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A ÉTICA COMO
VALOR ESSENCIAL

0,01% EMPURRA CONTA
PARA O BARNABÉ

ZODÍACO DOS
VINHOS: VIRGEM

Um comportamento cultural no
Brasil, o de ‘levar vantagem em tudo’.
Por Isaac Roitman, página 2

Avessos a pagar impostos, ricaços
pressionam servidores públicos.
Por Marcos de Oliveira, página 3

Contido, sem excessos, pode alcançar
elevada reputação e consistência.
Por Míriam Aguiar, página 4

Chesf

Inadimplência
cai, mas valor
médio da
dívida aumenta
A primeira edição do Mapa
Inadimplência no Brasil, estudo
mensal divulgado pela Serasa sobre o cenário do endividamento
no país, mostra que o Brasil atingiu o número de 62,56 milhões de
inadimplentes em maio, e o valor
médio das dívidas por negativado
é o maior dos últimos 12 meses,
chegando a R$ 3.937,38. Os dados contemplam pessoas maiores
de 18 anos, a principal faixa etária
endividada está entre 26 e 40 anos
e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Bahia e Paraná são os estados com mais inadimplentes.
Os débitos com banco/cartão,
utilities (luz, água e gás) e varejo
são aqueles com maior representatividade no total de dívidas dos
brasileiros, o valor médio de cada
dívida é de R$ 1.162,43, já o valor
médio de dívida por pessoa é de
R$ 3.937,98.
O estudo mostra ainda que,
apesar do cenário desafiador, os
brasileiros estão em busca de uma
vida financeira mais saudável e as
pessoas que mais negociaram suas
dívidas pelo Serasa Limpa Nome
no mês tinham entre 31 e 40 anos
(32%), seguidos pelas entre 18 e
25 anos (20%)
Já segundo pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), realizada pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o primeiro semestre
de 2021 acabou com 69,7% das
famílias brasileiras endividadas,
considerado o maior nível em 11
anos. Segundo a educadora em
finanças pessoais, Carol Stange, quando a economia está em
um nível equilibrado, a oferta de
crédito aumenta, ocorre o endividamento saudável, os negócios
giram e as pessoas conseguem
honrar seus compromissos.
“Hoje, o cenário é muito diferente visto que as famílias não
conseguem pagar as contas básicas do mês e, para fechar no azul,
buscam principalmente o cartão
de crédito, que tem sido o vilão do
endividamento.” Ela explica que o
melhor caminho é tentar mudar
alguns hábitos, mesmo que seja
aos poucos.
Já segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de
Varejo e Mercado de Consumo
(Ibevar), a taxa de inadimplência
(recursos livres) deve ficar entre
3,77% e 4,31%, com média estimada de 4,04% para este mês.
O resultado reflete uma queda
de 0,15 ponto percentual em relação ao real valor de maio.

2021 é ensaio para apagão em 2022
Mesmo não anunciado, racionamento já começou

O

Brasil está ainda no
início do período seco
nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste (que concentram
70% da capacidade de armazenamento do país), e é muito pouco
provável que haja chuvas suficientes para recuperar os reservatórios
até o início previsto do período
úmido, em novembro, afirma nota da Associação dos Engenheiros
e Técnicos do Sistema Eletrobras
(Aesel).
Caso não haja chuvas bem acima da média histórica entre o
fim de 2021 e o começo de 2022,
há uma tendência forte de que a
crise energética do próximo ano
seja bem mais grave que neste,
completa a Aesel, que afirma: “A
verdade é uma só: independentemente de não ter sido anunciado
claramente pelo ministro Bento
Albuquerque [de Minas e Energia], ou estar expresso na MP, o
racionamento já começou.”
Os engenheiros e técnicos da
Eletrobras apontam alguns dos

fatores que levam ao risco de apagão:
– Condições operacionais
das usinas: o Operador Nacional do Sistema (NT-ONS DGL
0059/2021) prevê que, mesmo
tomando todas as medidas excepcionais por ele propostas sobre o
uso das águas dos reservatórios
e com o acionamento de todo o
parque de geração termelétrica
(20 GW), o país poderia chegar ao
final de novembro de 2021 com
uma sobra de potência de apenas
3,3 GW. Isso representaria uma
folga de menos de 4% para o sistema, com risco real de uma eventual falha localizada levar a um
blackout generalizado;
– Crescimento econômico: o
crescimento econômico no Brasil
leva a um aumento no consumo
de energia elétrica, geralmente, em
um fator de 1 para 1,5. Se a economia (PIB) crescer 5% esse ano,
como previsto, o consumo aumentaria 7,5%. Em 2020, apesar
de a economia ter desabado 4,1%,

o consumo de energia recuou apenas 1%;
– Crise hídrica: “Essa é a variável não controlada da crise. Entretanto, não é verdade que toda
crise hídrica leve a uma crise energética. Entre 2013 e 2016 houve
também severa crise hídrica que,
porém, não redundou em crise
energética a ponto de ser necessária a restrição do consumo”;
– Falta de investimentos: “Em
1995, o Governo FHC incluiu a
Eletrobras no Plano Nacional de
Desestatização. Dessa forma a
maior empresa de energia elétrica
do país ficou proibida de realizar
novas inversões, e os esperados
investimentos da iniciativa privada não vieram. O resultado é que
bastou uma seca um pouco mais
severa para que o sistema entrasse
em colapso. Da mesma forma, em
2016, com o ex-presidente Temer
e a proposta de privatizar a Eletrobras, a média de investimentos caiu
de mais de R$ 10 bilhões para pouco mais de R$ 3 bilhões anuais.”

TCU: adiar obrigações em contratos é
legal, mas pode favorecer distribuidoras

A

pesar de considerar legais, do ponto de vista
formal, a postergação de
obrigações previstas nos contratos de desestatização da distrital
CEB Distribuição e da Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica do Estado do
Rio Grande do Sul (CEEE-D),
o Tribunal de Contas da União
(TCU) fez ressalvas sobre a falta
de estudos adequados e pelo risco
de “aumentar indevidamente o retorno financeiro da empresa”.
O Ministério das Minas e Energia (MME) adiou por três anos as

obrigações previstas nos contratos da CEB e por cinco anos o da
CEEE. “A realização de estudos
mais aprofundados permitiria ao
MME a elaboração de cenários alternativos e uma melhor avaliação
dos efeitos temporais da postergação” e sua necessidade, além de
definir melhor quais metas precisariam ser adiadas.
“Do ponto de vista material, o
deslocamento temporal das obrigações termina por favorecer as
ações dos novos controladores, ao
lhes conceder prazos e condições
menos rigorosas para assumir a

gestão das empresas, para promover ajustes e para iniciar o processo de melhoria da qualidade dos
serviços”, aponta o TCU.
“Dessa forma, o adiamento
das obrigações deve ser devidamente dosado, de modo a nem
inviabilizar o cumprimento de
compromissos pelo novo concessionário, nem desestimular
a realização dos investimentos
previstos e, com isso, aumentar
indevidamente o retorno financeiro da empresa”, ponderou o
ministro do Tribunal Jorge Oliveira, relator do processo.

PIB de Minas
crescerá 2%
com recursos
da Vale
O acordo firmado entre Vale,
Governo de Minas Gerais e instituições públicas, no valor de R$
37,68 bilhões, para reparação dos
danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Brumadinho, deve alavancar um
crescimento de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas
Gerais e 0,1% no PIB nacional.
De acordo com o cálculo, feito
Federação das Indústrias do Estado (Fiemg), as obras com recursos
da Vale vão gerar um aumento de
R$ 14,9 bilhões no faturamento
do estado; 48,9 mil empregos e R$
4,2 bilhões em massa salarial no
estado; e arrecadação de R$ 764,4
milhões em impostos líquidos.
A homologação do acordo foi
feita há cinco meses pelo Tribunal
de Justiça de Minas (TJMG).

