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FUTEBOL BRASILEIRO: GESTÃO OU
DOPING FINANCEIRO DA TV?

CRESCE NÚMERO DE LATINOS QUE
NÃO PODEM PAGAR DIETA SAUDÁVEL

Flamengo e Corinthians receberam, cada, R$ 1 trilhão a mais que
outros clubes tradicionais como Botafogo e Cruzeiro.
Por Sérgio Montero Souto, página 2

Piora na alimentação coincide com ascensão de governos
neoliberais na América Latina, a partir de 2017.
Por Marcos de Oliveira, página 3

ONU

Câmara quer
reduzir em R$
50 bi imposto
sobre a renda
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou que o relator da reforma
tributária, Celso Sabino (PSDB-PA), estuda reduzir em R$ 50
bilhões a carga tributária sobre a
renda do capital produtivo e dos
trabalhadores.
Sabino é o relator do projeto
de lei que trata das alterações de
cobrança no Imposto de Renda
de pessoas físicas e jurídicas e da
tributação de lucros e dividendos
(PL 2337/21).
“A Câmara dos Deputados entregará uma reforma estruturante
do Imposto de Renda, que promoverá uma grande geração de
emprego e renda nos próximos
anos. Faremos justiça fiscal e simplificação do sistema tributário”,
afirmou Lira, segundo a Agência
Câmara de Notícias.
Outro projeto, cujo relator é o
deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), cria a CBS, com alíquota de
12%, em substituição ao Programa de Integração Social-PIS e à
Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social-Cofins.

Sob pressão dos
EUA, Europa
adia plano para
taxa digital
A Comissão Europeia vai adiar
seu plano de propor um novo imposto sobre os serviços digitais em
julho, disse um porta-voz nesta
segunda-feira, após intensa pressão
do governo norte-americano. Algumas autoridades europeias também
questionaram o valor do imposto
planejado do executivo da União
Europeia depois que as 20 maiores
economias do mundo concordaram
no sábado com uma reforma global
do imposto corporativo.
O Governo dos EUA está desconfiado da iniciativa da UE, pois
deseja que os impostos nacionais
sobre serviços digitais existentes
sejam revogados como parte da
revisão global da tributação transfronteiriça das empresas.
“Decidimos colocar em espera
nosso trabalho em nosso novo
imposto digital como um novo
recurso próprio da UE”, disse o
porta-voz da comissão, Daniel
Ferrie, em coletiva de imprensa
em Bruxelas. A UE vai reavaliar a
situação no outono do hemisfério
norte, disse ele.

No mundo, ONU estima em mais de 810 milhões sem alimentação adequada

Fome aumentou no
Brasil após 2018
10% da população mundial estava subalimentada

A

fome mundial passou
por um agravamento dramático em 2020, destaca
a Nações Unidas. Provavelmente, o aumento está relacionado às
consequências da Covid-19, mas
a deterioração dos indicadores já
vinha sendo registrada antes disso.
Embora o impacto da pandemia ainda não tenha sido totalmente mapeado, o relatório “O
Estado da Insegurança Alimentar
e Nutrição no Mundo (Sofi) 2021”
estima que cerca de 1/10 da população global – até 811 milhões
de pessoas – estava subalimentada
no ano passado. O número sugere que será necessário um grande
esforço para o mundo honrar sua
promessa de acabar com a fome
até 2030.

Já em meados da década de
2010, a fome havia começado a
subir, diminuindo as esperanças
de um declínio irreversível. Em
2020, a fome disparou em termos absolutos e proporcionais,
ultrapassando o crescimento populacional: estima-se que cerca
de 9,9% entre todas as pessoas
tenham sofrido de desnutrição no
ano passado, ante 8,4% em 2019.
No Brasil, os números revelam
uma piora acentuada na comparação entre o período 2014–2016
com 2018–2020, período que
abrange o fim do Governo Temer e o Governo Bolsonaro. O
percentual da população brasileira
com severa insegurança alimentar
pulou de 1,9% para 3,5%, de 3,9
milhões para 7,5 milhões de habi-

tantes. Acrescentando os que viviam com moderada insegurança
alimentar, o percentual passou de
18,3% para 23,5%, de 37,5 milhões para 49,6 milhões de brasileiros.
Em relatório divulgado na última semana, a Euler Hermes
aponta que a pandemia exacerbou
as desigualdades estruturais existentes nos mercados de trabalho
da América Latina. A maior proporção de trabalhadores economicamente vulneráveis e a predominância do setor informal fez
com que as perdas de emprego e
renda atingissem mais duramente
os trabalhadores menos qualificados e sem instrução. Houve queda
acentuada do total de horas semanais trabalhadas. Página 3

