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Aumenta a dependência do Brasil
em exportações para a China
Produtos básicos em alta, manufaturados em queda

As exportações brasileiras 
apresentaram relativa re-
siliência em 2020, duran-

te a pandemia, impulsionadas pela 
evolução das vendas de produtos 
básicos. Segundo o Banco Central 
(BC), destacaram-se os bons de-
sempenhos da soja, com aumento 
na quantidade exportada, nota-
damente na região Centro-Oeste, 
e do minério de ferro, no Norte, 
que apresentou melhora de pre-
ços.

As exportações de manufatu-
rados diminuíram, reflexo da de-
saceleração econômica mundial, 
impactando sobretudo os resulta-
dos das regiões Sudeste e Sul. A 
análise desse cenário foi divulga-
da nesta quinta-feira pelo Banco 
Central, no âmbito dos seus bole-
tins regionais.

O Banco Central também ava-

liou o aumento de concentração 
das exportações em todas as re-
giões, impulsionado por maiores 
compras da China. “Tal resulta-
do sugere, de forma generaliza-
da, maior influência da evolução 
da atividade econômica chinesa 
sobre as vendas externas brasilei-
ras, principalmente para as regiões 
Norte e Centro-Oeste. Quando 
excluída a China da análise, obser-
va-se aumento da concentração 
no destino das exportações ape-
nas no Nordeste e Sudeste”, diz 
o estudo.

“A comparação internacional 
mostra o Brasil em posição in-
termediária no que se refere à 
diversificação de parceiros co-
merciais de acordo com os da-
dos do World Integrated Trade 
Solution. De maneira geral, ob-
serva-se tendência de elevação 

da concentração na maioria dos 
países, mas o aumento no Brasil 
foi mais intenso do que a mé-
dia”, diz o BC.

Entre as exportações de produ-
tos manufaturados, o BC destaca 
as retrações na venda de aviões e 
máquinas e aparelhos para terra-
planagem, concentradas no Su-
deste e destinadas sobretudo aos 
Estados Unidos. Recuaram tam-
bém as vendas externas de auto-
móveis de passageiros, com maior 
retração no volume, destinadas 
especialmente para a Argentina, 
mais intensamente no Sudeste, 
Sul e Nordeste.

Em 2020, Estados Unidos e 
Argentina absorveram, respecti-
vamente, US$ 5,1 bilhões e US$ 
1,3 bilhão a menos de produtos 
manufaturados brasileiros em re-
lação a 2019.

Em melhor cenário, economia 
brasileira só se recupera em 2023
Dez anos para voltar ao padrão de 2013, no Governo Dilma

Para a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomér-
cio-SP), as notícias seguem sen-
do desanimadoras na economia. 
A última vez que o Brasil cresceu 
significativamente foi em 2013 
(alta de 3%, segundo o IBGE). 
Depois, ficou quase estagnado em 
2014 (elevação de apenas 0,5%).

Vieram então os anos em que a 
economia foi comandada por uma 
equipe neoliberal radical. Sucede-
ram-se quedas (de 3,5% em 2015 
e de 3,6% em 2016) que não fo-
ram recuperadas nas fracas altas 
seguintes (1,3% em 2017, 1,8% 
em 2018 e 1,4% em 2019. Em se-
guida, veio a pandemia.

Diante desses números, é possí-
vel dizer que o país só vai retomar 
o patamar do começo da década 
passada em 2023 – isso se daqui 
até lá sustentar um crescimento 
de, pelo menos, 2% ao ano. Em 
outras palavras, se nada der errado 
daqui para frente, o Brasil só vol-
tará ao patamar de 2013, ainda no 
primeiro Governo Dilma, exata-
mente 10 anos depois. É, portan-
to, a verdadeira década perdida.

As perspectivas de um cresci-
mento nesse ritmo, porém, são 
poucas. Isso porque 2021 já co-

Último ano de crescimento forte foi no primeiro mandato

Custo da saúde 
cai se STF 
não prorrogar 
patentes

Um pedido de liminar que está 
nas mãos do ministro Dias Toffo-
li, do Supremo Tribunal Federal, 
pode facilitar o acesso da popu-
lação a tratamentos de diferentes 
enfermidades, inclusive daquelas 
relacionadas às sequelas deixadas 
pela Covid.

É o que consta no pedido apre-
sentado no último dia 24 pelo 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para que seja sus-
penso imediatamente o parágrafo 
único do artigo 40 da Lei de Pro-
priedade Industrial. Este trecho da 
legislação prevê que as patentes de 
invenções terão o prazo prorroga-
do automaticamente caso demo-
rem 10 anos ou mais para serem 
aprovadas pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI), 
órgão responsável pela análise de 
pedidos de patentes. Internacio-
nalmente, o prazo máximo para 
uma patente de medicamento vi-
gorar é de 20 anos.

No Brasil, porém, devido ao 
artigo 40, esse período pode su-
perar os 30 anos. Na prática, isso 
faz com que vários medicamentos 
importantes que já tiveram suas 
patentes expiradas no exterior si-
gam sendo produzidos no Brasil 
exclusivamente por laboratórios 
que detêm os direitos, encarecen-
do o tratamento para diversas en-
fermidades e até os custos do SUS, 
que compra vários medicamentos 
para distribuir gratuitamente.

Segundo a PGR, há pelo menos 
74 medicamentos com a patente 
prorrogada no Brasil, incluindo 
fórmulas para o tratamento de di-
ferentes tipos de câncer, HIV, dia-
betes e hepatites virais.

Fechamento 
tira R$ 11 bi de 
faturamento do 
comércio

A fase vermelha decretada pelo 
Governo de São Paulo a partir de 
sábado dará um prejuízo de R$ 11 
bilhões em março para o comér-
cio, calcula a Federação de Comér-
cio de São Paulo (Fecomércio-SP). 
A medida foi anunciada na última 
quarta e deverá valer até o dia 19 
de março. O objetivo, segundo o 
governador João Doria (PSDB), é 
tentar conter o avanço do número 
de casos e mortes provocadas pe-
lo novo coronavírus.

De acordo com a entidade, o 
valor é semelhante aos impac-
tos mensurados de recuo mé-
dio mensal entre abril e maio de 
2020, meses críticos da pande-
mia no ano passado. Só na capi-
tal a estimativa é de uma perda 
média de R$ 6 bilhões no mês 
em medição. Ainda segundo a 
instituição, se não houver fis-
calização intensa em relação às 
irregularidades e atividades clan-
destinas, a medida adotada pelo 
governo não terá eficácia.

Sem acordo, 
definição de 
comissões fica 
para 3ª feira

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
informou após a reunião de líderes 
que a definição sobre as presidên-
cias das comissões permanentes 
ficou para a próxima terça-feira. 
Apesar de ele sustentar que “não 
tem imbróglio, só não tem acor-
do” entre os partidos, as discor-
dâncias são grandes.

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) ficará 
com o PSL. Porém, o nome de Bia 
Kicis para a presidência enfrenta 
resistências. É grande a possibili-
dade de candidatura avulsa para 
impedir alguém da tropa de cho-
que de Bolsonaro à frente da mais 
importante comissão da Câmara.

Para o 1º vice-presidente da Câ-
mara, deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), é preciso tempo “para 
que os líderes organizem os últi-
mos detalhes da distribuição pro-
porcional das presidências”.

O comando das 25 comissões 
permanentes é distribuído pe-
lo critério da proporcionalidade:  
quanto maior o número de depu-
tados de determinado partido ou 
bloco partidário, mais comissões.

meçou com desafios enormes 
para a economia do país, com um 
primeiro trimestre marcado por 
uma nova queda do consumo das 
famílias em meio ao auge da cri-
se de Covid-19, cujos impactos 
se verão no PIB trimestral. Ain-
da que o PIB cresça entre 3% e 
3,5% em 2021, será muito mais 
por conta do efeito comparativo 

da queda de 4,1% em 2020 do que 
um indicativo sólido da retomada 
econômica.

Para a Fecomércio-SP, o cami-
nho pode começar a ser trilhado 
por uma verdadeira reforma do 
Estado, diminuindo tributos, ace-
lerando investimentos e contendo 
a alta da inflação por meio de uma 
política de juros baixos.

Antonio Cruz/ABr
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Brasil em colapso
Por Paulo Alonso

O Brasil vive um 
desgoverno, sem 
a presença no ce-

nário nacional de um chefe 
de Estado e de Governo 
para atuar de forma digna, 
responsável e comprome-
tida pelo Brasil dos brasi-
leiros. O que se observa, 
ao longo desse período em 
que o presidente Bolsonaro 
ocupa o Palácio do Planal-
to, é o abandono do povo 
que, sem ter para onde ir, 
morre nas ruas, comunida-
des, hospitais, isso quando 
consegue vaga em um para 
ser internado, diante desse 
quadro desalentador e trági-
co vivido em razão da pan-
demia do coronavírus estar 
presente em todos os lados.