IMPACTOS
JURÍDICOS DA
PUBLICIDADE DE
MEDICAMENTOS
Por Fernanda
Galera Soler,
página 2

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2604
R$ 5,6200
R$ 6,2486
R$ 0,8117
R$ 300,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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A ética como valor essencial
Por Isaac Roitman

É

tica é o nome dado
ao ramo da filosofia dedicado aos
assuntos morais. A palavra
ética é derivada do grego, e
significa modo de ser. Ela é
confundida com frequência com a lei que tem como
base princípios éticos. Ela é
também relacionada com a
moral, mas são diferentes.
A moral se fundamenta na
obediência a normas, costumes ou mandamentos
culturais, hierárquicos ou
religiosos, e a ética busca
fundamentar o modo de viver e ser.
A ética é transversal para
todas as áreas de conhecimento, como, por exemplo, na Economia. Segundo Charles K. Wilber, a
Economia e a ética estão
relacionadas pois ambos os
economistas (teóricos e os

construtores de políticas) e
os atores econômicos (produtores, consumidores e
trabalhadores) seguem princípios éticos que moldam
os seus comportamentos.
Se só existisse um ser humano no planeta, não existiria a questão ética, porque
ela é a regulação da conduta, da vida coletiva. A ética
pode e deve ser utilizada
como tema na educação
formal e informal. Ela deve
ser semeada nos primeiros
anos de vida e deve permear e se consolidar na educação básica e superior.
Um dos mais importantes objetivos da educação
é a de formar cidadãos utilizando como conteúdos
assuntos que estejam relacionados com as questões
sociais que marcam cada
momento histórico para
que os estudantes possam
exercer seus direitos e deve-

res. A falta de ética na sociedade dificulta as relações
profissionais e pessoais causando um comportamento
social inadequado.

Ausência não
é exclusiva dos
políticos, mas um
comportamento
cultural, ‘levar
vantagem em tudo’
Dessa forma, a ética e a
responsabilidade social são
pilares na educação. Ao
mesmo tempo ela é a bússola para descobrirmos os
caminhos que nos conduzem a uma vida virtuosa.
Nessa ótica podemos minimizar ou eliminar problemas como a corrupção,
violência, os preconceitos,
a segregação social, as práticas contrárias à igualdade,
os conflitos entre classes e
etnia, as violências contra as

mulheres, a gravidez precoce, os suicídios e nossa relação e respeito à natureza.
A incorporação de princípios éticos é construída
por uma forte parceria entre a escola com a família
e com os meios de comunicação e deve ser iniciada
na primeira infância (0 a 6
anos). Quanto mais cedo o
ser humano refletir sobre a
ética, mais cedo iniciará o
seu amadurecimento e estará mais preparado para
enfrentar as questões do
convívio social no dia a dia.
Ouvimos a toda hora que
atualmente muitos problemas que o Brasil enfrenta
são o resultado de que os
representantes da população no governo deveriam
cuidar dos interesses do
povo, mas em muitos casos aprovam decisões em
benefício próprio. No entanto, essa realidade não é

exclusividade dos políticos,
sendo um comportamento
cultural, “levar vantagem
em tudo”. Sendo assim,
uma das formas de provocar mudanças na formação
dos cidadãos é inserir desde
cedo noções éticas na rotina
escolar das crianças.
Assistimos perplexos a
um distanciamento cada
vez maior entre educação e
formação. Crianças e adolescentes recebem oceanos
de informações prontas,
desconexas e muitas vezes
inúteis, que são incapazes
de processar e integrar em
um projeto de crescimento
em conhecimento e sabedoria. A informação por si
só não é formação, a ética é.
Na grave crise sanitária
devido à pandemia, com a
necessidade de responder
urgentemente às necessidades da sociedade, os riscos
de perda de valores éticos,

principalmente a corrupção, aumentaram. As insanidades cometidas, literalmente, tiraram oxigênio das
pessoas.
Estamos em uma encruzilhada histórica em que
podemos agravar as injustiças sociais ou aproveitar
este momento de grandes
transformações para atacar os problemas pela raiz.
Essas transformações devem ser feitas com total
transparência, em nome
do bem comum, tendo como pano de fundo, uma
ética compatível com um
avanço civilizatório e ela
considerada como valor
essencial.
Isaac Roitman é professor emérito da
Universidade de Brasília, pesquisador
emérito do CNPq, membro da
Academia Brasileira de Ciências e do
Movimento 2022 – 2030 O Brasil e
o Mundo que Queremos.

A publicidade de medicamentos e os seus impactos jurídicos
Por Fernanda
Galera Soler

T

anto a área de publicidade quanto a
de medicamentos
são alvos de diversas ações
de grupos contrários à sua
atuação. Seja pela especificidade de suas atividades,
seja pelo potencial lesivo
que alguns atribuem para a
sociedade.
A relação de tais áreas e
a possibilidade de uma publicidade de medicamentos
passam por diversos desafios, sejam éticos, jurídicos
e até mesmo sociais. Em
meio à pandemia esse assunto ganhou um novo
relevo, em especial com a
comercialização de determinados fármacos e a sua
recomendação por diversas
pessoas de diferentes classes, profissões e graus de
influência social.
É importante ressaltar
que não foi impedida a realização da publicidade para
medicamentos, aliás, ela é
legalmente admitida, existindo apenas e tão somente
neste momento uma maior
atenção quanto aos seus li-

mites e/ou condições.
A propósito, apesar de
estarmos em meio a uma
pandemia, ainda existem
diversos fármacos que podem auxiliar no combate a
diversos males e que precisam ser amplamente comercializados, distribuídos
e de conhecimento público,
devido a sua relevância para o tratamento de diversas
doenças. A questão que se
impõe é como deve ser realizada a publicidade para
medicamentos.
O assunto é tratado por
duas instituições, uma pública, Anvisa, que, por meio
de suas resoluções, além de
deliberar o que pode ou não
ser comercializado, inclusive vacinas, também traz
informações sobre o que
pode ou não ser alvo de publicidade.
O intuito é simplesmente
garantir o conhecimento da
população, inclusive médicos, sobre de quais fármacos que podem auxiliá-los
no tratamento de doenças.
Tais normas trazem diversas diretrizes que em linhas
gerais preveem:
1) a transparência e cla-
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reza de informações acerca
dos benefícios e malefícios
do medicamento;
2) excepcionalidades para a divulgação de remédios
apenas para profissionais da
saúde, como no caso de remédios controlados ou vendidos sob prescrição médica, devido aos seus riscos à
saúde;
3) previsões específicas
acerca da forma da publicação em cada veículo de
mídia; e
4) acessibilidade e mecanismos de comunicação do
usuário com a farmacêutica
acerca do medicamento.
Em igual sentido, porém
no âmbito privado (organização não-governamental),
o Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitária, Conar, traz uma
série de previsões específicas sobre a publicidade
de produtos farmacêuticos
isentos de prescrição, prevendo normas para a sua
realização sempre com o
intuito de proteger o consumidor.
Inclusive, atuando ativamente há mais de 20 anos à
frente de casos em que exis-

tem potenciais infrações a
publicidade idônea, lícita
e transparente, sejam eles
apontados pelo público, por
concorrentes ou mesmo de
ofício pelos seus conselheiros.

Cuidados para
evitar ser acionado
pelos órgãos que
regulamentam esse
conteúdo
Com o desenvolvimento
da pandemia, essa atuação
autorregulatória do Conar
ficou cada vez mais forte para o segmento publicitário.
Em especial com o apoio
do mercado de fármacos e
de toda a sociedade, que, de
forma proativa, vem apresentando representações e
denúncias acerca de práticas de diversos players do
mercado, alegando os princípios ensejados das leis no
âmbito publicitário, demandando, assim, a apuração do
Conselho.
Ademais, na atualidade existe o marketing de
influência, o qual, apesar
de precisar estar alinhado
com as normas tanto da
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Anvisa quanto do Conar,
por vezes, por desconhecimento ou falta de respaldo
jurídico, nem sempre respeita e alinha o discurso
com tais previsões causando potenciais prejuízos à
saúde.
O desrespeito de tais
previsões pode ser apurado
por ambos os órgãos, e os
eventuais prejuízos jurídicos, quando indenizáveis,
podem ser levados para a
apuração do Poder Judiciário, em razão do potencial
lesivo à saúde da população.
Assim, é fundamental
lembrar e redobrar os cuidados que se deve ter antes
de realizar qualquer ação
publicitária,
envolvendo
medicamentos.
Para tanto, é recomendável sempre a análise prévia
dos arcabouços jurídicos,
envolvendo a publicidade
desejada, a realização de diálogos e discussões acerca
do escopo da ação publicitária, com o intuito de alinhar o que será veiculado.
Se for possível, além destes
cuidados, é oportuno realizar uma revisão final da publicidade por um viés mais

jurídico regulatório, antes
que ela seja disponibilizada
ao público.
A indicação desses cuidados busca evitar que a
produtora da publicidade,
o responsável pelo produto anunciado e os terceiros
eventualmente envolvidos
na ação publicitária sejam
acionados pelos órgãos e
associações que regulamentam esse tipo de conteúdo.
Isso porque o interesse dessas instituições é garantir
que a publicidade apresente
um conteúdo transparente,
informativo e claro para a
sociedade.
Dessa forma, uma atenção maior no momento do
desenvolvimento de ações
publicitárias específicas,
com o cumprimento dos
requisitos legais, protegendo e informando a sociedade de maneira assertiva, permitem a existência
de uma publicidade de medicamentos eficaz e sem
grandes questionamentos
pelo público e órgãos reguladores.
Fernanda Galera Soler é sócia da
Daniel e head do Daniel LAB.
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Crescimento da AL e Caribe em
2021 não reverterá impactos da Covid
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

