
O Teto dos Gastos não faz qualquer sentido, nem para
liberais, e seus efeitos perversos, e até opostos ao que
apregoavam seus defensores, vêm sendo apontados desde
que a ideia foi enviada ao Congresso.

Gerúndio
Uma comentarista de economia escreveu que “os contribuintes irão pagar” pela ação do governo na Petrobras.
Errou o tempo do verbo: os contribuintes (consumidores,
cidadãos) já estão pagando: R$ 100 num botijão de gás, R$
5,50 num litro de gasolina. O problema não é quem paga,
mas sim quem recebe.

Coerência é isso aí
10 em 10 empresários brasileiros afirmam que sem melhorar a educação, o país não se desenvolverá. Basta uma
crise para os governos liberais atacarem o orçamento da
educação. Sob aplausos dos empresários.

Rápidas
O consultor Luiz Affonso Romano apresentará nesta
quinta-feira, das 19h30 às 20h30, o Mercado da Consultoria
2021 e perspectivas para consultores e quem ora migra para
consultoria. Para se inscrever: sympla.com.br/o-mercadoda-consultoria-com-luiz-affonso-romano__1141256 *** As
centrais sindicais realizam nesta quinta-feira uma mobilização
nacional para chamar a atenção quanto a importância da
continuidade do auxílio emergencial de R$ 600, de vacinação
e de emprego já *** A Resolução Normativa 888/2020, editada pela Aneel com o objetivo de padronizar a regulamentação do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública, será tema de debate no Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB), nesta sexta-feira, às 11h, pelo canal TVIAB
no YouTube *** O presidente do Supremo, ministro Luiz
Fux, será homenageado pela Associação Nacional de Desembargadores com a medalha Andes de honra ao mérito,
pelos mais de 40 dedicados à Justiça brasileira. Será a primeira
vez em 15 anos que a entidade concederá a sua principal condecoração. A data da cerimônia ainda será confirmada *** O
Laboratório Lach, no Jardim Botânico, já tem o exame PCR
salivar para Covid. O teste, ideal para crianças, fica pronto no
mesmo dia e tem 85% de sensibilidade, mas não é aceito em
alguns países *** Os cursos de Jornalismo e de Publicidade
da Uva promovem “Mulheres que fazem a diferença no
Coletivo”, dia 8, via YouTube *** A Legião da Boa Vontade
angaria recursos para o Acre, destinados a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza. As doações podem ser
feitas pelo site lbv.org

P

ara questionar informações divulgadas pelo presidente
Jair Bolsonaro, os estados
do Maranhão e Bahia, por
meio de suas procuradorias,
entraram nesta quarta´feira
com uma ação no Supremo
Tribunal Federal (STF). O
governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), alega
que Bolsonaro fez uso de
fake news como ferramenta
política.
Em seu Twitter, Flávio
Dino postou que “ingressamos no STF, junto com
a Bahia, contra fake news divulgada pelo governo federal sobre repasses de recur-

sos aos estados. Queremos
debater judicialmente se é
compatível com a Constituição e o Estado de Direito
o uso doloso e reiterado de
mentiras como ferramenta
política”.
O presidente da República publicou nas redes sociais uma lista com valores
que teriam sido repassados
para cada governo estadual. Isso causou reações de
diversos governadores, que
alegaram que os números
estavam distorcidos, pois
alguns faziam parte de repasses obrigatórios, por
exemplo.
Na ação movida junto

ao STF, os governos explicam os erros que veem na
publicação de Bolsonaro.
O Maranhão apresenta as
diferenças entre os dados
e informa que “o valor supostamente ‘repassado’ ao
Estado do Maranhão equivaleria a praticamente o dobro do orçamento do Estado estimado para o ano de
2020 de cerca de 19 bilhões
de reais”. Bolsonaro alega
que repassou R$ 36 bilhões
aos maranhenses.
Os procuradores da
Bahia e do Maranhão alegam que essa publicação
pode “gerar interpretações
equivocadas e atacar go-

vernos locais, fomenta a
instabilidade política, social
e institucional e deve ser
cessada imediatamente”. A
ação também afirma que
Bolsonaro mente com frequência. “Deve-se ressaltar
que é prática contumaz e
reiterada do atual Chefe do
Poder Executivo Federal
promover a desinformação
como meio de manipular
a opinião pública”. O objetivo final dos estados, na
ação envida ao STF, é “obter a remoção ou a correção
de publicação enganosa realizada pela conta oficial do
Twitter da Presidência da
República”.

Exemplo do Texas e Mississipi a não ser seguido
Mesmo com as autoridades de saúde alertando que
não se pode diminuir as restrições de segurança, os moradores de todo o estado do
Texas (EUA) não estão mais
obrigados a usar máscara.
No Mississippi, além do fim
de todos os decretos sobre
o uso de máscara, as empresas podem reabrir a 100% da
capacidade. Essas drásticas
mudanças foram colocadas
em prática pelos governadores desses estados Greg Abbott e Tate Reeves, respectivamente, ambos do Partido
Republicano.
Para a juíza do condado
de Harris, Lina Hidalgo,
“na melhor das hipóteses,
a decisão de hoje é uma

ilusão. Na pior, é uma tentativa cínica de distrair os
texanos das falhas de supervisão estatal de nossa
rede elétrica”. No Brasil, o
número de mortes diárias
pela Covid-19 bareu novo
recorde nesta quarta-feeira:
1840 em 24 horas,
“Nossas hospitalizações e o
número de casos despencaram
e a vacina está sendo rapidamente distribuída. Está na hora!”, tuitou Reeves. Abbott fez
o anúncio durante um evento
da Câmara de Comércio de
Lubbock, onde emitiu uma
ordem executiva rescindindo a
maioria de suas ordens executivas anteriores, como o decreto da máscara. “A remoção de
mandatos estaduais não encer-

ra a responsabilidade pessoal e
o cuidado com seus familiares,
amigos e outras pessoas em
sua comunidade”, disse. “Pessoas e empresas não precisam
que o estado lhes diga como
operar”.
Mas em um comunicado, a
juíza do condado de Harris,
Lina Hidalgo, disse discordar
da decisão do governador.
“Retirar as intervenções críticas de saúde pública” que estão funcionando não tornará
as comunidades do Texas
mais seguras ou acelerará o
retorno à normalidade, disse.
“Cada vez que as medidas de
saúde pública foram retiradas, vimos um aumento nas
hospitalizações”, ressalta no
comunicado.

Jason Brewer, porta-voz
do grupo de lobby de varejo Retail Industry Leaders
Association, disse em um
comunicado que “relaxar os
protocolos de segurança de
bom senso, como usar máscaras, é um erro”.
“Retroceder nas medidas
de segurança colocará injustamente os funcionários do
varejo de volta ao papel de
fazer cumprir as diretrizes
ainda recomendadas pelo
CDC e outros defensores
da saúde pública”, dizia a
declaração de Brewer. “Isso
também pode comprometer
a segurança das farmácias e
mercearias que estão se preparando como centros de vacinação.”