Pior, muito pior do que a 
nefasta pandemia é a fragili-
dade de ações governamen-
tais para combatê-la e impe-
dir maior contaminação da 
população, que chora seus 
mortos, amigos e parentes. 
A vergonha em que vive o 
Brasil é observada mundo 
afora, com o mandatário 
maior da Nação sendo exe-
crado por cientistas nacio-
nais e internacionais, pelos 
colegas que chefiam os ou-
tros países e por uma parce-
la imensa da sociedade bra-
sileira que, sem esperança, 
tenta sobreviver aos tem-

pos atuais, bicudos e jamais 
imaginados.

O Brasil atravessa a sua 
pior crise sanitária, e os nú-
meros falam por si só. Com 
quase 2 mil mortes causa-
das pela Covid-19, nas últi-
mas 24 horas, o presidente, 
que ainda zomba do uso de 
máscaras e de medidas pre-
ventivas, não toma as réde-
as dessa situação e convive 
com um ministro-general 
que de saúde nada entende.

Juntos, estão asfixiando 
a população que sofre e pe-
de socorro. Estão matando, 
aos poucos, os brasileiros, 
pois são responsáveis, pela 
inércia de procedimentos e 
por milhares de óbitos. Es-
se é o atual retrato de um 
Brasil totalmente abando-
nado e largado por seus go-
vernantes.

E é obvio que mesmo os 
que apoiavam o modo trucu-
lento do presidente estão agora 
contrários a ele. Isso também 
é provado pelas últimas pes-
quisas do Ipec (Inteligência, 
Pesquisa e Consultoria) e que 
indicam que a aprovação do 
seu governo está abaixo dos 
30%. Essa desaprovação está 
também atrelada à não reto-
mada do pagamento do auxí-
lio emergencial e obviamente à 
péssima condução no setor da 
saúde.

Como consequência na-
tural de tanto descaso e 

negligência, o Brasil des-
pencou do 9º lugar para a 
12ª posição no ranking das 
maiores economias mun-
diais. Não poderia ser dife-
rente, e se essa apatia para 
resolver os grandes proble-
mas do país continuar, e 
não creio que vá mudar, o 
Brasil será um dos países 
mais duramente prejudica-
dos do globo.

Não há saúde, não há 
educação, não há segurança 
pública, não há habitação, 
não há infraestrutura, não 
há emprego, não há comi-
da na mesa dos brasileiros. 
O que existe é uma Brasil 
falido, vivendo um verda-
deiro colapso gerencial. 
Discursos rasos, primitivos 
e sem embasamento algum, 
alguns cínicos até, são ouvi-
dos dia após dia. Atitudes 
mesquinhas e impensáveis 
são percebidas da mesma 
forma no dia a dia. Chega-
mos ao fundo do poço. Re-
cuperar esse tempo perdido 
não será tarefa das mais fá-
ceis. E essa recuperação le-
vará décadas.

O deputado Rodrigo 
Maia, então presidente da 
Câmara dos Deputados, 
recebeu mais de 50 pedi-
dos de impeachment para 
afastar o presidente do seu 
cargo, mas o parlamentar, 
mesmo constatando que ele 
não tinha, não tem e nem 

terá condições de governar, 
preferiu deixar nas gavetas 
todos esses pedidos, geran-
do um grande desserviço 
à Nação brasileira. Foi co-
varde. Ele já deveria ter si-
do afastado da Presidência 
da República, em nome do 
Brasil, em nome da defesa 
dos brasileiros.

Diante da alta crescente 
do vírus, alertado por médi-
cos, sanitaristas e cientistas, 
e da lentidão do Governo 
Federal em garantir mais 
doses e novas fórmulas pa-
ra a vacina, 23 estados, além 
do Distrito Federal, passa-
ram a adotar medidas mais 
rígidas de circulação. O go-
vernador João Dória, por 
exemplo, decretou lockdown 
em todo o Estado de São 
Paulo.

O Rio de Janeiro está 
atrás de decisões efetivas 
em relação ao coronavírus. 
O governador em exercício 
Claudio Castro e o prefeito 
Eduardo Paes já deveriam 
ter tomado atitudes mais 
enérgicas. As praias do Rio 
vivem cheias de pagodeiros; 
o Leblon, bairro da zona 
sul, dá o péssimo exemplo 
de aglomerações em bares 
e restaurantes, e festas são 
produzidas nas comunida-
des e em todos os lugares, 
sem que a fiscalização seja 
eficiente e eficaz. Decretar 
somente agora a proibição 

de funcionamento de ba-
res e restaurantes, no Rio, 
em determinados períodos, 
é uma medida adotada por 
Paes e que chega tarde.

O Brasil já registrou 260 
mil mortes desde o começo 
da pandemia há um ano. E a 
média móvel de mortes nos 
últimos sete dias chegou 
a 1.332, sendo a variação 
de 29% em comparação à 
média de 14 dias atrás, in-
dicando forte tendência da 
alta no número de mortes 
no Brasil.

O Brasil é uma vergonha 
com esse desgoverno tres-
loucado e assassino.

Somente agora, diante do 
caos instaurado, é que o mi-
nistro-general da Saúde, que é 
um sujeito péssimo na arte da 
comunicação, além de despre-
parado para ocupar esse cargo, 
diz que ainda tenta negociar 
com a Pfizer a compra de no-
vas vacinas. Aliás, o ministro-
-general da Saúde anunciou 
que estima receber, até junho 
9 milhões de imunizantes, 30 
milhões até setembro e 60 mi-
lhões de doses até dezembro, 
perfazendo um total de 99 mi-
lhões.

Até lá e se essa previsão 
se concretizar, milhares de 
nacionais já terão morrido. 
Não podemos nos esque-
cer que cidades como Rio e 
Salvador, para citar apenas 
duas, deixaram de seguir o 

cronograma de aplicação de 
vacinas, pois seus estoques 
tinham acabado. Repugnan-
te se viver em um país co-
mo o Brasil atualmente.

A que ponto chegamos! 
Menos de 4% da popula-
ção foi vacinada. Israel, No-
va Zelândia e Reino Unido, 
dentre tantos, não serviram 
de exemplo para o presidente 
Bolsonaro. Sua visão míope 
de mundo e de vida o im-
pede de olhar o horizonte e 
viajar a outros países e com 
esses governantes aprender 
um pouco a governar.

O Brasil está à beira de um 
colapso na saúde e são exigi-
das medidas urgentes e cole-
tivas. Claro que o compor-
tamento humano também 
afeta toda essa contaminação. 
Esse comportamento relaxa-
do e inapropriado transmi-
te mais a doença e se cria, 
assim, novas variantes com 
maior capacidade de trans-
missão. Na realidade, o que já 
era ruim, ficou simplesmente 
péssimo.

Diante de todo esse 
quadro desalentador, os 
partidos políticos, e em 
bloco, deveriam pedir um 
impeachment coletivo do 
presidente Bolsonaro, que 
perdeu toda e qualquer con-
dição de continuar a ser o 
mandatário do Brasil.

Paulo Alonso é jornalista.

A importância do ESG no dia a dia da empresa
Por Luciana 
Moralles

A questão da terceiri-
zação das atividades 
no meio das empre-

sas ou mesmo a industria-
lização por encomenda em 
outras plantas são questões 
que sob o ponto de vista das 
responsabilidades jurídicas 
tradicionais já estão incorpo-
radas na gestão de risco das 
empresas, em especial no to-
cante à responsabilidade am-
biental, trabalhista, criminal e 
cível.

Entretanto, ao que se re-
fere à responsabilidade das 
empresas geradas pelas nor-
mas de ESG – Environmen-
tal Social Governance – há 
muito a percorrer para que 
se alcancem ferramentas ju-
rídicas e de gestão eficientes 
para que problemas sociais 
e ambientais complexos 
possam ser minimizados ou 

superados utilizando-se do 
espaço de poder exercido 
pela atividade produtiva.

Até pouco tempo atrás 
a visão da sociedade era de 
que políticas públicas ou 
ações para minimizar gaps 
sociais estariam preferen-
cialmente dentro do esco-
po de atuação do Estado, 
aqui entendido os Poderes 
Constituídos. Com o passar 
do tempo a sociedade co-
mo um todo entendeu que 
a atividade privada tem um 
papel importante nas trans-
formações sociais, gerando 
externalidade positivas e 
negativas, e que a busca de 
uma agenda positiva para 
esses centros de poder se-
ria um grande passo para 
implementarmos uma visão 
de sociedade mais justa so-
cialmente.

A visão liberal da ativida-
de econômica se junta a um 
papel mais ativo das em-

presas no chamado ESG, 
desta forma, mesmo que 
muitas vezes o direito não 
traga respostas satisfatórias 
à governança das empresas 
e a cadeia de responsabili-
dade de todos os parceiros 
de uma atividade produtiva. 
Vivencia-se que o consu-
midor e a opinião pública 
exigem um papel mais ético 
das empresas e que a variá-
vel ambiental e social esteja 
incorporada na governança 
corporativa das empresas.