0,01% empurra a
conta para o barnabé

M

archinha carnavalesca composta em 1948 por Haroldo Barbosa (1915–1979) e Antonio de Almeida
(1911–1985) criou e consagrou o apelido de barnabé, que
designa aquele servidor público mais humilde: “Ganha só
o necessário / Pro cigarro e pro café (…) Ai, Ai, Barnabé
/ Ai, Ai, funcionário letra É / Ai, Ai, Barnabé” (cf. artigo
“Barnabé, o funcionário”, do professor do Departamento
de História da FFLCH-USP e pesquisador musical José
Geraldo Vinci de Moraes, no Jornal da USP).
Pois 120 associações empresariais, ao abraçar a causa
do 0,01% da população brasileira afetado com o fim da
isenção de Imposto de Renda sobre pagamento de lucros
e dividendos, resolveu jogar a conta sobre o barnabé. Os
representantes dos maganos não querem pagar imposto;
querem acelerar a Reforma Administrativa – leia-se, cortar
salários dos funcionários públicos. E como ninguém é
ingênuo para achar que servidores no topo da pirâmide –
como juízes, membros do MP, altos escalões do Judiciário
e do Legislativo – serão afetados, sobrará para o barnabé.
De quebra, a Reforma permitirá aprofundar a mal cheirosa
PPP na administração pública, cujos efeitos podem ser vistos
com a luz que a CPI joga sobre o Ministério da Saúde.

Armas
Em entrevista a O Globo, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista
Junior, deixa claro o que a nota das Forças Armadas sobre
a CPI insinuara: não enviará “50 notas” para o senador
Omar Aziz e “homem armado não ameaça”. Conclui-se
que parte para ação – e ninguém acredita que se trate de
impetrar uma ação no STF.

De 9 horas a 100 anos
As Forças Armadas levaram 9 horas para emitir a nota
ameaçando a CPI. Para não punir o general Pazuello por participar de ato político, o Exército levou 11 dias. O processo
que isentou o ex-ministro da Saúde ficará 100 anos em sigilo.

Sob forro cerrado
As demonstrações de irritação das Forças Armadas
crescem na mesma proporção que as denúncias sobre
desvios feitos por militares da reserva ou da ativa.

Moeda de troca?
Precisou um neoliberal de carteirinha para propor o que
3 anos e meio de governo de esquerda não fez. A dúvida
é se a tributação de dividendos é para valer ou apenas
uma ameaça aos empresários para que estes pressionem o
Congresso pela Reforma Administrativa.

Rápidas
A Flora Pura – empresa do Ceará que fabrica cosméticos naturais e sustentáveis – inaugurou mais uma
franquia no Rio de Janeiro *** O diretor da Aneel Efrain
Pereira da Cruz fará palestra sobre “Perdas comerciais
nas distribuidoras de energia elétrica”, nesta terça-feira, às
18h, no canal TVIAB no YouTube *** Rogério Vargas,
sócio da Auddas, lança Estruturação de empresas: uma
ciência exata em webinário nesta terça, às 20h: conteudo.
auddas.com/webinar-estruturacao-de-empresas. No dia
do lançamento, o livro será distribuído gratuitamente ***
O West Shopping promoverá aos finais de semana projeto com músicas de todos os estilos: às 19h, aos sábados,
e às 14h, aos domingos *** A Fundação Dom Cabral
prossegue o debate sobre o impacto da longevidade em
15 de julho, 17h. Será lançado ainda o trendbookConexão
Longevidade. Inscrições em materiais.hype50mais.com.
br/evento-fdc-longevidade-conexao

Estimativa de crescimento regional para 2021 foi elevada para 5,2%

A

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(Cepal) elevou sua estimativa de crescimento médio
para a região em 2021 para
5,2%, valor que denota uma
recuperação da profunda
contração de 6,8% registrada em 2020 como consequência dos efeitos adversos
produzidos pela pandemia
da Covid-19. Essa expansão
não conseguirá assegurar
um crescimento sustentado,
já que os impactos sociais
da crise e os problemas estruturais da região se agravaram e se prolongarão durante a fase de recuperação,
alertou a Comissão Regional da Nações Unidas em
um novo relatório especial.
O documento intitulado
“O Paradoxo da Recuperação na América Latina
e no Caribe. Crescimento com persistentes problemas estruturais: desigualdade, pobreza, pouco
investimento e baixa produtividade” revela, com
relação ao financiamento,
que a América Latina é a
região com o maior peso
da dívida externa no PIB
(56,3%) e com o maior
serviço da dívida externa
em termos de exportações
de bens e serviços (59%).
Esses níveis de endividamento reduzem o espaço
fiscal e colocam em perigo
a recuperação e o crescimento futuro. No caso dos

Pequenos Estados Insulares do Caribe (SIDS, na
sigla em inglês), a situação
é ainda mais insustentável,
pois em alguns países o nível da dívida pública ultrapassa 100% do PIB.
“Diante de todos esses
desafios, uma nova arquitetura financeira internacional
é necessária para responder
à emergência e ao desenvolvimento da região”, enfatizou a secretária-executiva
da Cepal, Alicia Bárcena.
Considerou que um fórum
multilateral é necessário para debater as condições de
emissão de nova dívida e reestruturação da dívida, uma
agência multilateral de qualificação de crédito, a inclusão de países de renda média em todas as iniciativas
de alívio e acesso à liquidez
tanto concessional como
não concessional, a implementação de instrumentos
de financiamento inovadores, como títulos verdes e
“títulos ODS”, a capitalização e fortalecimento de
bancos de desenvolvimento
em todos seus níveis, acesso
a mecanismos multilaterais
para a aplicação de impostos globais, eliminação da
elusão, evasão e fluxos ilícitos e repensar o sistema de
cooperação para alcançar
uma mensuração multidimensional além do PIB per
capita.
Em termos fiscais, o
estudo reafirma que é im-

prescindível manter as políticas fiscais para apoiar
as transferências sociais
emergenciais, apoiar os
setores produtivos e reverter a persistente queda
do investimento para continuar mitigando os efeitos
da pandemia e avançar em
uma recuperação transformadora com igualdade.
Além disso, as políticas
fiscais devem ter um enfoque de gênero em todo o
ciclo fiscal.
“O espaço fiscal deve ser
aumentado por meio do
crescimento da arrecadação tributária e da redução
de gastos desnecessários.
É também necessário consolidar os impostos sobre
a renda, estender o alcance
dos impostos sobre a propriedade e o patrimônio (riqueza), revisar e atualizar de
forma progressiva os royalties sobre a exploração de
recursos não renováveis, e
considerar os impostos sobre a economia digital, ambientais e relacionados com
a saúde pública”, especifica
o relatório.
De acordo com as novas projeções da Cepal, em
2022 a América Latina e o
Caribe crescerão 2,9% em
média, o que implica uma
desaceleração em relação à
recuperação de 2021. Nada permite antecipar que
a dinâmica de baixo crescimento anterior a 2020
possa mudar. Os problemas

estruturais que limitavam o
crescimento da região antes
da pandemia se agravaram e
repercutirão negativamente
na recuperação da atividade
econômica e nos mercados
de trabalho além da retomada do crescimento de 2021
e 2022. Em termos de renda per capita, a região continua em uma trajetória que
conduz a uma década perdida, alerta o relatório.
O documento explica
que a taxa de crescimento atual não é sustentável
e existe um risco de retorno a trajetórias medíocres,
com insuficiente investimento e emprego, e maior
deterioração ambiental. A
crise derivada da pandemia
aumentou a desigualdade e
a pobreza, afetando principalmente as mulheres, estudantes e idosos. Em 30 de
junho, a região acumulava
mais de 1.260.000 óbitos
devido à covid-19 (32%
do total mundial, apesar de
sua população representar
8,4% no âmbito global) e
apresentar grandes lacunas
na vacinação com relação
aos países desenvolvidos.
Para fechá-las é necessário
cooperação e integração.
Na América Latina e no
Caribe (30 países) a porcentagem da população total
com esquema de vacinação
completo chega a apenas
13,6%, enquanto na União
Europeia é de 34,9% e na
América do Norte 46,3%.