Precatório da IBM x Prefeitura de SP pode render 22%
A Hurst Capital, plataforma
de investimentos alternativos
da América Latina, entrou em
exclusividade para adquirir, total ou parcialmente, um precatório, no valor aproximado de
R$ 17.142.196,40, cujo ente
devedor é a Prefeitura Municipal de São Paulo.

O título foi emitido em
razão dos serviços de instalação de sistema de controle de ponto de servidores
prestados por um consórcio
empresarial formado por
IBM Indústria de Máquinas
e Serviços Ltda., Boucinhas,
Campos & Conti Auditores

COMUNICAMOS O EXTRAVIO DOS LIVROS DIÁRIOS
N: 14 A 20 DA EMPRESA SUPPORT ASS.E ADM.LTDA,
CNPJ: 68.742.691/0001-32. RJ, 02/03/2021.
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AMARELINHO BARRA COOPERATIVA DE TÁXI LTDA
CNPJ Nº 02.719.937/0001-47 / NIRE Nº 33.4.000.3050-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições estatutárias e legais,
convoca os 111 cooperados do AMARELINHO BARRA COOPERATIVA
DE TÁXI LTDA, na forma do disposto no art. 44 da Lei n.º 5764/71, a
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária em 30 de março de 2021, na
Rua Jornalista Ricardo Marinho, esquina com Av. das Américas 3.333 –
junto a cabine do PA- 1º, Barra da Tijuca nesta Cidade, com 1ª. Convocação às 08:00hs com presença de 2/3 de associados, com 2ª Convocação às 09:00hs com presença de metade mais um de associados e
em 3ª e última Convocação às 10:00hs com presença mínima de 10
(dez) cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação e aprovação das contas dos
órgãos de administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal –
exercício 2020, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c)
demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e
o parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso,
as parcelas para os fundos obrigatórios; III – Eleição dos membros do
Conselho Fiscal; IV – Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina. V – Aprovação do Regimento Interno.
Rio de Janeiro, 04 de março de 2021.
Weber Alves Brandão
Diretor Presidente

Independentes S/S e pela
ABC, que não foram pagos
à época da sua prestação pelo Município de São Paulo.
A oportunidade de investimento, cuja rentabilidade estimada é de 22% ao ano, com
prazo previsto de 18 meses
(cenário base) já está acessível

às pessoas físicas, com aporte mínimo de R$ 25 mil. De
acordo com as estimativas da
Hurst, o resgate do aporte de
R$ 25 mil, ao final da operação, ficaria em R$ 33,688 no
cenário base, de R$ 33.210
no otimista e de R$ 34.090
no pessimista.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/ME nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 12 de fevereiro de 2020
1. Data, hora e local: 12 de fevereiro de 2020, às 16h, na sede social da
Azul Companhia de Seguros Gerias, localizada na Avenida Rio Branco,
nº 80, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ (“Companhia”). 2. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a
convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº
6.404/76. 3. Composição da Mesa: Sr. Celso Damadi - Presidente; Sra.
Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. 4. Ordem do dia: Deliberar a
respeito da proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante a
emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 5º
do Estatuto Social. 5. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral, por
unanimidade de votos: 5.1. Observado que o capital social está, nesta data,
totalmente subscrito e integralizado, em conformidade com o disposto no
caput do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovou o aumento do capital social
da Companhia no valor R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais),
passando de R$ 480.578.164,21 (quatrocentos e oitenta milhões, quinhentos
e setenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos)
para R$ 503.578.164,21 (quinhentos e três milhões, quinhentos e setenta
e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) mediante
a emissão, após arredondamento, de 44 (quarenta e quatro) novas ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$
525.576,73 (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais
e setenta e três centavos) por ação, fixado com base no valor patrimonial das
ações, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 6.404/76.
5.1.1. A subscrição das 44 (quarenta e quatro) ações emitidas neste ato,
serão realizadas pelas suas acionistas Porto Seguro S.A. e Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, na proporção de suas participações no
capital social da Companhia, conforme abaixo: (i) 30 (trinta) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal serão subscritas pela acionista Porto Seguro
S.A.; e 14 (quatorze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal serão
subscritas pela acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
5.1.2. As ações emitidas por força do aumento do capital ora deliberado e
subscritas nos termos supra descritos serão integralizadas, nesta data, em
moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à
presente ata (“Anexo I”), da seguinte forma: (i) R$ 15.601.164,48 (quinze
milhões, seiscentos e um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta
e oito centavos) serão integralizados pela acionista Porto Seguro S.A.; e (ii)
R$ 7.398.835,52 (sete milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) serão integralizados pela
acionista Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 5.2. Em decorrência
da deliberação aprovada no item 5.1. supra, o caput do artigo 5º do estatuto
social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social
é de R$ 503.578.164,21 (quinhentos e três milhões, quinhentos e setenta e
oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), dividido
em 1.418 (mil, quatrocentas e dezoito) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” 6. Documentos arquivados na sociedade: Procurações e
demais documentos pertinentes à ordem do dia. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em
forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020. (ass.) Presidente: Sr. Celso Damadi;
Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro
S.A., por seus Diretores Srs. Celso Damadi e Lene Araújo de Lima; Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais, por sua procuradora Sra. Aline
Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária. Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 03/08/2020 sob o número
00003907663. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

O milionário leilão
de Van Gogh
Uma das poucas telas de Van Gogh ainda em mãos
privadas e pertencente ao seu período parisiense será
leiloada online em 25 de março com um preço estimado
de entre € 5 e 8 milhões (US$ 6 e 9,7 milhões), anunciou
a casa Sotheby’s. A obra, pintada num dos bairros mais
famosos da capital francesa, não era exibida em público
há 100 anos.
Chama-se Cena de Rua em Montmartre e foi pintada em
1887, durante o período que Van Gogh passou em Paris
com o irmão. Mostra um casal a passear e duas crianças
a brincar com um moinho de vento ao fundo. Esta é a
primeira vez que o quadro aparece em público. Esteve na
posse de uma coleção particular francesa desde 1920. Vai
ser vista, primeiro, em Amesterdã. Depois viajará para
Hong Kong e, por fim, regressa a Paris onde será a estrela
do leilão de arte impressionista que se realiza em março.
O leilão poderá ser acompanhado em todo o mundo
por videoconferência ou por telefone, através da Casa de
Leilões Stothebys (sothebys.com/br/brasil).

Vinhos importados
Pedro de Aguiar (dedaloleiloes.com.br) realiza leilões
permanentes de vinhos importados: italianos, espanhóis,
portugueses e do Novo Mundo. Os pregões estão agendados
para 8 e 9 de março. Devido às circunstâncias atuais, não são
realizados em pregão físico. Os lances deverão ser efetuados através de superbid.net ou por autorização previamente
enviada por e-mail: contato@dedaloleiloes.com.br
Fundada em 2007, a Dedalo Leilões promove também
leilões periódicos de relógios, joias, canetas, vinhos, bolsas
e artigos de luxo colecionáveis.