Gestão corporativa efeti-
va nessa nova ordem signi-
fica ir além do marketing ou 
do discurso da alta liderança 
e, sim, entender o seu negó-
cio de uma forma compro-
metido com novas ações 
ambientais e sociais, tais 
como, por exemplo: com-
prometimento e responsa-
bilização da alta liderança, 
treinamento periódicos dos 
colaboradores, análise de 

risco de sua cadeia produ-
tiva com o fim de verificar 
não conformidade de seus 
parceiros e medidas disci-
plinares em caso de viola-
ção do programa de ESG.

Outro ponto que deve 
ser considerado na incor-
poração de novas práticas 
é o greenwashing, rainbow 
washing ou pink washing, 
para citar apenas alguns 
exemplos de maquiagem de 
práticas socialmente e am-
bientalmente exigidas, que 
são fortemente repelidos 
pelo mercado consumidor, 
podendo levar a uma perda 
reputacional e de valor de 
uma empresa. As empresas 
devem estar cientes que há 
uma linha tênue entre uma 
conduta de marketing ver-
de legítima e juridicamente 
aceitável e o greenwashing, 
sendo que ainda não há um 
posicionamento consolida-
do dos tribunais e legislação 

para ser usada como parâ-
metro de condutas.

O Estado e a sociedade 
têm transferido para as em-
presas a responsabilidade 
por fiscalizar os seus parcei-
ros e aí está um dos grandes 
desafios da governança em-
presarial. Não é por outra 
razão que vemos gestoras de 
ativos financeiros buscando 
investir em empresas que de-
monstrem que já possuem 
ferramentas para medir e 
controlar suas práticas sociais 
e ambientais e de seus parcei-
ros. O momento é de cons-
truir métricas confiáveis para 
gerar indicadores que permi-
tam demonstrar a conformi-
dade ambiental e social das 
empresas, ou seja, estamos 
na era da prestação de contas 
ambiental e social.

Quais ferramentas devem 
ser inseridas no dia a dia das 
empresas para que práticas, 
até então consideradas vo-

luntárias, sejam inseridas de 
uma forma racional, inteli-
gente, com um impacto po-
sitivo e acima de tudo sem 
perder o objetivo da empre-
sa, que é gerar lucro e rique-
za? Como simultaneamente 
gerar um retorno financeiro 
da atividade e provocar ao 
mesmo tempo um impacto 
social e ambiental positivo? 
Como não estar exposto a 
práticas ilegais de seus ter-
ceirizados ou parceiros?

O desafio está posto para 
o setor privado com os di-
versos movimentos vistos de 
fora para dentro da empresa 
e de dentro para fora, em que 
se capturaram-se conceitos 
sociais e ambientais e os inse-
rem harmonicamente no dia 
a dia das empresas.

Luciana Camponez Pereira Moralles 
é advogada chefe da área ambiental 
e regulatória do Finocchio e Ustra 

Sociedade de Advogados.
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Não ao sistema buffet

Está devidamente comprovado o poder de contágio 
do sistema buffet, mesmo com uma única pessoa ser-

vindo. O momento é de empratado. Adequações se fazem 
necessárias com urgência.

Toque de recolher no Rio

Finalmente, as autoridades acordaram para a gravidade 
da pandemia no Rio. Será instituído durante uma semana 
um toque de recolher das 23h às 5h e bares /restaurantes 
só vão abrir das 6h às 17h. Tomara que os que insistem 
em fazer festas e eventos com aglomeração sosseguem 
e sejam punidos. Não seria o caso de controlar as praias 
também?

Vale do Café:  
patrimônio da humanidade

O Instituto Preservale acaba de criar um grupo, co-
ordenado pelo especialista em cultura do Vale do Café, 
José Luiz Júnior, para tocar a candidatura de Vassouras a 
patrimônio da humanidade pela Unesco. Há um desejo de 
unir outros municípios no projeto.

Política de turismo

Enquanto o secretário de Turismo de Vassouras avança 
num projeto turístico sustentável e criativo para o mu-
nicípio, Valença parou no tempo e precisa urgente de um 
redimensionamento nas politicas públicas de turismo.

Imagem negativa no exterior

A falta de estratégias efetivas para a contenção da 
pandemia e para a vacinação, por parte do Governo Fed-
eral negacionista, vem causando preocupação em vários 
líderes mundiais. Isolado, Bolsonaro corre o risco de 
começar a sofrer sanções comerciais.

Portugal

Com o confinamento e vacina, Portugal volta controlar 
a pandemia e deve prosseguir com as medidas restritivas.

Prevent Senior

A Prevent Senior, com uma boa rede de hospitais no 
Rio de Janeiro, vem se mostrando ineficaz na marcação de 
consultas e no próprio sistema de telemedicina que criou 
em seu aplicativo. Faz-se necessário um aumento nos 
atendentes no telefone da central e da rede credenciada.

Bangu vai ganhar Centro Cultural

O Centro Cultural Casa do Silverinha, em Bangu, final-
mente vai sair do papel. Na casa da família, projetada pelo 
arquiteto Julio Senna, e que recebeu Givenchy e o Xá do 
Irã, entre outros vai surgir um verdadeiro museu de Bangu. 
Justa homenagem a Guilherme da Silveira Filho.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA MIRASOL

CNPJ 33.921.491/0001-62 / NIRE 33400057201
A Presidente da Sociedade Cooperativa MIRASOL, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados
Associados para participarem da Assembleia Geral  Ordiná-
ria, a ser  realizada em nossa sede, porém, não havendo a
condição do acontecimento na própria sede devido ao
CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no
dia 16 de Março de 2021, em primeira convocação às
19h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número
total de Cooperados Associados, em segunda às 20h00min
com  metade mais 01 (um)do número total de Cooperados
Associados e em terceira e última às 21h00min Convocação
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social
do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço
Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apura-
das no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição
dos Membros do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro/RJ, 05 de Março de 2021.
DIRETORA PRESIDENTE

CLAUDIA MAFRA CABRAL RECHER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERITA - COOPERATIVA
DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS

VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A Diretora Presidenta da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
cooperativa sem fins lucrativos enquadrada na Lei 5.764/71, CNPJ
28.730.572/0001-45, NIRE 33.40005596-9, com sede na Rua Doutor João
Gomes de Mattos Sobrinho 72, Quadra 4 Lote, 1A Box 204, Inoã, Maricá - RJ,
CEP 24943-180, convida a presença de todo o quadro societário composto
de (21) vinte e um cooperantes para comparecer em sua sede no dia 27/03/
2021 com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 10:00h e
terceira e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 em cumprimento ao Artigo 44º
da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local
visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail
para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A
prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2020;
(2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas
decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/
2022, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2020, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de
associados; (3) Candidatura, eleição e posse para renovação da Diretoria
Titular para novo mandato no quadriênio 2021/2025. Maricá/RJ, 05 de março
de 2021. Natali Dusi Pinheiro - Diretora Presidenta -  CPF nº 098.229.017-98.

Comida desperdiçada em mundo com fome
821,6 milhões sem comer e 931 milhões de ton. de alimentos no lixo

Do total de alimen-
tos disponiveis 
aos consumido-

res, estima-se que 931 mi-
lhões de toneladas de ali-
mentos, ou 17% foram para 
o lixo de residências, varejo, 
restaurantes e outros ser-
viços alimentares. É o que 
aponta uma nova pesquisa 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que visa a 
apoiar os esforços globais 
para reduzir pela metade o 
desperdício de alimentos 
até 2030. O peso equivale 
a aproximadamente 23 mi-
lhões de caminhões de 40 
toneladas totalmente car-
regados – o suficiente para 
circundar a terra sete veze

No mesmo ano, segundo 
o Relatório da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
revelava que uma pessoa a 
cada 10, na população de to-
do o planeta, passou fome. O 
número totalizava 821,6 mi-
lhões de pessoas. Se conside-
radas as pessoas em condição 
“moderada” de insegurança 
alimentar, o total chega a 2 
bilhões ou 26,4% da popula-
ção mundial.

O Índice de Desperdí-
cio de Alimentos 2021, do 
Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e da organiza-
ção parceira WRAP, ana-
lisa as sobras alimentares 
que ocorrem nos pontos 
de venda, restaurantes e 
residências – considerando 
as partes comestíveis e não 
comestíveis, como ossos e 
conchas.

O relatório apresenta a 
mais abrangente coleta de 
dados, análise e modelagem 
de desperdício de alimentos 
até o momento e oferece 
uma metodologia para os pa-
íses mensurarem a perda. No 
total, 152 unidades de obser-
vação foram identificadas em 
54 países. O relatório desco-
briu que em quase todos os 
países onde o desperdício 
foi mensurado, estes foram 
substanciais, independen-
temente do nível de renda. 
Também mostra que a maior 
parte tem origem nas resi-
dências, que descartam 11% 
do total de alimentos dispo-
níveis na fase de consumo da 
cadeia de abastecimento.