Recuo dos Barômetros Econômicos este mês
Os Barômetros Econômicos Globais estão recuando em julho. Estes são
indicadores que permitem
analisar o desenvolvimento
econômico mundial. A análise é do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV/Ibre)
no documento Barômetros
Econômicos Globais, divulgado nesta sexta-feira.
Segundo o IBGE, mesmo
com o recuo, os indicadores continuam em patamar
elevado, compatível com a
sustentação da fase de recuperação do nível de atividade econômica mundial em
2021.
Enquanto o Barômetro
Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica, o Barômetro Antecedente emite um sinal
cíclico cerca de seis meses à

frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Esses
indicadores se baseiam nos
resultados de pesquisas de
tendências econômicas realizadas em mais de 50 países. A intenção é ter a cobertura global mais ampla
possível.
O Barômetro Econômico Global Coincidente recuou 8,6 pontos em julho,
para 128,6 pontos, após
acumular alta de 42 pontos entre março e junho. Já
o Barômetro Econômico
Global Antecedente recuou
8,7 pontos, para 124,5 pontos.
Segundo o pesquisador
do FGV/Ibre, Paulo Picchetti, o desempenho dos
Barômetros Globais acumulado desde o início do
ano mostra recuperação
consistente ao longo das re-

CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/ME nº: 07.950.674/0001-04 - NIRE: 33.300.278.443
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Convocamos os Acionistas da CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no
dia 09 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada
na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, CEP 22290-906, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) destituição do atual liquidante da Companhia; e (ii) nomeação de
novo liquidante para a Companhia. A Companhia esclarece ainda que: (i)
os documentos relacionados à ordem do dia encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br),
bem como no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.ri.ccx.com.br); e (ii) a lista de documentos necessários para
participação na AGE e informações adicionais encontram-se na Proposta
da Administração, disponível nos sites acima listados. Rio de Janeiro, 09
de julho de 2021. CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO.
Edison Chaves de Oliveira - Liquidante.

giões e setores, na esteira da
retomada de atividades ligadas a comércio e serviços
possibilitada pelo avanço da
imunização.
“Por outro lado, o impacto de alguns desafios
sobre os dados correntes
e expectativas acarreta o
recuo dos Barômetros no
mês de julho. Além das
preocupações sobre variantes do vírus, as restrições de oferta por parte de
vários insumos fundamentais para a atividade industrial levantam preocupações sobre a dinâmica dos
preços, e a consequente
normalização da política
econômica”, avaliou Picchetti, em nota.
Segundo a agência Brasil, a região do Hemisfério Ocidental é a que mais
contribui para a queda do

Barômetro Global Coincidente, com 4,2 pontos, seguida pela Ásia, Pacífico e
África e Europa, com 3,3 e
1,1 pontos, respectivamente. A primeira queda dos
indicadores regionais desde
fevereiro passado pode ser
vista como uma desaceleração da taxa de crescimento
interanual da economia global neste início de terceiro
trimestre de 2021.
Os indicadores antecedentes das três regiões
contribuem de forma negativa para o resultado do
Barômetro Antecedente
em junho. O Hemisfério
Ocidental é a região que
mais contribui para a queda, ao recuar 3,9 pontos,
seguida da Ásia, Pacífico
& África, com -3,5 pontos, e da Europa, com -1,3
pontos.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, leiloeiro autorizado por Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC/FIOCRUZ,
venderá em leilão as 11:00h, no dia 03/08/2021, através do site
http://www.machadoleiloes.com.br, bens móveis inservíveis
para a Administração pública, dispostos em 02 lotes, sendo o
Lote 1 composto por aparelhos ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros, cortinas de ar, ventiladores e exaustores,
totalizando 173 itens e o Lote 2 composto por maquinários
grandes, móveis (cadeiras, mesas e armários), ferramentas
de mão, eletroeletrônicos e eletrodomésticos (rádio, tv, telefones, micro-ondas), totalizando 757 itens, todos usados,
inservíveis e/ou sucatas e de propriedade da FIOCRUZ, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital, que
serão leiloados no estado de conservação e nas condições
de funcionamento em que se encontram, discriminados e avaliados. Para maiores informações (21) 2533-7878 ou (21)
981849818 ou pelo site http://www.machadoleiloes.com.br.
ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI, Coordenadora-Geral de
Infraestrutura dos Campi da Fundação Oswaldo Cruz.

4 Negócios & Empresas

VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Zodíaco dos
vinhos: Virgem

N

a mitologia grega, Virgem está associada a alguns
mitos, o mais difundido é o de Deméter, deusa da
colheita e da fertilidade, a qual gerou uma filha com Zeus,
Perséfone, raptada por Hades para viver no submundo.
Em vingança, Deméter deixou a terra seca. Após negociação entre eles, a fim reequilibrar o ciclo de fertilidade
da Terra, Perséfone passa 6 meses com a mãe, plantando e
colhendo, e 6 meses reclusa com o marido.
Virgem é um signo regido por Mercúrio, planeta associado à conexão, à atividade mental e à comunicação entre
as partes. É o mesmo planeta de Gêmeos, mas, diferentemente do geminiano, Virgem é um signo do elemento
Terra. No primeiro caso, Mercúrio está aliado ao Ar,
potencializando a sociabilidade. No signo de Virgem, essa
energia mental é investida de um senso mais pragmático,
buscando resultados mais concretos, próprio do elemento
Terra.
O vinho virginiano é, à sua imagem, mais contido, sem
excessos de cor, aroma, sabores. Tampouco é muito conhecido e popular, mas, certamente, é um vinho que pode
alcançar elevada reputação e consistência de qualidade,
fruto do preciosismo de sua produção. Não é um vinho
simples, comum. Assim como exige de si mesmo, exige
um consumidor atento, especializado, que alcance as suas
particularidades metodicamente construídas.
No primeiro decanato, temos uma cepa italiana de
grande renome – ela reina à moda leonina na região do
Piemonte, fazendo dois dos vinhos mais consagrados no
mundo: Barolo e Barbaresco. Faz vinhos potentes, embora com aparência mais clara, com altos níveis de acidez,
tanino e álcool. A potência e a imponência de seus vinhos
são traços do signo antecedente, mas o perfil agrícola,
produtivo e a maneira como eles se apresentam ao consumidor são bem virginianos.
A Nebbiolo não é uma cepa de fácil adaptação internacional. É uma cepa que brota cedo e amadurece tardiamente, precisando de atenção e de uma boa e longa
exposição. Seu nome decorre da aparência dos seus
vinhedos, cobertos pela neblina (nebbia em italiano), nas
colinas piemontesas em períodos de colheita. Seus vinhos
são excelentes, mas requerem tempo para expressarem
seus aromas: sutis, complexos e terciários, com pouca
expressão de fruta primária.
No segundo decanato, o clássico virginiano é também
grandioso e de público mais restrito, em função de seu
metódico e sofisticado processo de produção. Falo do
Jerez (Xerez), vinho fortificado produzido na região de
Andaluzia, Espanha, o qual tem como cepas principais
as uvas brancas Palomino e, para os perfis doces, Pedro
Ximenez e Moscatel. Os estilos de seus vinhos vão sendo
definidos ao longo do processo, com particulares metodologias de produção e maturação: crianzas biológica ou
oxidativa e envelhecimento pelo sistema de solera, que permite a mistura de vinhos de vários anos. Diferentemente
de outros fortificados, prevalece o Jerez seco, menos frutado e acessível sensorialmente, com aromas de castanhas,
especiarias e frutas secas.
Para fechar, Virgem em seu terceiro decanato apresenta
ares librianos – signo de ar e da diplomacia, que concede
mais leveza e acessibilidade ao virginiano. Chenin Blanc
é uma cepa pouco globalizada e conhecida, a despeito de
sua finesse e múltiplo aproveitamento onde se estabeleceu
bem: Vale do Loire e África do Sul. Nesses locais, ela dá
origem a vinhos espumantes, secos e doces, alguns de
grande renome. O que talvez diminua a sua popularidade
é certa contenção aromática, especialmente na juventude,
mas que combinada a métodos e tempo de maturação
pode levar a deliciosos aromas de mel e frutas secas, sempre dosados com excelente acidez.
Participe dos cursos e aulas com degustação ministrados por Míriam Aguiar. Instagram: @miriamaguiar.vinhos.
Blog: miriamaguiar.com.br/blog

Sábado, domingo e segunda-feira, 10, 11 e 12 de julho de 2021 l Monitor Mercantil