Balança acumula superávit de US$ 39,75 bi

A

balança comercial brasileira registrou superávit
de US$ 39,75 bilhões no
acumulado do ano, até a segunda
semana de julho, em alta de 49,3%
pela média diária, na comparação
com o período de janeiro a julho
de 2020. A corrente de comércio
(soma das exportações e importações) chegou a US$ 248,56 bilhões no período, um aumento de
32,7%.
Essa corrente de comércio reflete o desempenho das exporta-

ções, que chegam a US$ 144,16
bilhões, em alta de 34,8%, e das
importações, que aumentaram
30%, chegando a US$ 104,41 bilhões. Os dados foram divulgados
hoje pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da
Economia.
As exportações no acumulado do mês subiram 39,9%,
alcançando US$ 8,27 bilhões,
enquanto as importações totalizaram US$ 5,25 bilhões, com
alta de 46%. A balança comer-

cial registrou superávit de US$
3,02 bilhões, portanto, em alta
de 30,5%, enquanto a corrente
de comércio somou US$ 13,52
bilhões, subindo 42,2%.
Se for considerada apenas a
segunda semana de julho, as exportações ficaram em US$ 5,576
bilhões, e as importações, em
US$ 3,563 bilhões. Assim, a balança comercial teve superávit de
US$ 2,013 bilhões, e a corrente
de comércio alcançou US$ 9,139
bilhões.

Fatia da energia
nas despesas
das MPEs
quase dobra
A crise energética pela qual passa o país e já provocou o reajuste
das bandeiras tarifárias pode ser
mais um duro golpe para as micro e pequenas empresas que ainda sequer conseguiram recuperar
o nível de faturamento anterior à
pandemia.
Pesquisa feita pelo Sebrae, em
2019, já mostrava que a conta
de energia representava mais de
15% dos custos operacionais dos
pequenos negócios. No ano passado, um novo levantamento revelou que essas despesas eram o
principal custo para quase 28%
dos empreendedores.
Para o gerente de Competitividade do Sebrae, Cesar Rissete, vai
ser muito difícil para as micro e
pequenas empresas suportarem o
aumento das tarifas. “Em tempos
de economia aquecida, repassar
esse custo para os clientes já seria complicado, em razão da concorrência. Mas, nesse momento
de baixa da economia, transferir
o aumento da energia para o preço do produto ou serviço pode
ser fatal, uma vez que o nível do
consumo ainda não se recuperou.
Isso pode inviabilizar muitas empresas. Nessa hora, os empresários vão tentar reduzir as despesas
com outros custos operacionais,
mas nem sempre isso é viável”,
comenta Rissete.
Segundo ele, a saída é buscar
o aumento da eficiência energética das empresas. “Muitas vezes
é possível diminuir o desperdício
de energia com medidas simples.
Para isso, o empreendedor precisa
rever todo o processo de produção.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1745
R$ 5,3370
R$ 6,1383
R$ 0,7990
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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Futebol brasileiro: gestão ou doping financeiro da TV?
Por Sérgio Montero
Souto