Os serviços alimentares 
e os estabelecimentos de 
varejo desperdiçam 5% e 
2%, respectivamente. Em 
nível global per capita, 121 
quilos de alimentos são des-
perdiçados por consumido-
res a cada ano. Deste total, 
74 quilos são descartados 
no ambiente doméstico. O 
relatório também inclui es-
timativas regionais e nacio-
nais per capita.

O desperdício de alimen-
tos tem impactos ambien-
tais, sociais e econômicos 
substanciais. Por exemplo, 
neste momento em que 
a ação climática ainda es-
tá atrasada, 8%-10% das 
emissões globais de gases 
de efeito estufa estão asso-
ciadas aos alimentos não 
consumidos – se conside-
rarmos as perdas em toda 
a cadeira, inclusive antes do 

nível do consumidor.
Com 690 milhões de 

pessoas afetadas pela fome 
em 2019, um número que 
deverá aumentar acentua-
damente com a Covid-19, e 
três bilhões de pessoas inca-
pazes de custear uma dieta 
saudável, os consumidores 
precisam ajudar a reduzir o 
desperdício em suas casas.

Os países podem aumen-
tar a ambição climática ao 
incluir o desperdício de ali-
mentos nas Contribuições 
Nacionalmente Determina-
das (NDCs, na sigla em in-
glês) no âmbito do Acordo 
de Paris, enquanto fortale-
cem a segurança alimentar 
e reduzem os custos para as 
famílias. Isto também torna 
a prevenção de desperdício 
de alimentos uma área pri-
mária a ser incluída nas es-
tratégias de recuperação da 
Covid-19.

A meta 12.3 do Obje-
tivo de Desenvolvimento 
Sustentável visa a reduzir 
pela metade o desperdício 
alimentar global per capi-
ta no varejo e no nível do 
consumidor, bem como di-
minuir as perdas ao longo 
das cadeias de produção e 
fornecimento. Um dos dois 
indicadores para a meta é o 
Índice de Desperdício de 
Alimentos.

Um número crescente de 
países tem medido o des-
perdício de alimentos nos 
últimos anos. Os relatórios 
constatam que 14 países 
já possuem dados sobre o 
desperdício doméstico co-

letados de forma compatí-
vel com o Índice.

Outros 38 países têm da-
dos sobre desperdício do-
méstico que, com pequenas 
mudanças na metodologia, 
cobertura geográfica ou 
tamanho da amostra, lhes 
permitiriam criar uma es-
timativa compatível com o 
ODS 12.3. Um total de 54 
países tinham dados de pelo 
menos um dos três setores 
abordados pelo relatório.

As novas estimativas glo-
bais de desperdício foram 
geradas a partir de unidades 
de observação existentes e 
extrapolações baseadas nas 
estimativas observadas em 
outros países. Dado que 
75% da população mundial 
vive em países com uma es-
timativa de desperdício ob-
servada em nível doméstico, 
a confiabilidade na estimati-
va deste setor é maior. Em 
contrapartida, com estima-
tivas diretas muito inferio-
res no nível do varejo e dos 
serviços de alimentação, a 
confiabilidade nos números 
para estas áreas é menor.

Os dados sobre a divisão 
entre partes comestíveis 
e não comestíveis desper-
diçadas estão disponíveis 
apenas em poucos países de 
alta renda, e mostram uma 
divisão de cinquenta por 
cinco, em média, em nível 
doméstico. A proporção 
de partes não comestíveis é 
uma importante lacuna de 
conhecimento e pode ser 
maior nos países de baixa 
renda.

Lula chega junto a Bolsonaro na popularidade digital
Preços elevados dos 

combustíveis, desastre na 
condução da pandemia e 
da vacinação contra Co-
vid-19, PIB despencado 
e dólar disparando estão 
levando Jair Bolsonaro 
a uma nova derrota: en-
quanto se mantém estag-
nado no ranking de po-
pularidade digital medido 
pela consultoria Quaest, o 
chefe do governo federal 
vê o ex-presidente Lula se 
aproximar de sua posição.

A Quaest avalia o de-

sempenho de personali-
dades políticas brasileiras 
nas plataformas Face-
book, Instagram, Twit-
ter, YouTube, Wikipedia 
e Google. Em uma esca-
la de 0 a 100, sendo que 
100 representa o máximo 
de popularidade, Bolso-
naro tem 62,3 pontos no 
ranking, na liderança da 
lista. Lula, por sua vez, 
apresentou crescimen-
to nos últimos meses e, 
agora, tem 55,9 pontos. 
Com uma diferença de 

6,4 pontos, Lula é o prin-
cipal antagonista de Bol-
sonaro também no cam-
po digital.

Vale lembrar que as mí-
dias sociais foram a princi-
pal arma utilizada por Bol-
sonaro em 2018 para chegar 
à presidência e, ainda hoje, 
são usadas pelo governo 
como forma de driblar a 
imprensa.

Segundo o pesquisador 
Felipe Nunes, professor de 
ciência política da UFMG 
(Universidade Federal de 

Minas Gerais) e diretor da 
Quaest, ouvido pela Folha 
de S. Paulo, um outro fator 
além do péssimo desempe-
nho de Bolsonaro no gover-
no pode estar contribuindo 
para a ascensão de Lula.

“O que fez Lula voltar? 
Objetivamente: ele cresceu 
em número de seguidores, 
cresceu em engajamento e 
cresceram as procuras por 
ele no Google. O que cau-
sou isso? Temas de com-
paração entre os preços na 
era Lula e agora”, disse.
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Ceciliano: auxílio de R$ 300 
será pago ainda este mês

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano 
(PT), espera que ainda este mês famílias que vi-

vem abaixo da linha da pobreza já comecem a receber o 
auxílio emergencial de até R$ 300 do programa Supera 
Rio, sancionado no início da semana pelo governador em 
exercício Cláudio Castro. Ceciliano é o autor da lei, que 
criou o programa. Ele está acompanhando a regulamen-
tação, que, segundo ele, deve ser rápida. Terão direito ao 
auxílio famílias com renda per capita de até R$ 178 e que 
não estejam inscritas em nenhum outro benefício, como o 
Bolsa Família.

Recursos do Fundo de 
Combate à Pobreza

O deputado André Ceciliano prevê que o programa 
Supera Rio vai ajudar mais de 260 mil famílias que estão 
vivendo na linha de extrema pobreza. Segundo ele, o 
Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil a lançar esse 
auxílio emergencial. O dinheiro para o programa sairá do 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza que esse ano vai 
arrecadar mais de R$ 5,5 bilhões. “Se tirarmos 30% desse 
fundo, já teremos R$ 1,5 bilhão para o programa. Faremos 
um remanejamento desses recursos. Teremos também o 
Refis, que pode gerar mais de R$ 1 bilhão em recursos a 
partir dos próximos 45 dias”, explicou o parlamentar.

Educação financeira  
no Ensino Médio

Em momentos de crise 
econômica, saber administrar 
os poucos recursos disponíveis 
é muito importante, e, para o 
deputado Marcelo Dino (PSL), 
essa lição se aprende na escola. 
Por isso, ele apresentou pro-
jeto de lei na Alerj que inclui 
na grade curricular do Ensino 
Médio a disciplina “Educação 
Financeira e Finanças Pessoais”. 
Segundo ele, o objetivo é levar 
aos alunos a formação e o estímulo à administração racional 
dos recursos pessoais.

‘Disque Maria da Penha’

O mês da mulher mal começou e a Alerj já tem uma 
boa notícia para elas. O plenário aprovou o projeto de lei 
para a criação de um número exclusivo de telefone deno-
minado “Disque Maria da Penha”, voltado para o recebi-
mento de denúncias sobre violência doméstica e descum-
primento de medidas protetivas às mulheres, relacionadas 
à Lei Federal 11.340/06 – Lei Maria da Penha. Os autores 
da proposta são os deputados Sérgio Fernandes e Martha 
Rocha (ambos do PDT) e Fábio Silva (DEM).

Multa para quem  
divulgar fake news

Muitas notícias sobre os vereadores do Rio são consi-
deradas falsas por eles. São as chamadas fake news. Mas 
a vereadora Monica Benicio (PSOL) resolveu criar um 
programa municipal para combater essas e outras notí-
cias falsas que circulam principalmente na internet. Pela 
proposta, o autor da falsa informação pode ser obrigado a 
pagar multa que varia entre R$ 100 e R$ 1 mil, no caso de 
pessoa física, e de R$ 1 mil a R$ 10 mil, para pessoa jurí-
dica, entre outras penalidades. E atenção, isso não é uma 
fake news, o projeto tramita na Câmara Municipal do Rio.

Marcelo Dino

Rio fecha bares à noite e 
adota toque de recolher
A prefeitura do Rio 

de Janeiro publi-
cou nesta quinta-

-feira decreto com novas 
medidas de isolamento so-
cial para combater a pande-
mia de Covid-19. Entre as 
medidas, está a proibição de 
permanência de pessoas em 
vias e áreas públicas das 23h 
às 5h. Também foi decreta-
do que bares, lanchonetes e 
restaurantes devem fechar, 
para atendimento presen-
cial, a partir das 17h.