De 10 provedores de acesso à Web,
9 oferecem fibra óptica aos clientes

N

ove em cada dez
provedores
de
acesso à Internet no Brasil disponibilizam fibra óptica aos seus
clientes. A constatação é
da TIC Provedores 2020,
pesquisa do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.
br) divulgada nesta quarta-feira pelo Centro Regional
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade
da Informação (Cetic.br)
do Núcleo de Informação
e Coordenação do Ponto
BR (NIC.br), responsável
por sua condução. Segundo o levantamento, que está
em sua 4ª edição, o crescimento de empresas no país que ofertam essa forma
de conexão em relação ao
último levantamento, de
2017, foi de 13 pontos percentuais (saltou de 78% das
empresas que declararam
acessos para 91%). Rádio
(73%) e cabo UTP (46%),
que também estão entre as
tecnologias mais usadas,
apresentaram redução de
11 e 5 pontos percentuais,
respectivamente, no mesmo
período.
“O volume de tráfego Internet vem aumentando e é
importante que o provedor
ofereça fibra óptica para dar
conta de demandas, proporcionando assim uma conexão mais rápida e estável.
A pesquisa identificou que
a maioria das empresas, de
todos os portes e em todas
as regiões, oferece essa opção. Isso não quer dizer que
todo mundo no Brasil esteja
conectado via fibra óptica,
mas que a maior parte dos
provedores tem capacidade
de ofertá-la ao cliente final”, afirma Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br.

Outro aspecto importante identificado pelo estudo
foi uma maior participação
de provedores em algum
dos Pontos de Troca de
Tráfego - PTTs (ou Internet
Exchange – IX, em inglês).
Os PTT são pontos da infraestrutura da rede Internet em que vários sistemas
autônomos (AS – Autonomous System em inglês) se
interligam para trocar tráfego. Cerca de 2.442 empresas do setor (35% das
empresas que declararam
acessos) participam de algum PTT (ou IX), o que
representa um aumento de
89% em relação ao levantamento anterior. Nesse
quesito, os provedores que
têm maior quantidade de
acessos se destacam. Entre
os que apresentam de 5 mil
a 45 mil acessos, 72% participaram de um PTT (ou
IX). Já entre os que contam
com mais de 45 mil acessos
a proporção chega a 100%.
A pesquisa revelou, contudo, a persistência de algumas desigualdades regionais: empresas baseadas
no Sudeste (46%) e no Sul
(39%) estão mais presentes
em algum PTT (ou IX) do
que as das regiões Nordeste
(25%), Norte (26%) e Centro-Oeste (22%).
“O aumento da presença
de provedores em um PTT
colabora para melhorar o
tráfego da Internet como
um todo. E ainda há boa
margem para crescimento,
pois o estudo concluiu que
uma parcela considerável
de provedores de pequeno
porte ainda está fora dessa
infraestrutura”, pontua Barbosa.
“Estima-se que haja atualmente 12.826 provedores

de Internet no Brasil, com
prevalência de microempresas e atuando em, no
máximo, cinco municípios.
Os esforços do CGI.br e
do NIC.br em traçar um
panorama do setor são de
extrema relevância para a
proposição de políticas que
visem ao crescimento da
infraestrutura Internet e à
universalização do acesso
no País” completa Marcio
Nobre Migon, coordenador
do CGI.br.
Evolução do IPv6
A modalidade de entrega de serviço mais utilizada
em 2020 entre as empresas
que declararam acessos foi
o NAT IPv4 (81%), em patamar semelhante ao IPv4
puro (81%). Apesar de ainda
não predominante, a utilização do IPv6 apresentou forte
evolução: na edição anterior
da pesquisa, o IPv6 era usado
por cerca de 922 provedores,
número que aumentou para
aproximadamente 3.102. Isso corresponde a 44% dos
provedores que utilizam a
versão mais atual do Protocolo Internet.
A 4ª edição da TIC Provedores traz indicadores
inéditos sobre ataques
de negação de serviços
(DDoS). Em 2020, 26% das
empresas que declararam
acessos afirmaram ter sido
alvo desse tipo de ataque,
havendo incidência superior entre as de maior porte.
A medida posta em prática com mais frequência para evitar, detectar ou tratar
os DDoS foi o uso de técnicas de roteamento para implementação de black hole
ou sink hole, mencionada
por 84% dos provedores in-

dependentemente do porte.
Em relação às consequências geradas pelos ataques, 51% afirmaram que
seguiram operando, mas
apresentado lentidão para
os clientes, e 35% disseram
que chegaram a paralisar
totalmente os serviços. Esses dois impactos foram os
mais relatados pelos provedores de vários portes, o
que demonstra que os ataques são fatores de preocupação para a resiliência da
rede de todas as empresas,
independentemente do tamanho.
Presença online
Em função da pandemia
e do consequente distanciamento social, mais do
que nunca, as empresas do
segmento tiveram de marcar presença no ambiente
digital. Outra novidade desta edição da pesquisa foi a
observação feita no que diz
respeito à atuação online
do setor de provimento de
acesso. Em 2020, já a maioria dos provedores (84%)
possuía website, com destaque para os localizados no
Sudeste (90%) e Sul (87%).
Pouco mais de dois terços dos provedores que
declararam acessos (69%)
afirmaram que comercializaram serviços usando a
rede. A maior parte, 60%,
revelou ter vendido produtos e serviços por meio de
aplicativos de mensagem
instantânea, e 51% disseram ter pago anúncios na
Internet – proporção que
cresce de acordo com o aumento no número de acessos do provedor, chegando
à totalidade nos grandes
provedores.

Está proibido no Rio rebocar
carro na presença do motorista

O

s carros estacionados em locais
proibidos
não
poderão mais ser rebocados
na presença do proprietário
ou motorista. É o que determina a Lei 9.351/21, de
autoria do deputado Samuel
Malafaia (DEM), sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira.
A medida valerá mesmo
quando o veículo estiver
guinchado ou em cima do
reboque e, caso o motorista comprove que a liberação do automóvel não foi
permitida, o proprietário
não será obrigado a pagar
a diária de permanência no
depósito público. A medida
prevê como provas fotografias e vídeos do momento
do içamento do veículo.

Porém, os motoristas
continuarão sujeitos às penalidades do estacionamento irregular. “O objetivo é
minimizar os transtornos
causados por estacionamento irregular, pois mui-

tas vezes o condutor não
percebe que parou em local
proibido. E se o veículo não
estiver guinchado, nem em
cima do reboque o motorista pode retirá-lo, por que
quando está no reboque,

ainda no local da infração,
ele não pode fazer o mesmo?”, questionou o autor
na justificativa do texto. As
informações sobre a nova
lei deverão ser visíveis no
caminhão de reboque.
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Três perguntas: a reforma do Imposto de Renda sobre investimentos
Por Jorge Priori

N

o final de junho,
o ministro da
Economia, Paulo
Guedes, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o projeto de lei com a proposta
do Governo Federal para
a segunda fase da Reforma
Tributária. O texto, que será
analisado pelo Congresso,
não possui previsão para ser
votado. Cabe ressaltar que a
primeira fase ainda não foi
votada.
A segunda fase tem como
objetivo a reforma do Imposto de Renda (IR) para
pessoa física, jurídica e investimentos. Conversamos com
dois especialistas do mercado financeiro, João Beck,
economista e sócio da BRA,
e Jansen Costa, sócio da Fatorial Investimentos, sobre
as mudanças propostas pelo
governo para o IR sobre investimentos, entre elas:
– a tributação de lucros e
dividendos distribuídos em
20% na fonte, com isenção
de R$ 20 mil por mês. Atualmente, lucros e dividendos são isentos;
– a vedação à possibilidade de deduzir juros sobre

capital próprio (JCP);
– uniformização da alíquota de IR para ganhos na
bolsa de valores em 15%.
Atualmente, operações de
day trade e cotas de Fundos
de Investimento Imobiliário (FII) pagam 20%;
– fim do escalonamento
do IR para ativos de renda
fixa, como Tesouro Direto
e CDBs, fundos abertos
e fundos fechados (multimercados) com a adoção de
uma alíquota única de 15%;
– fim da isenção sobre os
rendimentos distribuídos
à pessoa física no caso de
FII com cotas negociadas
em bolsa a partir de 2022. A
tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na
distribuição de rendimentos, na amortização e na
alienação de cotas.
Qual o impacto da possível aprovação do texto
atual da Reforma Tributária para a renda fixa,
fundos multimercados e
fundos imobiliários?
Beck – Para o investidor
é positivo, já que estimula
aplicações de curto prazo
que antes eram punidas
com uma alíquota maior.
Para gestores e emissores
de títulos, é ruim na mar-