Oportunidade em Botafogo
Bianca Soares de Carvalho (bspleiloes.com.br/Principal.asp) comunica leilão, em 24 de março, do apartamento
507, localizado na Rua Barão de Itambi, 7 - Botafogo/
RJ. O apartamento é de frente, possui dois quartos, um
banheiro social, sala, cozinha e dependência de empregada
completa, piso em porcelanato e está em excelente estado
de conservação e pintura, com direito a uma vaga de garagem coberta. O condomínio é composto de 3 blocos, com
8 andares cada e 4 apartamentos por andar. É guarnecido
por 6 elevadores. O condomínio possui quadra de futebol
infantil, playground, salão de festas e uma pequena sala de
musculação. Imóvel com lance de R$ 480.885,00.

Sala no Jardim Botânico
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) fará leilão em segunda
praça, 8 de março, da sala 707 situada na Rua Jardim Botânico, 657, Edifício Pulse Offices, com área total construída de
20,14m², no Jardim Botânico/RJ. O prédio tem 7 lojas, salas
comerciais e vagas de garagem. Por se tratar de construção
nova, conta com os principais itens de conforto e segurança
observados em prédios comerciais modernos. A sala 707 é de
posição frente, com vista para o Cristo Redentor. Divide-se
em salão corrido e banheiro privativo. Como destaque, além
da localização, a sala possui 1 vaga de garagem vinculada.
Avaliação: R$ 550.680,59.

Quinta-feira, 4 de março de 2021 l Monitor Mercantil

MPEs veem oportunidades
geradas pela crise
A
pesar de quase
metade (49%) das
micro, pequenas
e médias empresas terem
sofrido impactos negativos
devido à crise gerada pela pandemia de Covid-19,
90% acreditam que o momento abriu novas oportunidades. Esses são os resultados da pesquisa feita pela
Serasa Experian ouvindo
521 dos chamados empreendedores de pequeno e
médio porte. Para 38% dos
empresários, a crise abriu
espaço para aprender novas modalidades de vendas,
33% acreditam que o momento permite empreender e inovar, enquanto 33%
estão revendo as parcerias
e os fornecedores. Outras
oportunidades citadas pelos
micro e pequenos empreendedores foram: aplicar
estratégias de acordo com
o perfil dos clientes (26%),
investir em novas tecnologias (26%) e ter mais tempo
para planejamento e gestão
(21%).
Mais da metade (52,6%)
dos empresários pretende
expandir os negócios com o
fim da crise e retomada da
economia, enquanto 29,2%
estimam que conseguiram
voltar ao mesmo patamar
de antes da pandemia.
Fora os 49% que afirmam ter sofrido os efeitos
negativos da crise, 36% disseram não ter tido perdas
e 15% conseguiram ter um
saldo positivo no período.
A principal mudança estrutural promovida pelas
empresas foi a alocação de
recursos para trabalhar e

atender de forma remota,
mencionada por 53,2%, seguida pelos investimentos
em tecnologia para as vendas não presenciais (51,7%).
A gestão financeira foi um
ponto em que 39,4% dos
empreendedores fizeram
alterações importantes para
passar pelo período.
De acordo com a pesquisa Mobility 2020, até março
de 2019, somente 25% das
empresas consideravam o
trabalho remoto como uma
alternativa integrada à sua
estrutura e cultura. Antes
da crise, apenas 26% enxergavam o modelo como uma
prática estratégica e real.
Entretanto, em 2021, boa
parte das corporações ainda
vai manter o home office
como regra, tendo em vista
seus benefícios para o negócio e os colaboradores.
Para 24% dos entrevistados,
seria uma iniciativa aceitável
para alguns cargos e posições (profissionais de vendas, por exemplo). Enquanto isso, 23% apontaram o
formato apenas como uma
saída para situações específicas; 14% admitiram se tratar de um assunto presente
nas reuniões de RH, mas
apenas como projeto e 12%
afirmaram: nunca foi considerado.
No quesito desafios, o
grande dilema é coordenar
e separar atividades domésticas e profissionais no mesmo espaço – foi a resposta
de 44%. Por outro lado,
42% colocaram a conexão
caseira de internet como um
problema. Para 40%, ruídos
e interrupções domiciliares

são outro obstáculo. Outros
38% admitiram dificuldades
para controlar seus horários
de começar e encerrar o expediente; 7% reclamaram
das videoconferências em
outros idiomas, enquanto
2% têm dúvidas sobre a
vestimenta nessas reuniões
virtuais.
Entretanto, pesquisa intitulada “Impacto do home
office no humor do brasileiro” aponta que 59% dos entrevistados que trabalham
em casa estão mais irritados. Entre os que adotaram
o modelo híbrido – parte
em casa, parte no escritório – esse índice é superior
e atinge 65% dos entrevistados. Ainda assim, na prática, mesmo com todos os
desafios, o modelo tem representado diminuição do
estresse. Entretanto, as pesquisadoras alertam que os
índices de irritação são muito altos em ambos os casos.
Conduzido pela NOZ
Pesquisa e Inteligência em
parceria com o Instituto
Bem do Estar, o mapeamento “Saúde da Mente
& Pandemia” – realizado
entre maio de 2020 e fevereiro de 2021 com 1.515
participantes (primeira etapa) e 1.050 (segunda etapa) – investigou o impacto
do isolamento social no
cotidiano do brasileiro. O
levantamento avaliou questões como hábitos e rotinas; sentimentos e reações
físicas; alimentação; e o impacto na libido de casados
e solteiros.
O mesmo padrão foi observado em relação à inse-

gurança: enquanto 53% dos
brasileiros que estão em home office estão se sentindo
mais inseguros, o percentual é de cerca de 63% para os
estão no modelo híbrido –
ou trabalhando apenas presencialmente. Esses índices
apontam para o aumento da
insegurança em relação ao
contágio, principalmente,
no momento que vivemos,
no qual são registrados novos picos da doença.
Entre quem estava trabalhando no final de 2020
e no início de 2021, 56%
dos entrevistados estavam
atuando integralmente em
home office. Na pesquisa
Sociedade de Vidro, realizada em maio de 2020, 69%
dos respondentes estavam
trabalhando em home office. O percentual de pessoas
que se sentem excessivamente preocupadas mais do
que antes do início da pandemia é maior entre quem
está deixando de ou nunca
trabalhou em home office
(o percentual é crescente).
Em geral, o aumento
da dificuldade de concentração não se altera entre
quem está em home office
ou não, mantendo-se alta
para todos; porém, cerca
de 53% afirmaram que estão com mais dificuldade
do que antes da pandemia.
Entretanto, entre os que estavam retornando ao local
de trabalho – trabalhando
alguns dias da semana presencialmente e, em outros,
trabalham em home-office – 68% sentiam-se com
maior dificuldade de concentração.