C

om o rebaixamento de
Botafogo e Vasco, no
Brasileiro de 2020, e o
não retorno do Cruzeiro à primeira divisão em 2021, pela primeira
vez, três das 12 equipes mais tradicionais do país vão disputar numa
mesma edição a série B (considera-se aqui como tais: Botafogo,
Flamengo, Fluminense, Vasco,
Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro,
Grêmio e Internacional).
Serão doravante nomeados
tradicionais nacionalmente (TN),
em contraponto aos tradicionais
regionalmente (TR) ou localmente (TL). O fato de 1/4 dos integrantes do que chamamos aqui de
tradicionais nacionalmente (TN)
estarem excluídos, ao menos provisoriamente, da elite do futebol
brasileiro ensejou diversas tentativas de explicação e hipóteses.
Má gestão e incompetência são
as mais recorrentes. O diagnóstico tecnicista parece ganhar maior
densidade explicativa quando
contraposto a um reivindicado
maior profissionalismo dos clubes que têm se mantido no topo
do ranking do Brasileiro. Sem
desconsiderarmos ambas, queremos analisar outro ângulo que
parece negligenciado, principalmente pelo jornalismo esportivo:
os efeitos da implosão do Clube
dos 13, em 2011, com a consequente concentração das cotas de
televisão em apenas dois clubes.
Pergunta-se se o novo paradigma deflagrou um processo de reconfiguração do TN, instaurando
novo patamar de competitividade,
em que, da multiplicidade de candidatos a campeão nacional, tem-se padrão próximo ao da maioria
dos principais campeonatos europeus, restritos a dois ou, no máximo, três concorrentes ao título.
Para responder, comparou-se a
classificação nos nove Brasileiros
seguintes ao fim do Clube dos 13,
de 2012 a 2020 – o novo modelo
de contrato da TV Globo só começou a vigorar em 2012 – com
as nove edições imediatamente
anteriores, de 2003 a 2011. Vamos
nos abster de uma historiografia
da criação e do fim do Clube dos
13. O que nos mobiliza aqui são
as consequências, nos níveis de
competitividade, dos times TN a
partir da negociação individual da
Globo com os clubes.
Optou-se por uma visão panorâmica, que não cotejou apenas os
campeões do Brasileiro nos dois
períodos. A comparação estendeu-se aos que, num intervalo e outro,
alcançaram as quatro primeiras
posições – o G4 – com vaga automática à Libertadores, competição que se tornou o principal foco
de clubes, torcedores e imprensa.
Analisou-se, ainda, os rebaixados
à segunda divisão – o Z4 – o que,