gem porque reduz estímulo
para aplicações de longo
prazo. De toda forma, caso
o gestor perceba muitos
resgates de curto prazo, ele
poderá optar por mudar a
regulamentação do fundo
e aumentar o prazo de resgate.
Com relação aos fundos
imobiliários, o impacto é
negativo. Foi a decisão menos esperada do mercado.
O setor é intensivo em capital humano e gerador de
empregos.
Jansen – Basicamente, a
proposta traz a redução da
tributação de uma escala de
22,5% até 15% para uma
alíquota única de 15%, e
uma mudança do “comecotas” de duas vezes por
ano para uma vez. Talvez
essa tenha sido a única mudança da proposta que trará
algum benefício para o investidor.
Já os fundos imobiliários
receberam o maior impacto.
O fim do benefício fiscal
fará com que a tributação
dos dividendos passe de 0%
para 15%. Isso será ruim
para a indústria de construção civil. A atratividade
dos fundos imobiliários diminuirá, mas não vai acabar, pois a outra alteração

proposta para estruturas de
empresas que são donas de
imóveis foi muito pior.
Qual será o impacto
para as ações? Pode haver uma migração dos investidores de Bolsa para
renda fixa?
Beck – É negativo no
curto prazo. Se o imposto
de dividendos for colocado
num espectro mais amplo
para reduzir a CSLL, PIS,
Cofins e ISS, pode ser um
bom estímulo para que se
aumente os investimentos,
já que desestimula o pagamento de dividendos. Para
empresas de setores já consolidados, sem necessidade
de investimento e que pagam bons dividendos, as
ações sofrerão mais. Com
relação a migração, acredito
em outro movimento: migração da poupança para
renda fixa.
Jansen – Os impactos
serão mais sentidos pelas
empresas que utilizam o
benefício dos JCP; que possuem muito caixa como
bancos e seguradoras, e que
geram muito caixa como,
por exemplo, a Rede D’Or,
que estava pagando JCP.
Com relação à tributação de
dividendos, há, claramente,

um aumento de carga tributária, o que diminuiria o
lucro dos acionistas. Isso é
muito ruim para o mercado
de ações ao longo do tempo.
Provavelmente, as empresas
vão mudar a forma como os
acionistas são remunerados,
passando a utilizar a recompra de ações no mercado ou
a emissão de ações via bonificação, evitando assim o
pagamento de dividendos.
Isso fará com que o mercado brasileiro se aproxime
do modelo americano.
Com relação à migração,
não acredito neste movimento. Não é uma mudança na tributação que faz
os investidores migrarem
da Bolsa para a renda fixa.
Pode haver uma diminuição
na atratividade das ações de
empresas pagadoras de dividendos e um aumento na
procura por ações de empresas com boas perspectivas de crescimento. Como
disse, as empresas devem
parar de pagar dividendos.
Elas poderão incorporar
seus resultados, gerando
mais crescimento no valor
por ação. Nós devemos ver
uma mudança na gestão do
caixa das empresas.
Você acha que foi posi-

tiva a manutenção da isenção sobre as Letras de
Crédito Imobiliário (LCI)
e as Letras de Crédito do
Agronegócio (LCA)?
Beck – O governo atua taxando ou isentando
setores que entende estarem
aquecidos ou apresentando
gargalos. As mudanças são
sempre bem-vindas, desde
que as decisões sejam técnicas. A isenção das LCI
e LCA estimula um dos
setores de maior déficit no
Brasil, que é o imobiliário.
Jansen – A manutenção
da isenção das LCI e LCA
e também dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários
(CRI) e dos Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (CRA) é positiva, mas o
volume de recursos que são
captados por esses veículos
é muito menor comparado
aos fundos imobiliários.
Não sei até que ponto essa
isenção será benéfica, se para as pessoas físicas ou para
o mercado em si. Acredito
que a tributação de fundos
imobiliários e a isenção de
LCIs e LCAs é ruim. O
desequilíbrio continuará, e
somente criará mais problemas na questão de captação de recursos para as empresas de construção civil.

3ª Emissão de Debêntures da Via Brasil MT: ‘AA (bra)’ CIB integrará informações
de imóveis urbanos e rurais

A Fitch Ratings atribuiu,
nesta sexta-feira, Rating
Nacional de Longo Prazo
‘AA (bra)’, com Perspectiva
Estável, à terceira emissão
de debêntures da Via Brasil
MT 320 Concessionária de
Rodovias S.A. A operação
foi realizada em série única
e totalizou R$135 milhões.
O montante está em linha com o assumido pela
Fitch na atribuição do rating à proposta de emissão,
mas a taxa final de juros
após o processo de bookbuilding foi inferior à considerada pela agência. Apesar da redução na taxa - as
debêntures foram emitidas
com custo de Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 6,1659%,
em vez de IPCA + 6,45%
- os custos da emissão foram maiores, o que piorou
ligeiramente as métricas do

projeto. Apesar da redução
dos indicadores, o perfil de
cobertura ainda é condizente com o rating.
A Via Brasil Concessionária de Rodovias é uma empresa constituída para atuar
como operadora de serviços
públicos
concessionados
na área de infraestrutura de
transportes. É a responsável
pela administração dos trechos concessionados pelo
Governo de Mato Grosso
das rodovias estaduais MT100 e MT-320/208. A concessão da MT-100 está em
operação comercial desde
dezembro de 2019.
Essa semana o consórcio Via Brasil BR-163 venceu o leilão de concessão
da rodovia BR-163/230,
realizado na B3. O trecho
faz a ligação entre o estado
de Mato Grosso e o Pará.
Isso marca a estreia da con-

CONCESSÃO DE LICENÇA
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A - CNPJ 10.319.900/0006-64 torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade SMAC, através do processo nº 14/200.494/2011, a Licença Ambiental Municipal
para Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos com capacidade
operacional de 20.000T/MÊS, na Rua Américo de Souza Braga, 647 - Vargem
Pequena, Rio de Janeiro.

cessionária em uma rodovia
federal. O rating reflete o
perfil da rodovia MT 320,
que iniciou a cobrança de pedágio recentemente e possui
histórico de tráfego limitado.
Dos veículos que passam pela rodovia, 60% são pesados
e transportam a produção
agrícola e pecuária da região
Centro-Oeste aos principais
portos do Brasil. A concorrência é moderada, pois as
rotas alternativas atualmente
não são asfaltadas. O contrato de concessão prevê que
as tarifas sejam anualmente
reajustadas pelo IPCA. Os
investimentos a serem realizados são de baixa complexidade e mais relevantes até
2027.
As debêntures serão a única dívida do projeto, sêniores, totalmente amortizáveis
e indexadas ao IPCA. Terão
ainda uma conta reserva do

serviço da dívida (DSRA) de
seis meses, a ser preenchida
com fluxo de caixa. A emissão contará com garantias
reais do projeto e restringe
a distribuição de dividendos
até a conclusão do primeiro e
do segundo ciclos de investimentos, esperada para 2029.
Devido à restrição de distribuir dividendos até 2029,
a Fitch avalia o projeto sob
a perspectiva do Índice de
Cobertura de Vida do Empréstimo (Loan Life Coverage Ratio – LLCR) até o
completion financeiro, com
mínimo de 1,29 vez em
2025, no cenário de rating.
A partir de 2030, o
emissor apresenta métricas de cobertura estáveis,
com índice de cobertura
do serviço da dívida (DSCR) mínimo e médio de
1,36 vez e 1,39 vez, respectivamente.

MACA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ 21.391.939/0001-02 - NIRE 33.2.0986452-1
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021
DATA/HORA E LOCAL. Aos 30 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da
sociedade, situada na Avenida Jornalista Ricardo Marinho no 360 - loja 109,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.631-350. CONVOCAÇÃO
E PRESENÇA. Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma
do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os
sócios representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA.
Presidente: a Sra. Ianê Pitrowsky da Rocha, brasileira, divorciada, advogado,
inscrita na OAB/RJ sob o n° 126.000 e no CPF n° 091.686.407-30, e como
Secretário: o Sr. Luis Severo Araujo Junior, cidadão brasileiro, divorciado,
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 178.967 e no CPF n° 035.547.907-96,
domiciliados na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, 360 – Loja 113, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 22.631-350. ORDEM DO DIA. Proposta de
redução do capital social, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil,
considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação
ao objeto da Sociedade. DELIBERAÇÃO. Aprovada por unanimidade a redução
de capital em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), nos termos do artigo 1.082,
inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se
tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital
social, que atualmente é de R$ 43.098.966,00 (quarenta e três milhões, noventa
e oito mil novecentos e sessenta e seis reais), passará a ser de R$ 36.098.966,00
(trinta e seis milhões, noventa e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais),
mediante o cancelamento das quotas da sócia MACA LIMITED, equivalente a
7.000.000 (sete milhões) de quotas, para ser refletida em alteração contratual
da sociedade após o cumprimento do prazo legal de publicações e registro da
ata desta reunião de sócios. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata
que foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
Rio de janeiro, 30 de junho de 2021. IANÊ PITROWSKY DA ROCHA Presidente da Mesa e Representante das socias MACA PLANT PTY LTD e
MACA LIMITEDLUIS SEVERO ARAUJO JUNIOR - Secretário da Mesa.