Rio dará R$ 300 para a população vulnerável
Os recursos do Programa Supera Rio, que prevê
auxílio emergencial de até
R$ 300 para a população
fluminense em situação de
vulnerabilidade social, deverão começar a ser disponibilizados até o final deste
mês. O programa foi sancionado nesta terça-feira,
durante evento na sede da
Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro
(Firjan), em Nova Iguaçu,
Baixada Fluminense. Agora,
a Lei 9.191/21, assinada pelo governador em exercício,
Cláudio Castro, e publicada
em edição extra do Diário
Oficial do Executivo, segue
para regulamentação.
O autor da medida, deputado André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), afirmou que
o pagamento deverá ser feito até o fim de março. Terão
direito ao auxílio famílias
que vivem na linha da pobreza que tenham renda per

capita de até R$ 178. As famílias também não podem
estar inscritas em nenhum
outro benefício, como o
Bolsa Família. Ceciliano
estima que mais de 260 mil
famílias recebam o auxílio.
“O Rio de Janeiro é o
primeiro estado do Brasil a
lançar esse auxílio emergencial e vamos trabalhar com
celeridade para que tudo seja feito o mais rápido possível. Já estamos fazendo a
minuta da regulamentação
e, em no máximo dez dias,
já teremos isso pronto. Tenho confiança na equipe e
vamos regulamentar rápido
o projeto”, garantiu o presidente da Alerj. A lei foi assinada também por outros
53 parlamentares em coautoria.
Fundos estaduais
Para assegurar o pagamento do auxílio, Ceciliano
acrescentou que serão usados recursos dos fundos es-

taduais. O Fundo Estadual
de Combate à Pobreza vai
arrecadar, este ano, mais de
R$ 5,5 bilhões, segundo o
deputado.
“Se tirarmos 30% desse
fundo, já teremos R$ 1,5
bilhão para o programa. Faremos um remanejamento
desses recursos. Teremos
também o Refis, o programa de renegociação de débitos tributários que já vai
começar a ser pago, especialmente pelas empresas
devedoras de ICMS, o que
pode gerar mais de R$ 1
bilhão em recursos a partir
dos próximos 45 dias”, destacou.
O governador Cláudio
Castro, por sua vez, anunciou a formação de comissão especial para tratar do
auxílio emergencial, composta por integrantes do
governo e da Alerj.
“Eles vão informar quanto temos em cada fundo,
quanto será desvinculado
de cada um e como va-

mos cadastrar as pessoas.
Vamos analisar como isso
será feito para que não tenhamos aglomeração e que
os gastos sejam fiscalizados e informados de forma
transparente”, afirmou. Será criado um site específico
que informará os dados em
tempo real.
O Programa Supera Rio
vai durar até o fim do ano.
Terão prioridade ao benefício as pessoas que, comprovadamente, tenham renda
mensal igual ou inferior a
R$ 178 e, de preferência, estejam inscritas no Cadastro
Único de Programas Sociais
(CadÚnico). Trabalhadores
sem vínculo formal de emprego, que ficaram desempregados durante a pandemia e que não tenham outra
renda, também terão direito
ao benefício. Além do auxílio emergencial, o programa
também concederá uma linha de crédito de até R$ 50
mil para microempreendedores e autônomos.
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Diagnóstico de um ano de
superação do setor de seguros

S

urpreendente no primeiro momento, a
pandemia produziu
reconhecidos danos a todas
as atividades econômicas,
mas seus efeitos foram sendo gradualmente reduzidos
no setor segurador no decorrer do segundo semestre
do ano passado, indicando
que a pandemia despertou
maior sentido de aversão
a riscos para a sociedade
como um todo. A crônica
de 2020, um ano histórico,
com todas as repercussões
para o setor segurador, é
tratada na seção “Análise de
mercado” da edição 37 da
Conjuntura CNseg, publicação que reflete a avaliação
da Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg).
A redução dos impactos
sobre o setor segurador na-

cional foi gradual, até ter
atingido o melhor resultado
nominal no mês de dezembro - mais de R$ 30 bilhões
em prêmios e alta de quase
15,4% sobre o mesmo mês
de 2019 -, importante para
levar a arrecadação anual de
2020 para o território positivo: alta de 1,3% e arrecadação de R$ 274 bilhões em
prêmios de seguros, contribuições de previdência e faturamento de capitalização
(sem Saúde Suplementar e
Dpvat). Outros R$ 151 bilhões pagos em sinistros,
benefícios, sorteios e resgates, representaram alta de
8,3%, em relação aos valores de 2019, demonstrando
a capacidade de atendimento às demandas de empresas e pessoas.
O vírus desafiou, contu-

do, mentes e corações de
seus dirigentes, que encontraram na migração digital a
pedra de toque para superar
obstáculos causados pelas
restrições à mobilidade urbana e ao funcionamento
de inúmeras atividades, sobretudo as de serviços.
Por segmento, as Coberturas de Pessoas cresceram
20,7% (R$ 21,5 bilhões) em
dezembro, na comparação
com o mesmo mês de 2019,
obtendo arrecadação estável
na comparação anual entre
2020 e 2019 (R$ 172,45 bilhões). Dessa forma, o segmento recuperou as perdas
concentradas no segundo trimestre do ano passado. Já os
seguros de Danos e Responsabilidades avançaram 9,9%
(R$ 7,3 bilhões) em dezembro, em relação ao mesmo

Três perguntas: o que
são fundos quantitativos
e seus algoritmos
mês do ano anterior, e encerraram 2020 com crescimento
de 6% (R$ 78,3 bilhões) sobre 2019.
Os Títulos de Capitalização, após um indicativo
de retomada no terceiro
trimestre, voltaram a apresentar retração e, em dezembro, recuaram 9,8%
(R$ 2,0 bilhões), em comparação ao desempenho
do mesmo mês do ano anterior. No acumulado do
ano, o faturamento foi de
R$ 22,9 bilhões, recuo de
4,1% sobre o mesmo período do ano anterior. Por sua
vez, os resgates cresceram
17% no ano nos Planos de
Acumulação em Coberturas de Pessoas, resultando
em captação líquida 23,6%
inferior a observada no ano
anterior.

Qualicorp anuncia novidades no Rio aos corretores
A Qualicorp anunciou
diversas novidades para os
corretores no Rio de Janeiro.
Durante a live especial TamoJunto Rio, a administradora
de benefícios apresentou os
benefícios e os diferenciais
dos produtos comercializados na região e também o
novo time comercial que representa a empresa na Cidade Maravilhosa.
O principal momento da
live foi o anúncio do início da comercialização dos
planos de saúde do Grupo
NotreDame Intermédica
(GNDI) no Estado do Rio

de Janeiro, a partir da vigência de abril. A nova parceira
traz produtos de qualidade
a preços competitivos, disponíveis a partir de R$ 107,
isenção de coparticipação
na rede própria e plano
odontológico com franquia
incluído no contrato. Já os
corretores terão uma das
melhores premiações do
mercado, com bônus de até
R$ 900,00 por vida.
Durante a transmissão, a
Qualicorp apresentou também os demais planos de
saúde que comercializa no
estado, bem como todas as

vantagens. Entre eles, está
o novo portfólio da Amil,
que possui desconto progressivo nas três primeiras
mensalidades para as vigências dos meses de março
e abril e também concede
acesso ao ePharma, programa de medicamentos que
disponibiliza mensalmente
R$ 150,00 por vida para a
compra de medicamentos
genéricos com prescrição.
Além disso, a administradora reforçou a comercialização dos planos com
o padrão de qualidade da
operadora SulAmérica e

Bradesco Saúde, que rendem ao corretor inúmeras
oportunidades de vendas
e bonificação. A empresa
destacou, ainda, a parceria
com a Assim Saúde, operadora legitimamente carioca
com uma vasta rede própria
de atendimento no Rio de
Janeiro e a sólida parceria
com a Unimed-Rio, cujos
planos de saúde são vendidos atualmente pela Quali
com um desconto especial
de 15% nas 4 primeiras
mensalidades dos planos do
Projeto Exclusivo para vigência março.