Esses estabelecimentos 
só poderão funcionar das 
6h às 17h, podendo atender 
a um número máximo de 
clientes correspondente a 
40% de sua capacidade ins-
talada.

Há restrições também 
para comércios e serviços 
com atendimento presen-
cial, que só poderão fun-
cionar das 6h às 20h. As 
medidas passam a valer às 
17h desta sexta-feira e serão 
mantidas, pelo menos, até o 
dia 11 de março.

Outras decisões anuncia-
das são a proibição de fun-
cionamento de quiosques, 
barracas comerciais e ambu-
lantes em toda a orla do mu-
nicípio durante esse período. 
Também estão proibidas fes-
tas, eventos, feiras especiais, 
feiras de ambulantes, feirar-
tes e os funcionamentos de 
boates e casas de espetáculo.

Pessoas que infringirem 
as regras estão sujeitas a 
multa de R$ 562,42 e tam-
bém podem responder cri-
minalmente, com base no 
artigo 268 do Código Penal 
(infringir determinação do 
poder público, destinada a 
impedir introdução ou pro-
pagação de doença conta-
giosa), que tem pena de um 
mês a um ano de prisão. As 
atividades comerciais tam-
bém estão sujeitas a apre-
ensão de mercadorias e de 
bens, a multas e a interdi-
ções).

As medidas foram publi-
cadas na edição desta sexta-
-feira do Diário Oficial do 
Município e adotadas devido 
ao aumento do número de 
casos e de óbitos por Co-
vid-19, além da sobrecarga 
da rede hospitalar em todo 
o país.

O prefeito do Rio de Ja-
neiro, Eduardo Paes, disse 
que as novas medidas restriti-
vas adotadas pela administra-
ção municipal são uma for-
ma preventiva de combater a 
Covid-19. Afirmou que não 
houve registro de aumento 
de casos, nem de óbitos, mas 
foi identificada uma tendên-
cia de alta nos atendimen-
tos na rede de urgência e de 
emergência de pessoas com 
síndrome gripal e síndrome 
respiratória aguda grave, que 
antecedem a notificação de 

um caso de Covid-19.
“Essas medidas têm 

um objetivo principal: evi-
tar que se repita em 2021 
o genocídio de 2020, que 
aconteceu na cidade do Rio 
de Janeiro”, disse o prefei-
to, durante a apresentação 
das novas medidas de res-
trição e da nona edição do 
Boletim Epidemiológico, 
destacando que, em 2020, 
a capital teve taxas de mor-
talidade e de letalidade aci-
ma de São Paulo, a maior 
cidade do país e que tem o 
dobro da população do Rio. 
Paes afirmou que os dados 
dos atendimentos, ainda 
que sem confirmação da 
contaminação, são os que 
mais o preocupam. “Quan-
do a gente olha para esse 
dado aí, ele é um dado que 
liga um sinal de alerta. É um 
dado que vem me incomo-
dando e a todos da prefei-
tura desde o finalzinho da 
semana passada. Daí eu ter 
intensificado o debate com 
os especialistas sobre esse 
tema. Nosso objetivo é nos 
antecipar para que possa-
mos manter os números 
baixos que estamos tendo 
este ano”, garantiu.

“Há uma situação nacio-
nal que isso possa chegar ao 
Rio de Janeiro. Ainda não 
chegou e espero que não 
chegue”, explicou. O quar-
to fator é a falta de respeito 

por parte da população às 
regras sanitárias e medidas 
restritivas já adotadas pa-
ra evitar aglomerações, in-
clusive, com pessoas sem 
usar máscaras de proteção. 
“O que nós vemos, infe-
lizmente, é uma irrespon-
sabilidade”, afirmou Paes, 
isentando donos de bares 
e restaurantes, que segundo 
ele, têm colaborado.

Em São Paulo, o diretor 
do Instituto Butantan, Di-
mas Covas, disse à Rádio 
Bandeirantes na terça-feira 
que todo o estado deveria 
ser colocado “imediata-
mente” em uma fase mais 
restritiva.

“Diminuição da circula-
ção principalmente a partir 
das 20h para evitar festas 
e aglomerações. Isso deve-
ria ocorrer por um período 
mínimo de 15 dias. Conse-
guimos esfriar a velocida-
de inicial de transmissão 
da variante do coronavírus 
detectada inicialmente em 
Manaus”.

Ele estimou que só “no 
meio do ano” a vacinação 
comece a reduzir a mortali-
dade por Covid-19 no Bra-
sil. Segundo o diretor do 
Butantan, os efeitos serão 
percebidos depois que pelo 
menos 50 milhões de pes-
soas estiverem imunizadas, 
mas isso ainda depende da 
compra de mais doses.

Seis em 10 idosos já deixaram de  
comprar remédio por falta de dinheiro

Levantamento realizado 
pela Federação Brasileira 
das Redes Associativistas e 
Independentes de Farmá-
cias (Febrafar), através do 
Instituto Febrafar de Pes-
quisa e Educação Corpora-
tiva (Ifepec), apontou que 
59% entre 2.200 idosos en-
trevistados já deixaram de 
comprar medicamentos por 
falta de dinheiro.

Intitulado “Estudo do 
Mercado Sênior nas Farmá-
cias”, a pesquisa teve como 
objetivo entender melhor a 
atual realidade desse grupo 
etário quando o assunto é 
a sua saúde, a prevenção e 
os seus hábitos de consu-
mo. Um dos principais re-
sultados registrados foi o 

fato desse público ter como 
principal fator para a de-
finição de uma farmácia o 
preço, sendo que 91% dos 
entrevistados apontaram 
esse item.

Na sequência, os demais 
fatores foram localização, 
para 64%; e estacionamen-
to, para 63% dos entrevis-
tados, sendo que o entrevis-
tado poderia optar por mais 
de uma opção. Participaram 
da pesquisa 2.200 consumi-
dores com 50 anos ou mais 
e 300 cuidadores de idosos 
em todo o país.

Ponto muito relevante 
desse público é que a maio-
ria (67%) costuma pagar os 
medicamentos que com-
pram, prioritariamente. Já 

29% retiram no SUS, posto 
de saúde ou Farmácia Po-
pular e só para 4% os me-
dicamentos são pagos por 
parentes.

A pesquisa também 
apontou que os entrevis-
tados não possuem o cos-
tume de analisar preços, já 
que a maioria afirmou não 
ter pesquisado preços em 
outras farmácias, 73%.

Ainda como impacto 
dos preços, se observa que 
medicamentos genéricos, 
por serem geralmente mais 
baratos, foram os produtos 
mais adquirido pelos consu-
midores, com 66%, seguido 
por medicamentos de mar-
cas (42%) e não medica-
mentos (27%), lembrando 

que os consumidores po-
dem adquirir mais um tipo 
de produto por ida à farmá-
cia.

O estudo também apon-
tou que se tem uma relutân-
cia desse público em utili-
zar serviços farmacêuticos, 
sendo que apenas 17% dos 
entrevistados afirmaram ter 
utilizado algum serviço do 
tipo nos últimos 90 dias. 
Além disso, mesmo com a 
necessidade de isolamento 
social, 91% desses consu-
midores afirmaram que re-
alizam compras de forma 
presencial. Já compras por 
aplicativos ou WhatsApp 
são utilizadas por 16% dos 
participantes, 14% usam te-
lefones e apenas 4% sites.

Nita Freire no Sim Pro Samba

Nesta sexta-feira (5/3), quem estará no bate-papo do Sim 
Pro Samba é Nita Freire, viúva do Patrono da Educação, 
Paulo Freire, e o professor do Departamento de Educação 
da UniRio, Diógenes Pinheiro. Eles falarão sobre “Educação 
ontem e hoje: A atualidade de Paulo Freire e Darcy Ribeiro no Brasil 
do Século XXI.”

Logo após, com muito samba, arte e poesia, o grupo 
Nabêra coloca o povo pra cantar na companhia do artista 

plástico Vitor Vanes, com suas charges críticas, e o poeta 
Grandmaster Cotta, do Slam Paz e Guerra.

O projeto Sim Pro Samba: O Samba dxs Professorxs – 
100 Anos de Paulo Freire, contemplado com a Lei Aldir 
Blanc através do Prêmio a Projetos de Fomento a Todas as 
Artes, terá início, às 17h.
Programação:

17h - Bate papo sobre educação.
18h20 - Slam e charge.
18h30 – Sim Pro Samba: O Samba dxs Professorxs.
20h - Término.



5Monitor Mercantil   l  Sexta-feira, 5 de março de 2021 Financeiro

Três perguntas: 5 IPOs para prestar 
atenção em 2021 e como analisá-los
Por Jorge Priori

China: seguros e fundos  
somam US$ 151 bi em produtos 

O valor dos produ-
tos registrados 
pelas gestoras chi-

nesas de ativos de seguros 
(AMCs, em inglês) e pelas 
gestoras de fundos acioná-
rios privados (PE, na sigla 
em inglês) totalizou 975,84 
bilhões de iuanes (US$ 150,8 
bilhões) em 2020, uma alta 
anual de 71,6%, mostraram 
os dados oficiais. O núme-
ro de produtos registrados 
por AMCs e PEs aumentou 
77,31% ano a ano, para 461 
no ano passado, de acordo 
com a Associação de Ges-
tão de Ativos da China.