A partir deste mês, o
Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) passa a ser o
novo cadastro integrador
de imóveis urbanos e rurais
da Receita Federal, que faz
parte do Sistema Nacional
de Gestão de Informações
Territoriais, o Sinter.
A ferramenta integra, em
banco de dados único, o
fluxo dos registros públicos
ao fluxo dos dados ficais,
cadastrais e geoespaciais
dos imóveis, produzindo
informações atualizadas e
confiáveis para a gestão pública. Para a concepção do
projeto, a Receita Federal
trabalhou com equipes de
cadastros imobiliários das
prefeituras de Belo Horizonte/MG, Campinas/SP e
Fortaleza/CE.
Segundo a Receita, o CIB
atribuirá um código de iden-

tificação para cada unidade
imobiliária e seus dados básicos estarão disponíveis no
Sinter, por meio da “Consulta Descritiva e Gráfica da
Inscrição no CIB”, a e-CIB.
O projeto permitirá, pela
primeira vez, a obtenção de
um inventário de imóveis
no Brasil com tratamento
georreferenciado, tornando
possível, entre outras análises, visualizar a localização
geoespacial do imóvel. Em
outras palavras, cada imóvel
poderá ser devidamente localizado em um mapa. ,As
informações dos imóveis
urbanos serão então enviadas ao CIB pelos cadastros
imobiliários
municipais,
enquanto as informações
dos imóveis rurais serão
fornecidas pelo Cadastro
Nacional de Imóveis Rurais
- CNIR.

EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 - NIRE 33.3.0026147-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE
MEIO AMBIENTE S/A (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5° andar,
Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 15 de junho
de 2021, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada
a convocação, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei
das S/A”), tendo em vista a presença da acionista única, Vital Engenharia
Ambiental S.A., devidamente representada. 3) MESA: Presidente: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM
DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre o resultado obtido
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020; e b) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício findo. 5) PUBLICAÇÕES DO
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
às folhas 12/13, Parte V, e Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 7/8, ambos
datados de 11 de junho de 2021. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade,
foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do § 4º, do artigo
133, da Lei das S/A, considerar sanada a inobservância das exigências
constantes das alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida
publicidade dos documentos à acionista única da Companhia antes da
realização desta Assembleia, e que a mesma está presente nesta ocasião;
b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório de Administração, o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício
social findo na data de 31 de dezembro de 2020, com o respectivo parecer
dos auditores independentes; e c) Considerando o resultado positivo da
Companhia, e tendo havido lucro no exercício findo em 2020, no valor de
R$1.662.037,47 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, trinta e sete
reais e quarenta e sete centavos), resolvem: i. Aprovar a destinação de
Reserva Legal no valor de R$83.101,87 (oitenta e três mil, cento e um
reais e oitenta e sete centavos); ii. Aprovar a destinação de Reserva de
Lucros no valor de R$1.578.935,60 (um milhão, quinhentos e setenta e
oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos); e iii. Não
será realizada distribuição de dividendos obrigatórios, conforme o §3º,
inciso II, do artigo 202 da Lei das S/A. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem
quaisquer ressalvas. 8) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos
Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única:
Vital Engenharia Ambiental S.A., representada por Antônio Carlos Ferrari
Salmeron e Ricardo Mota de Farias. “Confere com o original lavrado no
livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Certidão Jucerja - Registrada sob o nº 00004095608 em 01/07/2021. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário-Geral.
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Petrobras inicia venda de
ativo de E&P na Bacia Potiguar

Inovação no mercado
de seguros: o que há e
o que se pode esperar?

Estatal detém 70% de participação

mercado de seguros
precisará de alguma
evidência robusta
sobre o impacto de medidas
inovadoras – próprias ou advindas da atual regulamentação modernizadora – sobre
o crescimento e desenvolvimento dos negócios.
Decorridos dois anos das
medidas em curso pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), as evidências
são muito difíceis de serem
estimadas, até porque esse
período ainda é curto. A maturação do processo de inovações é longa e depende de
muitas variáveis que vão além
de iniciativas das empresas e
de sua resposta a estímulos
regulatórios.
Pode-se supor que o curso
do processo de inovação deva trazer i) novos patamares
de crescimento dos ramos de
seguros pela sua maior sensibilidade a vendas diretas por
meios remotos; ii) maior penetração na população pela
redução de custos de processos e de transações; iii) maior
flexibilidade pela introdução
de novos produtos ou “combos” em ramos existentes; iv)
emergência de ramos que até
então deixavam de ter protagonismo em vista de uma regulamentação restritiva ou de
falta de estímulos à modernização e competitividade, entre outros atributos.
Com o intuito de formar
uma base de dados simplificada para o acompanhamento do processo e ciclos
de inovações, verifiquei as
informações
divulgadas
mensalmente pela Susep,
estruturando-as, em estatísticas de 12 meses móveis,
pelos grandes segmentos de
seguros e seus ramos. Obtidos os dados, foi calculada
a contribuição em pontos
percentuais de cada um ramo
no crescimento ocorrido entre o período terminado em
abril de 2019 (início da regulamentação modernizadora
da Susep) e em abril de 2021.
A tabela também contempla
a participação de cada linha
de negócios no total da arrecadação nos dois pontos da
série de dados.
Deixamos de incluir os
produtos previdenciários de
acumulação e os títulos de
capitalização, ambos fortemente influenciados pela volatilidade típica do mercado
financeiro nesses mesmos
dois anos. Da mesma forma,
excluímos a saúde suplementar (porque regulada por outro órgão governamental) e o
DPVAT, este com tarifa atualmente controlada.
Sinteticamente, os resultados mostram – e não poderia
ser de outra maneira – que o
padrão de evolução do mercado de seguros ainda não sofreu
transformação significativa que
possa ser atribuída a estímulos regulatórios. A expansão
do mercado segue o mesmo
padrão dos últimos anos, que
parece ser devido à grande capacidade transformadora das
próprias empresas de seguros
de danos e responsabilidades
e de vida – mormente investimentos em tecnologia, processos e gestão – em resposta
à recente sustentação da demanda da população mesmo
em tempos de pandemia (e
até a propósito dela), agora
então mais dirigida aos ramos “pró-pandêmicos”, como os seguros de vida risco
e patrimoniais massificados
que cuidam de residências e
estabelecimentos comerciais
e de serviços.

A

Petrobras iniciou
a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda,
em conjunto com a Sonangol Hidrocarbonetos Brasil
Ltda. (Sonangol), da totalidade da participação de ambas as empresas no bloco
exploratório terrestre POTT-794, pertencente à concessão BT-POT-55A, localizada na Bacia Potiguar, no
estado do Rio Grande do
Norte.
Nenhuma empresa poderá apresentar mais de uma
oferta para a área, seja individualmente ou em consórcio. Segundo a Petrobras,
será permitida a formação
de consórcios pelos potenciais compradores com partes independentes.
“Essa operação está alinhada à estratégia de otimi-

zação de portfólio, redução
do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando
a concentrar cada vez mais
os seus recursos em ativos
de classe mundial em águas
profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem
demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos”, destacou a
petroleira em comunicado
nesta sexta-feira.
A concessão foi adquirida em 2006 na 7ª Rodada de
Licitações de Blocos realizada pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). A
Petrobras detém 70% de
participação e a Sonangol,
operadora da concessão,
detém os demais 30% de
participação. O consórcio
perfurou dois poços na

área, sendo um descobridor
de gás e um de delimitação.
Não há compromissos remanescentes a serem cumpridos.
O teaser, que contém as
principais informações sobre a oportunidade, bem
como os critérios de elegibilidade para a seleção de
potenciais participantes, está disponível no site de Relações com Investidores da
Petrobras: https://www.investidorpetrobras.com.br/
resultados-e-comunicados/
teasers.
Regras
Para participar do processo, o potencial comprador deverá atender aos
critérios como: possuir
qualificação ou condições de qualificação como

Operador “C” pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); ter patrimônio líquido mínimo
de R$ 6 milhões para a
qualificação como Operador “C”, podendo este
critério vir a ser atualizado
de acordo com a visão da
referida Agência ao longo
do Processo e devendo ser
igualmente cumprido pelo
potencial comprador.
Além dos requisitos técnicos estabelecidos para
qualificação como no mínimo Operador C perante a
ANP, o Potencial Comprador que vier a efetivamente
adquirir a Concessão BTPOT-55A deverá cumprir
todos os requisitos técnicos e regulatórios vigentes
à época do fechamento da
transação.