H&H amplia a venda de seguros online
Com objetivo de focar no
digital de maneira qualificada,
a H&H Corretora de Seguros
firmou a sua estratégia com a
comercialização de seguros
online, com uma atuação
diferenciada no mercado. A
empresa conta com mais de
cinquenta parceiros e colaboradores e um time de gestores e líderes com atuação de
30 anos no mercado de seguros, sendo alguns deles, com
mais de 10 anos atuando na

venda de seguros pela internet. De acordo com o CEO
da H&H Corretora de Seguros, Richard Furck, “A H&H
possui alguns diferenciais,
como o desempenho fora de
série do time de consultores,
os nossos Top Guns”.
“Apostamos também na
gestão ativa de indicadores
de performance, e nos processos de Business Intelligence construídos através
do profundo conhecimento

no comportamento do consumidor de seguros e seus
gatilhos de compra. Como
especialista em negociação
estratégica e neuromarketing,
acompanho todos os Passos
do nosso planejamento estratégico de perto, para que
possamos manter a proximidade com o cliente em todos
os aspectos”, explicou.
Com a pandemia em
2020, atuando em Home
Office para manter a segu-

rança de toda a equipe, as
estratégias de comercialização da H&H aumentaram o
desempenho na conversão
de vendas e reduziram cancelamentos de apólices em
40%, atingindo resultados
recorde no ambiente online,
com índices reconhecidos e
premiados pelas seguradoras parceiras e por diversas
entidades de renome internacional, no universo dos
seguros digitais.

Segflix inicia suas atividades e lança curso gratuito
O Segflix, canal de streaming voltado para o mercado de seguros fundado pelo
professor Arley Boullosa,
iniciou um ciclo de educação
à distância e disponibilizou
um curso básico de seguros
gratuito, voltado para os fun-

cionários das corretoras de
seguros, ministrado pelo professor Marco Aurélio, que vai
auxiliar na qualificação profissional dos colaboradores,
apresentando os principais
conceitos de seguros utilizados na operação diária e suas

REQUERIMENTO DE LICENÇA
HERMOGÊNIO ALBERTO MONTEIRO FILHO – CPF : 116.093.117-87, torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC,
através do processo nº 14/200.184/2016 a Licença Ambiental Municipal de
Instalação – LMI, para construção de Edificação Residencial Multifamiliar,
situada na Av. Antônio Evaristo de Moraes Filho (Jurista), nº 285, com frente
também para a Rua Projetada 1 do PAA 12575 (Lote 2 do PAL 49188) –
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ.
CONSÓRCIO ILHA GRANDE
CNPJ/MF 20.541.047/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam
convocadas as empresas consorciadas do CONSÓRCIO ILHA GRANDE
a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser realizada no dia
16.03.2021, às 10h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides da Cunha,
nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar
o encerramento do Consórcio Ilha Grande, constituído pelas empresas
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA , BARCELONA BRASIL
GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e INSTITUTO SUPERIOR
DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA – NÚCLEO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS – ISAE. Rio de Janeiro, 03 de março de 2021. Antonio
Fernando do Livramento Martins – Representante Legal do Consórcio.

aplicações nos diversos ramos de seguros.
Para os corretores menos experientes, ou para até
mesmo os mais experientes
e que desejam fazer uma reciclagem, este curso servirá
para fixar os principais con-

ceitos básicos aprendidos
no curso de formação profissional do corretor, além
de trazer anexos atualizados
de alguns dos principais dados do setor de seguros. Para se cadastrar, é só acessar
o site www.segflix.com.br

SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N° 33.016.338/0001-90
NIRE Nº 33.3.0001602-3
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 11 de março de 2021, às 10:00 horas,
na sede social, na Avenida das Américas, 3500 - Ed. Londres - Unidade
213, Condomínio Le Monde Office - Barra da Tijuca, CEP 22640-102,
nesta Cidade e Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Renúncia do atual Diretor-Presidente e eleição do seu substituto; b)
Renúncia de membro da Diretoria e ratificação dos mandatos dos demais
atuais Diretores; c) Assuntos de interesse geral da sociedade.
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2021.
José António da Conceição Gonçalves - Diretor-Presidente

Por Jorge Priori

O

s fundos quantitativos, também conhecidos como
fundos quant, surgiram no Brasil no início dos anos
2000. Suas decisões de compra e venda são definidas por
algoritmos configurados pelos seus gestores. Eles são tão
específicos que a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) não possui
uma categoria para sua classificação em suas estatísticas.
Os fundos quantitativos aparecem, mas em categorias
como ações ou multimercados, por exemplo.
Para entendermos melhor esse assunto, conversamos
com Flora Damin, sócia da Pandhora Investimentos
responsável pela relação com investidores, sobre o que
o são os fundos quantitativos, no que eles investem,
como funciona a sua gestão e os algoritmos e se é
possível ter uma ideia do tamanho desse mercado no
Brasil e nos Estados Unidos, país onde eles surgiram na
década de 1980.
A Pandhora Investimentos é responsável pela gestão de
R$ 450 milhões investidos em fundos como o Essencial,
Institucional e Long Bias, todos eles quantitativos.
O que são os fundos quantitativos e no que eles
investem?
Fundos quantitativos são uma categoria ainda nova no
Brasil. Esse termo se refere a fundos que usam tecnologia
de maneira intensiva para tomar decisões de investimentos. Enquanto em um fundo tradicional teremos uma
equipe de analistas, por exemplo, escolhendo ações para
a carteira, em um fundo quantitativo os analistas programam algoritmos com base em seu conhecimento de
mercado, e esses algoritmos compram os ativos seguindo
aquelas regras.
Esses fundos podem ser de diferentes categorias, como
ações ou multimercado, operando ações, moedas, juros,
commodities, entre outros ativos. O interessante dos
fundos quant é sua escalabilidade. Pelo uso da tecnologia,
é possível acompanhar uma gama de ativos e mercados
muito maior do que um fundo tradicional, que depende
de pessoas para isso. O Pandhora Essencial, por exemplo,
opera mais de 150 ativos em 40 países, incluindo ações,
índices de bolsa, moedas, juros e commodities.