Do total, 434 foram re-
gistrados para planos de 
investimento em dívida, e 
12, para planos de investi-
mento em ações, com seus 
volumes chegando a 819,32 
bilhões de iuanes e 22,61 
bilhões de iuanes, respecti-
vamente, disse a associação.

Quinze fundos de seguro 
de PE foram estabelecidos 
no ano passado, com o ta-
manho do fundo chegando 
a 133,92 bilhões de iuanes. 
No final do ano passado, os 
gestores de fundos de segu-

ros de AMCs e PE registra-
ram 1.794 produtos, totali-
zando cerca de 4,16 trilhões 
de iuanes, de acordo com a 
associação.

Fundos

O valor total dos fundos de 
investimento privado da Chi-
na chegou a 17,06 trilhões de 
iuanes (US$ 2,64 trilhões) no 
final de janeiro, segundo da-
dos da Associação de Gestão 
de Ativos da China (AGAC). 
O valor subiu cerca de 1,09 
trilhão de iuanes, ou 6,8% 
em relação ao mês anterior, 
de acordo com a AGAC. Até 
o final de janeiro, o número 
de fundos de investimento 
privado registrados ficou em 
98.977, informou a AGAC.

Segundo a agência Xi-
nhua, cerca de 24.587 insti-
tuições de valores, negocia-
ção de futuros e de capital 
de risco administraram tais 
fundos até o fim de janei-
ro. Estabelecida em 2012, a 
AGAC é uma organização 
autorregulatória que repre-
senta o setor de fundos mú-
tuos da China.

BNDES aporta R$ 487 mi em 
fundo de crédito de fintech 

 O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) contratou 
o primeiro Fundo de Inves-
timento em Direitos Credi-
tórios (FIDC) a ser investido 
no âmbito da Chamada Pú-
blica para Fundos de Crédi-
to para MPMEs lançada em 
maio deste ano com duas 
modalidades de fundo. O 
FIDC CashMe-Plural foi o 
melhor classificado dentre os 
seis pré-selecionados de sua 
modalidade para a fase de 
análise gerencial e jurídica e 
receberá do BNDES aporte 
de R$ 487 milhões, por meio 
da subscrição de cotas do 
fundo.

O fundo, que também 
contará com o aporte de R$ 
138,3 milhões por parte da 
Cyrela e da BRPP, gestora 
do Grupo Genial, totalizará 
um capital de R$ 625,3 mi-
lhões. No âmbito da iniciati-

va, poderão receber aportes 
do BNDES ainda mais nove 
FIDCs, somando o valor to-
tal de até R$ 4 bilhões. 

Com o aporte do BNDES, 
o FIDC CashMe-Plural pas-
sará a disponibilizar para em-
preendedores financiamen-
tos de até R$ 2 milhões de 
reais por meio da plataforma 
eletrônica da CashMe, finte-
ch do Grupo Cyrela, que é 
especialista em empréstimos 
com garantia de imóvel. A 
previsão é que o custo final 
para o cliente na obtenção 
de crédito via CashMe fi-
que em até IPCA + 1,15% 
ao mês, consideravelmente 
abaixo dos 4% ao mês, limi-
te de custo exigido no edital 
da Chamada. O prazo médio 
das operações pode superar 
4,7 anos. A projeção é de 
que sejam beneficiados 1.700 
MPMEs e profissionais autô-
nomos de diversos setores.

Oferta secundária de 
debêntures da Vale

A mineradora Vale re-
cebeu correspondência do 
Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) e da 
BNDES Participações S.A. 
(BNDESPar) comunicando 
sobre a intenção de realiza-
ção de uma oferta pública 
de distribuição secundária 
de debêntures participati-
vas, da espécie subordinada, 
da sexta emissão da Vale de 
titularidade do BNDES, da 
BNDESPar e da União Fe-
deral. A notificação foi feita 
na terça-feira (3) em fato re-
levante.

“A Vale manterá seus 
acionistas e debenturistas 
e o mercado devidamen-
te informados acerca do 
assunto objeto deste fato 

relevante”, comunicou a 
companhia que reportou na 
semana passada os números 
do quarto trimestre que vie-
ram abaixo das expectativas 
do mercado.

“Nos termos de referida 
notificação, a Oferta Secun-
dária será realizada no Bra-
sil, com esforços restritos 
de colocação, nos termos da 
Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários n.º 476, 
de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada, e de-
mais normativos aplicáveis, 
e contará com esforços de 
colocação no exterior nos 
termos da Rule 144A e da 
Regulation S editadas pela 
U.S. Securities and Exchan-
ge Commission”, cita texto 
divulgado pela mineradora.

Estamos iniciando o 
mês de março de 2021 

e o ano já registra treze 
IPOs na B3*. A expectativa 
é que tenhamos mais trinta 
IPOs até o final do ano.

Com um ano bastante 
movimentado, conversa-
mos com Bruno Komura, 
estrategista de renda variá-
vel da Ouro Preto Investi-
mentos, sobre 5 IPOs que 
os investidores devem pres-
tar atenção, como analisar 
cada um e os riscos de se 
investir em um IPO.

Na sua opinião, quais 
são os 5 IPOs que acon-
tecerão em 2021 que os 
investidores devem pres-
tar atenção?

Na minha opinião, os 
investidores devem pres-
tar atenção nos IPOs da 
Privalia, Grupo Big Bra-
sil, Oleoplan, GranBio e 
Compass Gás e Energia. A 
Privalia é um outlet online 
que tem um modelo de 
negócios diferenciado, se 
assemelhando ao modelo 
de compras coletivas. Ela 
une a tecnologia e uma 
oferta de produtos bastante 
competitivos.

O Grupo Big atua no 
comércio varejista e é 
bastante forte no Norte 
e no Nordeste, regiões 
onde, por exemplo, o Pão 
de Açúcar não é tão forte. 
Eles têm uma competição 
bastante forte com o Gru-
po Mateus. Trata-se de um 
mercado com potencial e 
uma marca bastante conhe-
cida. Vale a pena monitorar 
esse IPO pois o Grupo 
Big é uma oportunidade de 
consolidação e estabeleci-
mento nessas regiões.

Existem outras duas 
empresas, que trabalham 
com energias renováveis e 
limpas, que são a Oleoplan 
e a Granbio. As duas são 
focadas em biocombustí-
veis e possuem um grande 
potencial para o futuro, 
mas não no curto prazo. 
Mantendo-se a tendência 
de preocupação com o 
meio ambiente e de uso de 
energias renováveis, essas 
duas empresas poderão se 
beneficiar bastante. Elas 
são as primeiras empresas 
deste setor a entrarem no 
mercado acionário, o que 
será uma novidade, mesmo 
que isso dificulte suas aná-
lises. Como elas vão sair na 
frente, a capitalização via 
IPO significa que elas esta-
rão em melhores condições 
que seus concorrentes. 
Isso pode gerar vantagens 
em investimentos, pes-
quisas, desenvolvimento, 
aquisições e expansão dos 
negócios.

Por último, a Compass 
Gás e Energia. Eu ainda 

não sei se a empresa vai 
retomar o IPO em 2021, 
mas trata-se de uma empre-
sa que eu tenho bastante 
interesse. Ela pertence 
ao Grupo Cosan e atua 
no setor de distribuição e 
comercialização de gás na-
tural e energia. A Comgás, 
por exemplo, está dentro 
da Compass e é muito forte 
na cidade e no Estado de 
São Paulo. Trata-se de um 
setor que ainda tem muito 
potencial.

Como analisar um 
IPO?

Nós temos seis pontos 
essenciais para se analisar 
um IPO:

O Prospecto – Quando 
um investidor vai analisar 
um IPO, ele tem que fazer 
uma análise aprofundada 
do prospecto. A partir 
disso, você verifica os seus 
riscos e se deve entrar ou 
não no IPO. Nesse docu-
mento, você encontrará 
muitas informações sobre 
a empresa, seus dados 
financeiros, o negócio e o 
setor. Um investidor deve 
analisar quais são, ou serão, 
os executivos e conselhei-
ros da empresa. É muito 
importante analisar esse 
tipo de informação, pois se 
os gestores têm um bom 
histórico e deixaram a em-
presa em boas condições, 
o investidor pode concluir 
que há uma tendência 
positiva da empresa conti-
nuar a ser bem gerida. Esse 
é um ponto qualitativo que 
muitas vezes é negligencia-
do por investidores.