também, dá pistas sobre a reconfiguração em curso. Neste recorte,
subdividiram-se as equipes entre
as 12 tradicionais nacionalmente
(TN) e as não integrantes desse
grupo, as tradicionais regionalmente (TR) ou localmente (TL).
O primeiro intervalo de nove
anos tem início em 2003, quando
instaura-se o sistema de pontos
corridos no Brasileiro. A partir
dessa edição, os quatro primeiros classificados garantem vaga à
Libertadores. Não se considerou,
na comparação, nem o campeão
da Copa do Brasil nem o da Sul-Americana, ambos com vaga à
Libertadores – no caso da segunda, apenas a partir de 2010. Por se
tratar de competições que envolvem jogos mata-mata, estão sujeitas a maior imprevisibilidade, diferentemente do campeonato por
pontos corridos, o que distorceria
o objetivo aqui buscado.
Descartou-se, ainda, a inclusão, no comparativo, do quinto
e do sexto lugares do Brasileiro,
que, a partir de 2016, quando a
Confederação Sul-Americana de
Futebol (Conmebol) ampliou o
número de vagas na Libertadores para Brasil, Argentina, Chile
e Colômbia, asseguram vaga à
fase eliminatória da Libertadores.
Pensa-se que nossa opção metodológica dá uma percepção mais
nítida sobre o caráter competitivo
dos clubes antes e depois da implosão do Clube dos 13.
Cotas (quase) iguais
no TN até 2011
Concentrou-se, basicamente,
no valor pago pela TV aberta,
ainda a principal plataforma do
país e a mais valorizada por grande parte dos anunciantes. Da criação da Copa União, em 1987, até
2000, a cota da TV era dividida
em partes iguais pelos filiados ao
Clube dos 13, com quantias inferiores aos “convidados”.
Segundo cálculo do jornalista
Mauro Beting, citado no blog do
jornalista Allan Simon, em 1987, cada integrante da associação recebeu
12,8 milhões de cruzados, equivalente a quase R$ 2 milhões em valores
atualizados pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) entre
dezembro de 1987 e dezembro de
2019. (SIMON, 2000).
A partir de 2001, a entidade
separou Flamengo, Corinthians,
Palmeiras, São Paulo e Vasco em
um grupo que ganharia mais, e
outro com Botafogo, Fluminense, Santos, Grêmio, Internacional,
Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia,
com valores menores. Outros
ajustes ocorreram até que, em
2011, a última divisão antes do
fim do Clube dos 13 contemplava
quatro grupos distintos:
• Grupo 1: R$ 21 milhões: São
Paulo, Flamengo, Corinthians,
Palmeiras e Vasco
• Grupo 1A: R$ 18 milhões: Santos
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• Grupo 2: R$ 15 milhões: Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Botafogo e Fluminense
• Grupo 3: R$ 13 milhões: Bahia,
Portuguesa, Goiás, Sport, Vitória (por estar na segunda divisão, recebeu apenas 50%), Athletico-PR, Coritiba e Guarani.
(LEITE JR., 2015, p. 61). Os
clubes que não faziam parte do
Clube dos 13 tinham que negociar diretamente com a entidade e não recebiam mais do que
45% do valor do Grupo 3.
Com tal distribuição de valores, tivemos, entre 2001 e 2010,
seis clubes campeões: São Paulo
(3 títulos), Corinthians (2), Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e
Santos (1 cada). Classificaram-se para o G4, nesse novênio,
13 equipes: São Paulo (6 vezes);
Santos e Cruzeiro (4 vezes cada);
Grêmio, Palmeiras, Internacional,
Flamengo e Fluminense (3), Corinthians, Vasco, Athletico-PR,
São Caetano e Goiás (1).
Foram rebaixados à segunda
divisão, nesses nove anos, quatro
clubes do TN: Vasco, Corinthians,
Grêmio e Atlético-MG – todos
com uma única queda. Entre as
equipes fora desse grupo, 25 caíram de série: Fortaleza, América-MG, Coritiba, Vitória, Avaí e
Guarani (2 vezes cada); Bahia,
Ceará, Portuguesa-SP, Sport, Santa Cruz, Paraná, Juventude, Figueirense, Ipatinga, Santo André,
Náutico, Goiás, Barueri, São Caetano, Ponte Preta, Payssandu, Criciúma, Brasiliense, Athletico-PR.
Vê-se, assim, uma briga bastante competitiva pelo título, com
apenas dois clubes, São Paulo (3)
e Corinthians (2), vencendo mais
de uma vez a competição, e com
seis campeões diferentes em nove
anos. O G4 também mostra grande pluralidade: dez dos 12 TN –
Botafogo e Internacional são as
exceções – participaram, ao menos uma vez, em nove anos, da
Libertadores, assim como três
equipes TR: São Caetano, Athletico-PR e Goiás. Os clubes TN
rebaixados no período – 4 – só
caíram uma vez de divisão em nove anos, com todos retornando à
série A após apenas um ano na B.
Com o fim do Clube dos 13,
o contrato para o triênio 2012 a
2015 já ampliou consideravelmente a assimetria do pagamento
pelas partidas na TV aberta:
• Grupo 1: Flamengo e Corinthians: R$ 110 milhões
• Grupo 2: São Paulo: R$ 80
milhões
• Grupo 3: Vasco e Palmeiras:
R$ 70 milhões
• Grupo 4: Santos: R$ 60 milhões
• Grupo 5: Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Fluminense e Botafogo: R$ 45 milhões
• Grupo 6: Coritiba, Goiás,
Sport, Vitória, Bahia e Athletico-PR: R$ 27 milhões
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• Grupo 7: Atlético-GO
(2012), Figueirense (2012), Náutico (2012 e 2013), Ponte Preta
(2012 e 2013), Portuguesa (2012
e 2013), Criciúma (2013) e Chapecoense (2014): R$ 18 milhões.
No triênio 2016 a 2018, a concentração se acentuou ainda mais.
• Grupo 1: Flamengo e Corinthians: R$ 170 milhões
• Grupo 2: São Paulo: R$ 110 milhões
• Grupo 3: Vasco e Palmeiras: R$
100 milhões
• Grupo 4: Santos: R$ 80 milhões
• Grupo 5: Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Internacional,
Fluminense e Botafogo: R$ 60
milhões
• Grupo 6: Coritiba, Goiás, Sport,
Vitória, Bahia e Atlético-PR: R$
35 milhões
• Grupo 7: Demais clubes – negociações anuais com a Globo, a
depender da participação na Série
A (LEITE JR., 2015, p. 84).
Com isso, a partir de 2016, Flamengo e Corinthians elevam a diferença de R$ 30 milhões sobre
o São Paulo para R$ 60 milhões.
Em relação a Vasco e Palmeiras,
avança de R$ 40 milhões para R$
70 milhões. Sobre o Botafogo,
que na transição do Clube dos 13
para as negociações individuais,
avançara de R$ 16 milhões para
R$ 45 milhões, a distância para o
Flamengo saltou, de R$ 9 milhões
em 2011, “para inacreditáveis R$
110 milhões”.
A diferença entre Flamengo ou
Corinthians e cada um dos clubes
TN do Grupo 5 alcançou, no período pesquisado, a estonteante
diferença de R$ 1,1 trilhão (valores corrigidos pelo IGP-M até 30
de junho de 2021).
Nesse modelo, entre 2012 a
2020 temos cinco campeões brasileiros: Corinthians (3 vezes);
Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo
(2 vezes cada) e Fluminense (1).
Classificaram-se para o G4, no
período, 12 equipes: Grêmio e
Flamengo (5 vezes); São Paulo,
Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras (4); Internacional e Santos
(3), Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR (2); Vasco e Botafogo (1).
O número de rebaixados do
TN avançou de quatro para cinco – Vasco (3 vezes); Botafogo
(2); Internacional, Cruzeiro e Palmeiras (1 cada). Entre os clubes
fora do TN foram 20: Avaí (3);
América-MG, Vitória, Goiás, Figueirense, Coritiba e Ponte Preta,
Atlético-GO e Sport (2); Crisciúma, Joinville, Santa Cruz, Paraná,
CSA, Chapecoense, Athletico-PR, Ceará, Portuguesa-SP, Náutico e Bahia (1).
Vê-se que, entre um período
e outro, o número de campeões
recuou de seis para cinco. Para
além dessa redução, parece mais
significativo que, nos últimos
seis anos, apenas dois times de
São Paulo – Corinthians e Palmeiras (2 vezes cada) – e um