Como é feita a administração de um fundo quantitativo? Como funcionam os algoritmos?
Assim como em uma gestora de fundos de investimento tradicional, a gestora quantitativa conta com
uma equipe de gestão robusta, certificada e com experiência no setor de gestão de recursos. A diferença
está em como a decisão é tomada.
Em uma gestora tradicional os analistas acompanham
com grande profundidade suas teses de investimento
para decidir quando comprar ou vender um ativo, sendo
extremamente especializados. Portanto, no geral, existe a
característica de haver um número menor de apostas com
grande profundidade em cada uma delas.
Nos fundos quantitativos, a equipe de gestão fica focada em criar estratégias que funcionem ao longo do tempo.
Essas estratégias são desenhadas a partir do conhecimento
de mercado, traduzidas para algoritmos e testadas no que
chamamos de backtest. O algoritmo é testado em uma
série de dados históricos para entendermos como ele teria
se comportado, além de testes de stress e risco. Uma vez
validadas, as estratégias são implementadas e começam a
ler o mercado e tomar decisões de compra e venda, sendo
monitoradas pelos gestores, que não interferem em sua
decisão.
Os principais benefícios são o volume de dados lidos para embasar cada decisão e a falta de influência de
emoções na decisão, visto que o mercado pode ser bastante volátil. É comum humanos tomarem decisões por
medo ou euforia, justamente o que o algoritmo não sente.
Além disso, dada a escalabilidade, volume de dados e mercados lidos, os quants costumam ter um volume maior de
apostas pulverizadas.
É importante pontuar que não existe melhor ou pior. Há
bons fundos tradicionais e bons fundos quant, e eles costumam ser complementares na carteira do investidor final.
É possível ter uma ideia do mercado de fundos
quantitativos no Brasil e nos Estados Unidos?
É sim. Nos Estados Unidos, os fundos quantitativos
representam cerca de um terço do mercado de hedge
funds, um montante gerido em torno de US$ 1 trilhão.
Entre os 15 maiores fundos do mundo, 8 são quants,
existindo casas americanas que fazem a gestão de mais
de US$ 100 bilhões.
No Brasil, a indústria quant surgiu no início dos anos
2000 (nos EUA foi nos anos 80). Ela vem acelerando seu
crescimento nos últimos 5 anos, mas ainda representa
cerca de 1 a 2% do mercado.
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Pandemia pressiona queda do PIB para 4,1% Magazine Luiza adquire
Segundo o IBGE, agropecuária puxou a única alta no ano passado

O

s efeitos adversos
da pandemia de
Covid-19 fizeram
o Produto Interno Bruto
(PIB) cair 4,1% em 2020
frente a 2019, a menor taxa
da série histórica, iniciada
em 1996. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta
quarta-feira que a alta só
aconteceu na Agropecuária
(2,0%). As quedas foram
na Indústria (-3,5%) e nos
Serviços (-4,5%). O PIB
totalizou R$ 7,4 trilhões em
2020.
O PIB per capita alcançou a R$ 35.172 em 2020,
com queda de 4,8% em termos reais. Esta também foi
a menor taxa da série histórica. A taxa de investimento
em 2020 foi de 16,4% do
PIB, acima do observado
em 2019 (15,4%). Já a taxa

de poupança foi de 15,0%
(ante 12,5% em 2019).
Frente ao 3º trimestre, na
série com ajuste sazonal, o
PIB teve alta de 3,2% no 4º
trimestre de 2020. A Indústria e os Serviços cresceram
1,9% e 2,7%, respectivamente, enquanto a Agropecuária
recuou (-0,5%). Em 2020, o
PIB recuou 4,1% em relação
ao ano anterior. Houve queda de 3,9% no Valor Adicionado a preços básicos e de
4,9% no volume dos Impostos sobre Produtos Líquidos
de Subsídios.
Agropecuária
Segundo o IBGE, a variação em volume do Valor Adicionado da Agropecuária no
ano de 2020 (2,0%) decorreu
do crescimento da produção
e ganho de produtividade da

atividade Agricultura, que suplantou o fraco desempenho
das atividades de Pecuária
e Pesca, com destaque para
soja (7,1%) e o café (24,4%),
que alcançaram produções
recordes na série histórica.
Na Indústria (-3,5%), o destaque negativo foi o desempenho da atividade Construção (-7,0%) que voltou a cair
este ano.
Acumulado
No acumulado do ano,
o PIB em valores correntes
totalizou R$ 7,4 trilhões, dos
quais R$ 6,4 trilhões se referem ao VA a preços básicos e
R$ 1,0 trilhão aos Impostos
sobre Produtos Líquidos de
Subsídios. A taxa de investimento em 2020 foi de 16,4%
do PIB, acima do observado
em 2019 (15,4%). Já a taxa de

poupança foi de 15,0% (ante
12,5% em 2019).
O PIB cresceu 3,2% no
4º trimestre de 2020 na
comparação com o trimestre imediatamente anterior
(com ajuste sazonal). A Indústria e os Serviços apresentaram variação positiva
de 1,9% e 2,7%, respectivamente, enquanto a Agropecuária recuou 0,5%.
Dentre as atividades
industriais, a alta se deu
apenas nas Indústrias de
Transformação
(4,9%).
As Indústrias Extrativas
(-4,7%), a atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de
resíduos (-1,2%) e a Construção (-0,4%) se retraíram
no período. As atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (-0,3%)
tiveram variação negativa.

Eleva parte para um mercado de R$ 70 bilhões
Com a aquisição da Eleva Educação, grupo que
acaba de adquirir 51 escolas da Cogna (ex-Kroton),
por quase R$ 970 milhões,
o bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, confirma o movimento de
consolidação do setor, iniciado em 2019, e prevista
pelos analistas do setor
para este ano.
“Com seu apetite por aquisições, a Eleva sai na frente
na disputa por um mercado,
que tem faturamento anual
estimado em cerca de R$ 70
bilhões”, avalia o professor

Francisco Borges, consultor
de políticas educacionais da
Fundação de Apoio à Tecnologia (Fundação FAT).
A Eleva deve atingir aproximadamente 120 mil estudantes do ensino básico,
em que há disputa acirrada
por espaço e por alunos.
Na prática, a operação se dá
por uma troca de ativos que
permitirá a ambas acelerar
os respectivos core business.
Desta forma, a Cogna, por
meio da Vasta, comprou o
sistema de ensino da Eleva
por R$ 580 milhões.
“Analisando o que se

propõe, com as suas marcas
subsidiárias, com o olhar da
experiência do setor educacional, que se tornou mercado no ensino superior a
partir de 2001; e o setor de
educação básica, que ainda
não é um negócio de grandes investimentos, mas está
na mira, as possibilidades
de evolução da Cogna pautadas somente por fusões
e aquisições tradicionais
eram poucas”, diz Borges.
Ele destaca que essa reestruturação era esperada e
está evidente de 2019, ano
em que mudanças estrutu-

rais foram realizadas pelos
maiores grupos, de olho na
educação básica. “Tal posicionamento deve-se ao fato
de a educação superior demonstrar estagnação do número de matriculados”, diz.
O consultor Ricardo de
Jesus, da MRD Consulting,
destaca que o primeiro
grande lance nesta direção
foi dado ainda em 2018, pela Kroton que pagou mais
de R$ 4,5 bilhões pelo controle da empresa de ensino
básico Somos Educação.
Para ele, o potencial do
mercado é bom.