Campo petrolífero de Daqing está produzindo mais

A

Daqing Oilfield,
subsidiária da China National Petroleum Corporation (CNPC),
produziu mais de 14,92 milhões de toneladas de petróleo bruto e 2,5 bilhões de
metros cúbicos de gás natural no primeiro semestre
de 2021, informou o campo
petrolífero. A produção de
petróleo e gás natural aumentou 45.800 toneladas e
175 milhões de metros cú-

bicos em relação ao mesmo
período do ano passado,
respectivamente.
O campo petrolífero de
Daqing é uma das maiores
bases de produção de petróleo da China. Localizado na
Província de Heilongjiang,
nordeste do país. Este campo
produziu mais de 10 bilhões
de barris de petróleo desde o
início da produção em 1960.
Daqing continha 16 bilhões
de barris ou 2,2 bilhões de to-

neladas no início; as reservas
recuperáveis restantes são de
cerca de 3,6 bilhões de barris
ou 500 milhões de toneladas.
Segundo a agência Xinhua, devido aos rápidos
aumentos na produção em
seus primeiros dias, Daqing
foi elogiado pela mídia estatal da China como um modelo de empresa industrial
nas décadas de 1960 e 1970.
Em 2013, a taxa de produção do campo era de cerca

de 800 mil barris por dia.
Mas a produção de petróleo bruto do campo estaria em declínio, embora
o CNPC tenha implantado
algumas técnicas de perfuração não tradicionais. Em
2019, a produção caiu para
30,9 milhões de toneladas
de 32 milhões de toneladas
em 2018. Em seu pico em
2008, a produção foi de 40
milhões de toneladas por
ano.

Venda de participação minoritária da União em empresas

A

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados rejeitou
nesta sexta-feira o Projeto de
Decreto Legislativo (PDL)
340/20, que susta os efeitos
do Decreto 10.432/20, que
regulamenta a inclusão ou
exclusão das participações
societárias minoritárias da
União em empresas no Programa Nacional de Desestatização (PND).
A ideia é vender parte
dessas participações minoritárias, exceto ações de

classe especial (golden-shares)
e aquelas envolvidas em
disputa judicial, por exemplo. A proposta será analisada pelas comissões de
Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de
Cidadania. Depois seguirá
para o Plenário
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a comissão
acolheu parecer do relator,
deputado Otto Alencar Filho
(PSD-BA), que recomendou
a rejeição da proposta. Ao
analisar a exposição de motivos que acompanha o decreto, ele entendeu que se trata

uma medida de racionalização operacional.
“Em geral, são montantes
pouco significativos, tanto
em termos monetários quanto de percentual de participação no capital das empresas
(0,5% ou ainda menos), sendo
os gastos de gestão e acompanhamento por vezes superiores ao valor envolvido”, disse
Otto Alencar Filho.
“Além disso, há uma motivação ainda mais simples:
é fundamental que o gestor
possa ter discricionariedade para alienação rápida que
aproveite uma situação mi-

nimamente apropriada do
preço da ação”, comentou.
“Tirar essa agilidade da mão
do Estado apenas serve para
comprometer o erário”, concluiu o relator.
Na visão do autor da
proposta, deputado André
Figueiredo (PDT-CE), o
decreto não se justifica. “O
investimento de capital da
União, mesmo minoritário,
na atividade econômica visa o interesse público, e o
exame pormenorizado de
qualquer operação de venda
parece adequado”, afirmou o
parlamentar.

BB faz mudanças em sua estrutura organizacional

O

Conselho de Administração
do
Banco do Brasil
promoveu mudanças em
sua estrutura organizacional. Em janeiro deste ano,
o banco anunciou uma reestruturação que prevê o fechamento de 361 unidades,
incluindo pequenas cidades
que ficarão sem agência. Na
quinta-feira (8), o BB disse que fará ajustes internos
com extinção e a vinculação
de algumas diretorias.

“O BB continua aprimorando sua macroestrutura a
fim de permitir uma especialização maior em soluções
financeiras, a aceleração de
sua transformação digital
e a centralidade no cliente,
respeitando suas disposições
estatutárias”, explicou em fato relevante José Ricardo Fagonde Forni,vice-presidente
de Gestão Financeira e de
Relações com Investidores.
Houve a extinção da Unidade Negócios PF, MPE e

Agro e da Unidade Negócios Varejo e Setor Público,
com a criação da Diretoria
Comercial Alto Varejo; Extinção da Unidade Comércio Exterior e integração
junto à Diretoria Corporate
Bank; Transformação das
Diretorias de Atendimento
e Canais, de Governança de
Entidades Ligadas, de Segurança Institucional e de
Reestruturação de Ativos
Operacionais em Unidades; Alteração nos vínculos

com as vice-presidências
das seguintes áreas: Unidade de Reestruturação de
Ativos Operacionais fica
vinculada à vice-presidência
Corporativa; Diretoria de
Soluções em Empréstimos
e Financiamentos fica vinculada à vice-presidência
de Agronegócios; Diretoria
de Soluções em Meios de
Pagamentos e Serviços fica
vinculada à vice-presidência
Gestão Financeira e de Relações com Investidores.

O

Além desses ramos, sujeitos a cada vez maior concorrência no mercado, os ramos
mais dinâmicos continuam
sendo aqueles que já vinham
respondendo positivamente
ao ciclo econômico. São eles
o seguro rural, o seguro de
crédito e garantias, os seguros de transportes e os seguros de responsabilidade civil.
Também beneficiados pelo
ciclo pandêmico.
Indo direto aos resultados obtidos, colhemos as
principais inferências:
i) A arrecadação global
dos seguros nesses últimos
dois anos cresceu 13,7%,
equivalente a uma média geométrica anual de 6,6%, nada
diferente do comportamento
observado na última década.
ii) Apenas cinco ramos de
seguros contribuem com 12
pontos percentuais do crescimento global de 13,7%. São
eles: seguro de vida (coberturas de morte, acidentes, invalidez, doenças), seguro prestamista (idem, cobertura de
morte, acidentes, invalidez),
seguro patrimonial massificado (para residências e estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviços),
seguro rural e seguro de responsabilidade civil. Quando
somados mais dois ramos –
seguro habitacional e seguro
de crédito e garantias, chegase a 13,4 pontos percentuais
dos 13,7%.
iii) Os seguros de vida e
prestamista, que em abril de
2019 representavam 24,1%
do total arrecadado no setor,
em abril de 2021 já saltaram
para 27,5%. Ao passo em
que os seguros de automóveis recuaram sua participação no total de 30,9% para
27,1%.
iv) Os seguros que
avançaram nesse período
recente de dois anos são
aqueles que claramente
responderam ao ciclo econômico e da pandemia, o
que explica a preferência
que tiveram das demandas da sociedade, portanto
com influência secundária
do estágio de inovação no
setor de seguros.
É claro que as estimativas
de impacto regulatório do
processo de inovação precisarão de igual visão estatística da dispersão dos negócios
entre as empresas incumbentes (espaço competitivo dos
que já estão no mercado) e
entre essas e as “newcomers”
(insurtechs e outras), sejam
elas novas companhias, sejam as que surgirem do funil
das “sandbox” regulamentadas pela Susep.
Enfim, o processo inovador mal começou. No futuro
ainda teremos o open insurance. É por isso tudo que o
mercado de seguros precisará
de mensurações de impacto
regulatório e de criação de
valor agregado mais assertivas que possam ir além da
vontade dos reformadores,
dos aportes imediatos de capital de animados investidores e do marketing que sempre povoa as mídias.
Tenho certeza de que os
profissionais de seguros especialistas em inteligência
de dados contribuirão com
muitos mais parâmetros e
variáveis para um futuro
acompanhamento de impacto. É preciso começar
já. Até para possibilitar a
correção de rumos.
Marcio Serôa de Araujo Coriolano –
Economista e presidente
da Confederação Nacional
das Seguradoras