A Estrutura Acionária – 
Outro aspecto importante 
é a estrutura acionária. 
Como ela era antes do 
IPO? Quem são os prin-
cipais controladores e as 
respectivas participações? 
Como ficará a estrutura 
após o IPO? Os contro-
ladores vão sair da em-
presa ou eles vão ter uma 
participação muito peque-
na? Nesse caso, já se deve 
acender uma luz amarela. 
A partir do momento em 
que um acionista vai ter 
pouca exposição à ação, 
isso pode significar que 
ele não acredita mais no 
futuro da empresa. Será 
que ele está vendendo a 
maior parte da sua partici-
pação para ficar com uma 
posição pequena, pois o 
negócio atingiu o pico e 
não tem mais potencial de 
crescimento? Se o contro-
lador vai continuar com 
uma posição relevante, 
mantendo as ações na car-
teira e assumindo riscos, 
o investidor já tem um 
alinhamento de interesses.

A destinação dos recur-
sos – Para onde vão esses 

recursos do IPO? Em uma 
oferta primária, os recur-
sos vão para o caixa da 
empresa. Em uma oferta 
secundária, os recursos 
vão para os acionistas que 
estão vendendo as ações. 
Para onde vão os recursos 
da oferta primária? Eles 
serão destinados ao paga-
mento de dividendos para 
os atuais acionistas? Se for 
isso, é uma péssima indica-
ção. Ou seja, o controlador 
está buscando o mercado 
de capitais para moneti-
zar sua participação na 
empresa? Existem outras 
formas mais apropriadas 
para se fazer isso ao invés 
de se buscar o mercado de 
ações. O que é diferente 
de quando a empresa está 
buscando recursos para ex-
pandir os negócios, sendo 
organicamente ou entrando 
em novas regiões e merca-
dos, ou através de fusões e 
aquisições.

Os números da empresa 
– Sabendo para onde vão 
os recursos, o investidor 
começa a analisar os núme-
ros da empresa. Ela passou 
por uma crise e está me-
lhorando? Ela está muito 
bem? Como a empresa se 
comportou com o Brasil 
em crise? E com o Brasil 
com um boom econômico? 
O investidor tem que anali-
sar o histórico da empresa 
e como ela se comportou 
no passado recente. Tam-
bém é importante analisar 
o que aconteceu com os 
concorrentes. A empresa 
está melhor ou pior que 
eles? Depois dessa análise, 
o investidor começa a fazer 
um link da destinação dos 
recursos com os números 
da empresa. A empresa está 
dizendo que quer conso-
lidar o mercado através 
de fusão e aquisição, mas, 
historicamente, a empre-
sa soube fazer isso bem? 
As aquisições foram bem 
sucedidas? Isso se refletiu 
nos números? A empre-
sa conseguiu pegar uma 
empresa pior e a deixou 
no seu nível? Já se acende 
uma luz amarela quando a 
empresa não soube fazer 
boas aquisições e quer 
captar recursos justamente 
para isso. Se ela se propõe 
a fazer uma coisa em que 
não é boa, então o investi-
dor tem que tomar muito 
cuidado.

O setor da empresa – 
Colher mais informações 
sobre o setor, como ele es-
tá atualmente e quais são as 
perspectivas. Há perspec-
tiva de crescimento forte? 
Se houver, isso é bastante 
positivo.

Os diferenciais da 
empresa – A empresa tem 
algum diferencial, alguma 

vantagem competitiva, 
alguma coisa que a diferen-
cie dos concorrentes? Se 
sim, o investidor já pode 
ficar mais tranquilo, pois 
a empresa vai conseguir 
manter a posição dela na 
indústria, crescendo junto 
ou mais que a média da 
própria indústria. Isso vai 
ser positivo e vai remunerar 
bem os acionistas.

Quais são os riscos de 
se investir em um IPO?

 A assimetria de infor-
mação é o maior risco. Se 
é uma empresa nova, de 
um setor novo, o investi-
dor tem poucas referências 
para comparação. No caso 
da Oleoplan e da Granbio, 
o investidor não tem um 
parâmetro, empresas de 
biocombustível para com-
pará-las. Ou seja, o investi-
dor não terá como analisar 
o múltiplo de preço/lucro 
ou o múltiplo de Ebitda, 
chegando a conclusão se 
ela está cara ou barata. Isso 
é um problema, uma das 
dificuldades de se comprar 
no IPO.

Às vezes, a empresa foi 
privada por muito tempo, 
então o investidor não 
tem informações, por-
tanto ele não consegue 
acompanhar a sua evolu-
ção. O investidor acaba 
tendo que confiar nos nú-
meros que estão no pros-
pecto, mas é difícil ele 
conseguir ir muito mais a 
fundo. Esses problemas 
são o que chamamos de 
assimetria de informação.

O vendedor tem mais 
informações que o com-
prador. Assim, o investidor 
pode deixar de ter informa-
ções na sua análise, com-
prando uma coisa sobre 
a qual ele não tem muito 
conhecimento. Dependen-
do de como está a recepti-
vidade do mercado, o IPO 
pode ser muito bom. Pode 
ser que nos primeiros dias 
ou meses, haja uma valori-
zação bastante expressiva 
das ações, como aconteceu 
com a maioria das empre-
sas de tecnologia, mas isso 
pode se reverter no médio 
e longo prazo, dependendo 
da performance da empre-
sa.

* (1) CSN Mineração, (2) 
Eletromidia, (3) Orizon Va-
lorização de Resíduos, (4) 
Oceanpact Serviços Maríti-
mos, (5) Westwing Comér-
cio Varejista, (6) Cruzeiro 
do Sul Educacional, (7) 
Bemobi Mobile Tech, (8) 
Focus Energia Holding 
Participações, (9) Jalles 
Machado, (10) Mobly, (11) 
Mosaico Tecnologia do 
Consumidor, (12) Intelbras 
e (13) MP Corpóreos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBEM

CNPJ 29.695.953/0001-01 / NIRE 33400056302
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBEM, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 20 de Março de 2021, em primeira convocação às
09:00 min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10:30 min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11:30 min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Re-
núncia de Cooperados; 2. Alteração de Endereço da Sede da Sociedade
Cooperativa; 3. Inclusão de Atividade no Objeto Social da Sociedade Coo-
perativa; 4. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do
Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço
Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercí-
cio do ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no
Exercício do ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
7. Eleição/Substituição de Membros da Diretoria.

Rio de Janeiro/RJ 05 de Março de 2021.
DIRETOR PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ROZA

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.

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

COOP ALFA I COOPERATIVA DE VENDEDORES DE PLANOS DE
SAUDE E  DONTOLOGICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA

CNPJ 14.716.874/0001-54  / NIRE: 33.4.0004966-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE LIQUIDAÇÃO FINAL
Ficam convocados os cooperados da COOP ALFA I COOPERATIVA DE
VENDEDORES DE  PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICOS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO LTDA., para  a AGE, a se realizar no dia 17/03/2021,
na sede da Cooperativa na Rua da Conceição,14 Loja -  Centro – CEP.24020-
081 - Niterói - RJ, em 1º. convocação as 17:00h, com a presença mínima
de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 18:00h com a presença
mínima de metade mais  um dos cooperados; em 3ª. e última convocação
às 19:00h. com a presença mínima de 10  cooperados para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: I – Prestação de Contas da  Liquidação
da Cooperativa. Rio de Janeiro, 05 de Março de 2021.

Rosiléa Alves de  Carvalho Miranda – Liquidante.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ
CNPJ: 04.694.278/0001-67 NIRE: 33.4.0004023-6

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COMUNICAÇÕES

Comunicamos que foram publicadas no Monitor Mercantil de 27/02/2021 
as convocações das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do 
SICOOB COOMPERJ, designadas para o dia 29 de março próximo, sendo 
de fundamental importância a participação de todos os cooperados nas de-
liberações das matérias constantes das respectivas pautas. As chapas con-
correntes à eleição para o Conselho de Administração deverão apresentar 
o requerimento de inscrição à Comissão Eleitoral do SICOOB COOMPERJ, 
até o dia 10 de março de 2021, na forma do calendário aprovado. A docu-
mentação abaixo especificada poderá ser consultada no seguinte endereço 
eletrônico: www.sicoobcoomperj.com.br; Documentos disponibilizados: 
Editais de convocação da AGO e da AGE; Relatório de gestão; Demonstração 
contábil; Relatório da Auditoria Externa; Parecer do Conselho Fiscal; Calen-
dário Eleitoral; Regulamento Eleitoral.