plataforma VipCommerce
O Magazine Luíza, também conhecida como Magalu (plataforma digital, com
pontos físicos), anunciou a
aquisição da VipCommerce,
plataforma de e-commerce
white label, cujo foco é o varejo de alimentos. A ferramenta funciona como um atalho
para que milhares de varejistas alimentares se conectem
ao marketplace do Magalu.
Sediada em Belo Horizonte,
a VipCommerce permite que
varejistas analógicos criem lojas digitais para desktop, celular
e apps. O valor e os termos da
transação não foram divulgados pela companhia. Além da
integração, a plataforma oferece a gestão completa do ciclo do pedido - da compra à
entrega final - e o controle de
estoque em tempo real. Atualmente, a VipCommerce
oferece tecnologia para mais
de 100 redes de supermercados, com 400 lojas localizadas em 18 estados do país.
Sua plataforma reúne mais
de 300 mil itens em estoque e
processa R$ 250 milhões em
vendas anualizadas.
Desde o início da pandemia, o Magalu tem expandido
rapidamente a sua categoria
de mercado -- inicialmente

com foco no estoque próprio,
possibilitando que os clientes
recebam em suas casas com
segurança. Atualmente, a categoria representa mais de 40%
de todos os itens vendidos no
e-commerce do Magalu, que já
é um dos maiores vendedores
online de mercado no Brasil.
A aquisição da VipCommerce permite que milhares
de supermercados juntem
forças com o Magalu. A
combinação da categoria de
mercado da empresa (1P)
com o sortimento de supermercados locais (3P) possibilitará a oferta de uma cesta completa de produtos no
superaplicativo do Magalu,
incluindo itens perecíveis.
Em 2020, o Magalu realizou 11 aquisições estratégicas. Foram compradas, entre outras, a Estante Virtual,
de venda de livros novos e
usados, a startup de delivery
de alimentos AiQFome, a
Hubsales, que conecta fabricantes ao consumidor
final, a Stoq, de tecnologia
para PDV, a plataforma de
mídia da Inloco, o site de
conteúdo de tecnologia Canaltech, a escola de marketing Digital ComSchool e a
fintech Hub.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do
exercício de 2020, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José, nº
90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-020,
bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.br).
Rio de Janeiro, 02 de março de 2021. Nanci Turibio Guimarães - Diretora
Financeira e de Relações com Investidores.