 VIRGÍLIO PANAGIOTIS STAVRIDIS 
Presidente do Conselho de Administração

CONDOMÍNIO ROSELIEN I
RUA ADRIANO 300 - BL 1 A 20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os senhores condôminos do 
CONJUNTO HABITACIONAL ROSELIEN I, em número de 320 ( trezentos e 
vinte), para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 24 de Março 
de 2021 às 19:30 horas, em primeira convocação, com o quorum regimental, 
ou às 20:00 hs, em segunda e última convocação, com a presença mínima de 
10 condôminos, que não sejam componentes do Conselho de Administração 
ou Conselho Consultivo no salão do Centro Comunitário, na Rua Adriano, 
S/N para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da ORDEM 
DO DIA: 1 - Leitura da Ata anterior; 2- Prestação de contas; 3 - Eleição de 
Síndico-Geral, Conselho de Administração e Conselho Consultivo para o 
período de 1o de Abril de 2021 à 31 de Março de 2022 / Ratificação dos 
atos praticados; a- poderá candidatar-se qualquer condômino proprietário 
residente no Conjunto; b- as chapas deverão ser entregues à Administração 
até às 17 horas do dia 8 de Março de 2021, impreterivelmente; 4 - Previsão 
Orçamentária; 5 - Assuntos gerais. Lembramos aos Senhores Condôminos 
que, somente poderão participar das deliberações, bem como votar ou 
ser votado os proprietários que estiverem em dia com suas obrigações 
condominiais, devendo os procuradores exibirem seus documentos de 
representações, com todas as formalidades legais; SERÁ OBRIGATÓRIO 
O USO DE MASCARA; RECOMENDA-SE QUE CADA CONDÔMINO 
LEVE SUA CANETA; O CONDOMÍNIO DISPONIBILIZARÁ ALCOOL GEL.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2021. Sindico Geral.

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.

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

Sem auxílio emergencial brasileiro vai à poupança
Saques ultrapassaram depósito em R$ 5,8 bilhões

Os saques da pou-
pança ultrapassa-
ram os depósitos 

em R$ 5,8 bilhões em fe-
vereiro, informou o Banco 
Central nesta quinta-feira. 
A baixa foi atribuída ao fim 
do auxílio emergencial do 
governo aos trabalhado-
res sem renda por causa da 
pandemia.

O BC informou que os 
saques da poupança so-
maram R$ 245,656 bilhões 
em fevereiro, enquanto os 
depósitos totalizaram R$ 
239,824 bilhões. A retira-
da de recursos da poupan-
ça aconteceu pelo segundo 

mês seguido, algo comum 
no começo de cada ano. 
O volume foi menor que 
o de janeiro, quando R$ 
18 bilhões deixaram a mo-
dalidade de investimentos 
– a maior retirada da his-
tória.

Considerando a série his-
tórica dos meses de feverei-
ro, o Banco Central regis-
trou a maior saída líquida 
de valores da caderneta de 
poupança em cinco anos. 
Em 2016, o saldo de res-
gate foi maior, de R$ 6,638 
bilhões.

A retirada de recursos 
da poupança coincide com 

os maiores gastos no início 
de cada ano, como material 
escolar. Há ainda o paga-
mento de impostos como o 
IPVA e o IPTU, em alguns 
municípios, e parcelas re-
manescentes das compras 
de Natal. Além disso, o au-
xílio emergencial do novo 
coronavírus deixou de ser 
pago em dezembro do ano 
passado. A interrupção do 
programa cessou o fluxo de 
recursos que vinha abaste-
cendo a caderneta de pou-
pança nos meses anteriores.

Nesta quinta, o Senado 
Federal aprovou em segun-
do turno a PEC Emergen-

cial, que viabiliza a retoma-
da do auxílio emergencial 
com controle de outros 
gastos. O texto ainda pre-
cisa passar pela Câmara dos 
Deputados para entrar em 
vigor.

Com a saída de recur-
sos da poupança no mês 
passado, o estoque dos va-
lores depositados – ou se-
ja, o volume total aplicado 
nessa modalidade – regis-
trou queda. Em dezembro 
do ano passado, o saldo 
da poupança estava em R$ 
1,035 trilhão, passando para 
R$ 1,019 trilhão em janeiro 
deste ano e para R$ 1,014 

trilhão em fevereiro.
Além dos depósitos e 

dos saques, os rendimentos 
creditados nas contas dos 
poupadores também são 
contabilizados no estoque 
da poupança. Em fevereiro 
deste ano, os rendimentos 
somaram R$ 1,540 bilhão.

Rendimento da poupança

Com o juro básico da 
economia na mínima his-
tórica de 2% ao ano, a ca-
derneta de poupança conti-
nua rendendo pouco, assim 
como outros investimentos 
em renda fixa – fundos de 

investimentos e CDB’s, por 
exemplo.

Pela norma em vigor, 
há corte no rendimento da 
poupança sempre que a taxa 
Selic estiver abaixo de 8,5% 
ao ano. Nessa situação, a 
correção anual das cader-
netas fica limitada a 70% 
da Selic + Taxa Referencial, 
calculada pelo BC. Com a 
taxa Selic nos 2% anuais, a 
remuneração da poupança 
está hoje em 1,4% ao ano, 
mais Taxa Referencial. Em 
2020, a poupança perdeu 
para a inflação e registrou 
a pior rentabilidade em 18 
anos

Desafios para shoppings no Brasil com novas restrições
Fitch: Estrutura de balanço de parte das operadoras analisadas é fator de sustentação dos ratings

A disseminação da pan-
demia no Brasil e o aumen-
to no número de vítimas 
fatais exigiu a implementa-
ção de medidas de distan-
ciamento social mais rígidas 
em diversas regiões do país. 
Analisando pelo ângulo fi-
nanceiro as restrições irão 
trazer “mais desafios pa-
ra os shopping centers em 
2021, na visão da Fitch Ra-
tings. A agência acredita que 
a severidade e a duração das 
novas medidas serão deter-
minantes para o desempe-
nho do setor este ano. 

De acordo com a agência 
de classificação de riscos, 
um aprofundamento das 
restrições pode frustrar as 
expectativas de recupera-
ção das receitas e dos Ebi-
tdas em 2021. As expecta-

tivas incorporam redução 
para abaixo de 3,5 vezes 
da alavancagem líquida da 
Multiplan Empreendimen-
tos Imobiliários S.A. (Mul-
tiplan, Rating Nacional de 
Longo Prazo ‘AAA (bra)’/
Perspectiva Estável), da 
Iguatemi Empresa de Sho-
pping Centers S.A. (Iguate-
mi, ‘AAA (bra)’/Estável) e 
da BR Malls Participações 
S.A. (BR Malls, IDRs - Is-
suer Default Rating - Ra-
ting de Inadimplência do 
Emissor ‘BB’/Negativa, 
‘AAA (bra)’/Estável). “A 
alavancagem da Aliansce 
Sonae Shopping Centers 
S.A. (Aliansce Sonae, ‘AAA 
(bra)’/Estável) é menos ex-
posta a pressões e deve se 
manter abaixo de 3,0 ve-
zes”, acredita a agência.

“No longo prazo, os fun-
damentos da indústria per-
manecem preservados, e a 
forte qualidade de crédito 
das principais operadoras 
de shopping centers con-
tinua suportada pelo baixo 
risco do negócio, caracteri-
zado por forte geração de 
fluxo de caixa livre (FCF) 
antes de dividendos”, des-
tacou.

Na opinião dos analis-
tas da Fitch, o longo his-
tórico de estruturas de 
capital conservadoras, as 
robustas posições de liqui-
dez e a forte flexibilidade 
financeira das principais 
empresas também seguem 
sendo fatores chaves para 
os ratings. A maioria dos 
emissores está classificada 
no topo da escala nacional. 

“Os novos fechamentos do 
comércio desaceleram a re-
tomada do fluxo de visitan-
tes e das vendas dos lojistas 
das principais operadoras 
brasileiras de shopping cen-
ters do país, que vinham 
se recuperando de forma 
consistente desde o final do 
terceiro trimestre de 2020”, 
avaliam.

Em 3 de março de 2021, 
o governo de São Paulo 
anunciou o fechamento 
do comércio não essencial 
por duas semanas, em linha 
com a decisão de outros 
subnacionais, em decorrên-
cia do significativo aumen-
to do número de casos de 
Covid-19. “Se o governo 
do Rio de Janeiro anunciar 
medida semelhante, mais de 
70% da carteira de shop-

pings avaliados pela agência 
terão suas atividades sus-
pensas”, prevê a agência de 
classificação de risco. .

Margens operacionais

As operadoras de shop-
ping centers devem conti-
nuar a se beneficiar de ele-
vadas margens operacionais 
e da flexibilidade para re-
duzir investimentos e divi-
dendos, a fim de preservar 
caixa e controlar a alavan-
cagem financeira. Em 2020, 
apesar de ter as operações 
suspensas por cerca de no-
venta dias, a maioria das 
operadoras de shopping 
centers analisadas pela Fi-
tch conseguiu gerar volume 
relevante de fluxo de caixa 
das operações (CFFO).

A robusta estrutura de 
balanço da maioria das 
operadoras analisadas pe-
la Fitch continua sendo 
um importante fator de 
sustentação dos ratings. 
Aliansce Sonae, BR Malls, 
Iguatemi e Multiplan con-
tam com fortes reservas 
de caixa, relevante volu-
me de ativos desonerados 
de boa qualidade, além de 
forte acesso a linhas ban-
cárias e ao mercado de 
capitais. A General Sho-
pping e Outlets do Brasil 
S.A. (‘CCC-’, ‘CCC(bra)’) é 
uma exceção, uma vez que 
já possuía elevada alavan-
cagem, reduzida base de 
ativos desonerados e limi-
tada capacidade de cobrir 
despesas com juros antes 
do início da pandemia.
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