Relatório da Administração: Em cumprimento ás disposições legais e estatutárias, submetemos á sua apreciação, os balanços patrimoniais da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, levantados em 31/12/2020 á 2019, e as respectivas demonstrações de resultado, das
mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Mensagem da Adminstração: O ano de 2020 certamente ficará marcado em nossa história, e naquilo que foi considerado o “novo normal” os desafios que
todos tivemos que enfrentar foram imensos e sem precedentes, mas a tecnologia esteve ali posicionada como grande aliada nesse momento de crise global, garantindo a continuidade dos negócios. A pandemia do Covid-19, já havíamos entendido que 2020
seria um ano incomum , um ano que exigiu de nós muitas doses extra de disciplina e resiliência para cumprimos com o nosso plano de negócios, sem descuidar da segurança da saúde e do bem-estar de todos. E foi o que fizemos. Assim, diante de um cenário
adverso, reafirmamos a nossa crença na combinação de eficiência operacional,inovação com resultados e gestão de talentos, que nos permitiu, na visão da Álamo, fechar o ano com 1,5 0 mil empregos diretos em 2020 e gerar aproximadamente R$27 milhões
em contribuição tributária, garantindo o cumprimento absoluto dos deveres fiscais e da legislação trabalhista, incluindo o recolhimento dos encargos de terceiros. A administração da Álamo tem o compromisso de seguir ampliando o negócio, com seriedade
e prudência diante dos desafios do mercado. Além dos resultados, tanto operacionais quanto financeiro. Estamos seguros de que , fizemos os movimentos necessários para tornar a Álamo uma Companhia rentável e sustentável, capaz de unir performance,
solidez, conhecimento, inovação e ousadia inerentes a uma empresa líder, o que sempre nos estimulou a enxergar além do nosso segmento, trazendo as melhores tendências no setor de serviços. Estratégia de Negócio: No ano de 2020, a Álamo, assim como
todas as empresas no cenário mundial, se viu afetada pela pandemia de covid19; entretanto, apesar das inegáveis dificuldades, seguimos investindo em qualidade e inovando para melhor atender nossos clientes. A Álamo, já possuindo as certificações ABNT
NBR ISO9001 (Qualidades), ABNT NBR ISO14001 (Meio Ambiente) e OHSAS18001 (Segurança e Saúde Ocupacional), buscou novas certificações, investindo na adequação de seus processos e estrutura e na tecnologia necessária para a certificação ABNT
NBR ISO45001, a norma mais recente e atualizada ao mercado atual sobre os requisitos de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Ainda em 2020, iniciamos a adequação de nossos processos à Lei Geral de Proteção de Dados. Mantendo seu espírito
inovador, iniciamos a adequação antes mesmo de entrar em vigor a lei. A Álamo preza pelo pleno atendimento a legislação nacional e busca transparência de seus negócios e a segurança para seus clientes, amparada por sua gestão e seu sistema de Compliance. Desempenho Consolidado: Á Álamo registrou um lucro líquido de R$3.755,0 milhões no ano de 2020 frente a R$1.179,0 milhões registrados no ano de 2019. O lucro líquido dos exercícios foi impactado por eventos extraordinários: em 2020 o plano de
estratégia de negocio implantado pela Álamo. Resultado Financeiro: O resultado financeiro apresentado teve um redução de 34,32% quando comparado a 2019. A redução ocorreu de um trabalho de negociação com clientes e fornecedores. O compromisso
da administração com a busca constante de aumento de eficiência e melhoria da rentabilidade continua sendo a base de atuação da Companhia. A Diretoria: Enfim, 2020 terminou. Onde todos tiveram que se reinventar, descobrir forças que achavam não ter,
encontrar saídas para problemas nunca pensados . Mas temos a certeza que estamos no caminho certo. O caminho do trabalho árduo, eficiente e competente, que traz resultados virtuosos e com o sentimento de superação e reconhecimento, desejamos registrar agradecimentos aos clientes e acionistas, pela confiança, apoio e preferência; aos diretores, funcionários e demais colaboradores, pelo empenho, dedicação e compromisso com as estratégias da Organização, determinantes para os resultados obtidos.
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
Demonstração de Resultado dos Exercícios (Em MR$)
Balanços Patrimoniais levantados em 31/12/20 e 2019 (EM MR$)
31/12/20 31/12/19
31/12/20 31/12/19 Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
31/12/20 31/12/19
137.628 133.575
Ativo
24.978 25.350 Lucro Líquido do Exercício
3.755
1.180 Receita Bruta das Operações
(25.012) (24.640)
Ativo Circulante
21.306 21.364 (+) Depreciação
317
224 Deduções da Receita Bruta
112.616 108.935
Disponibilidades
3.370
1.819 Valor Ajustado
4.072
1.404 Receita Líquida das Operações
Custos dos Serviços Prestados
(85.096) (86.344)
Clientes
12.928 14.526 Ajuste de Contas Patrimoniais
27.520 22.591
Créditos Tributários e Previdenciários a Compensar
3.906
3.580 Aumento ou Redução de Duplicatas a Receber
1.598
(959) Lucro Bruto das Operações
(21.685) (20.656)
Outros Créditos
982
1.381 Aumento/Redução Créditos Tributários e Previdenciários
(326)
(226) Despesas Operacionais
5.835
1.935
Despesas Antecipadas
120
58 Aumento ou Redução Outros Créditos
399
(218) Lucro (Prejuízo) Operacional
71
Ativo não Circulante
3.672
3.986 Aumento ou Redução Despesas Antecipadas
(62)
99 Resuldado não Operacional
5.835
2.006
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.320
1.506 Aumento ou Redução Outras Provisões
1.661
539 Lucro Operacional antes IRPJ e CSLL
(2.080)
(826)
Ativo Permanente
2.352
2.480 Aumento ou Redução da Conta Fornecedores
(684)
698 Reversão (Despesas) com Provisão CSLL e IRPJ
3.755
1.180
Passivo
24.978 25.350 Aumento ou Redução Impostos a Pagar
50
592 Lucro Líquido do Exercício
217
217
Passivo Circulante
18.340 19.952 Aumento ou Redução das Demais Contas a Pagar
(943)
248 Quantidade de ação
17
5
Empréstimos e Financiamentos
1.989
3.936 Aumento ou Redução em Provisão IR e CSLL
252
26 Lucro Líquido por ação
Obrigações Fiscais e Previdenciárias
3.322
3.021 Caixa Líquido da Atividades Operacional
6.017
2.203 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20 e 2019
Outras Obrigações
3.722
6.312 Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento
(Em MR$)
Reservas
Totais
Obrigações Societárias e Estatutárias
1.052
89 Aumento ou Redução Realizável a Longo Prazo
186
(168)
CaAjuste De Lucros
Provisões Operacionais
8.255
6.594 Aquisição de Imobilizado
(189)
(358)
pital
Patri- Rea- Acu- Ano Ano
Patrimônio Liquido
6.638
5.398 Caixa Líquido da Atividade de Investimento
(3)
(526)
SoDe Le- mo- valia- mulade
de
Capital Social
4.800
3.600 Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento
Eventos
cial Capital gal nial ção
dos 2020 2019
Reservas de Capital
55
55 Aumento ou Redução Empréstimo a Curto Prazo
(1.948)
(582) Saldo no Início do Período 3.600 55.415 680 330 115
- 5.398 5.189
Reservas de Reavaliação
78
115 Pagamentos de Dividendos
(2.515)
(970) Lucro (Prejuízo) do Período
- 3.755 3.755 1.179
Ajuste de Avaliação Patrimonial
330
330 Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos
(4.463) (1.552) Constituição de Reservas
- 1.200 40
(40)
Reservas de Lucros
1.375
1.298 Variação do Caixa Gerador do Período
1.551
125 Aumento de Capital
1.200 (1.200)
- (1.200)
Legal
720
680 Saldo Inicial Caixa/ Equivalente
1.819
1.694 Ajuste Avaliação Patrimonial
Lucros a Realizar
655
618 Saldo Final Caixa/ Equivalente
3.370
1.819 Realização de Reservas
- (38)
1.551
125 Dividendos Pagos
Notas Explicativas. 1. Contexto Operacional: A empresa ÁLAMO ENGENHARIA Variação da Conta Caixa/Equivalente
- 2.515 (2.515) (970)
S/A tem como atividade principal a Manutenção e operação de instalações vigentes são como segue: IR: Calculado à alíquota de 15% sobre o lucro ou Creditados
- 6.638 5.398
elétricas e eletrônicas, telecomunicações, instalações hidráulicas, mecânicas tributável, acrescido do adicional de 10% sobre lucros anuais excedentes a Saldo no Final do Período 4.800 55.415 720 330 77
1.200
- 40
- (38)
- 1.240 209
e condicionamento de ar. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e R$240; e CSLL: Calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. Variação no Período
Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de 3. Partes Relacionadas: As operações com partes relacionadas foram efetuadas Os dividendos foram apurados como segue:
2020
2019
acordo com as práticas contábeis e societárias do Brasil. A Lei Societária número em condições normais de mercado. 4. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O Lucro Líquido do Exercício
3.755
1.179
11.638, de 28/12/07 não trouxe efeitos contábeis relevantes sobre o patrimônio capital subscrito e integralizado em 31/12/20 e 2019 é representado por 217.992 Apropriação para a reserva legal
40
9
e o resultado da empresa. Foram adotadas as seguintes principais práticas ações, respectivamente. ordinárias sem valor nominal, de propriedade de Aumento de Capital
1.200
200
contábeis: a) Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil domiciliados no país. Conforme AGO em Março 2021 elevou o Capital Social de Base de cálculo dos dividendos
2.515
970
de competência de exercício. b) Ativos Circulantes: Aplicações Financeiras:
Dividendos propostos e pagos
2.515
970
R$3.600
para
R$4.200
com
lucros
Acumulados,
o
qual
está
registrado
em
Aumento
São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data
Percentagem sobre a base de cálculo
100%
100%
do balanço e não excedem ao valor de mercado. Demais Ativos Circulantes: de Capital em aprovação. b) Reserva Legal: A Reserva Legal está constituída com
São apresentados pelo valor líquido de realização. c) Imobilizado - Líquido: base em 5% do lucro líquido do exercício, conforme legislação societária, limitada 5. Seguros. A sociedade adota política de manutenção de seguros em níveis
Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/95, a depreciação a 20% do capital social. c) Reserva Revaliação: O saldo de conta Reserva de que a Administração considera adequado para cobrir os eventuais riscos de
de bens do imobilizado é efetuada pelo método linear, às taxas mencionadas Reavaliação refere-se a valores contituidos antes da vigência da Lei nº 11.638/07, responsabilidade ou sinistros de seus ativos.
na nota explicativa nº 4, que levam em consideração a vida útil econômica dos e que será mantido até sua efetiva realização. A realização continuará refletindo na Conselho de Administração: Osvaldo Gil Matias, Presidente; Fernando Carrano
bens. d) Passivo Circulante e não Circulante: São demonstrados por valores conta lucros ou prejuízos acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada Matias, Membro; Luiz Eduardo Mendonça, Membro. Diretoria: Fernando Carrano
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes antes da promulgação da Lei nº 11.638/07. d) Dividendos: O estatuto da Álamo Matias, Presidente; Neuda Mª Nascimento Rodrigues, Diretoria Administrativa e
encargos e variações monetárias incorridos. e) IR e CSLL: O IR e a CSLL são prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do Lucro Líquido do Financeira. Contabilista: Ana Claudia Pereira Matheus - CRC/RJ-089356/O-4 calculados com base nas alíquotas efetivas sobre o lucro tributável. As taxas Exercício, ajustado nos termos da legislação societária brasileira.
CPF: 034.080.027-54.