do Rio – Flamengo (2) venceram o Brasileiro. Se na década
anterior, houve seis campeões
diferentes em nove edições, no
intervalo seguinte, em seis dos
últimos anos, foram só três os
vencedores, sinalizando concentração rara na história do futebol brasileiro.
O número de times no G4 caiu
só de 13 para 12, sendo 11 do TN
– a exceção foi o Vasco – contra
nove no intervalo anterior. A estabilidade no número de frequentadores da Libertadores permite
duas leituras complementares.
Por um lado, a parte Flamengo e
Corinthians, temos seis dos outros dez clubes do TN em ao menos três das nove edições – Grêmio (5) São Paulo, Palmeiras e
Atlético-MG (4), Internacional e
Santos (3). Isso pode indicar que,
com a emblemática exceção do
Palmeiras, os demais, sem condições de brigar pelo título, tiveram
de se contentar com a ida à Libertadores.
Com uma injeção de € 24 milhões (cerca de R$ 153 milhões)
por ano desde 2015 até 2021, o
Palmeiras passou a deter um dos
maiores patrocínios do mundo,
atrás apenas dos espanhóis Barcelona e Real, do alemão Bayern de
Munique, do “novo-rico” francês
Paris Saint-Germain e do top 6
inglês: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal,
Chelsea e Tottenham
Simultaneamente, o número
de quedas de alguns integrantes
do TN deu salto importante: de
uma vez para três (Vasco) e de zero para duas (Botafogo). E, pela
primeira vez desde o início dos
pontos corridos, em 2003, um
integrante do grupo – o Cruzeiro, campeão do primeiro ano da
segunda década – não logrou retornar à série A no ano seguinte.
Também pela primeira vez, três
TN – Cruzeiro, Botafogo e Vasco, 1/4 daquele universo – vão
disputar a série B. Fora do TN, a
presença no G4 caiu de dois para
um, embora este – Athletico-PR
– tenha se classificado duas vezes,
sinalizando que o time paranaense pode ter encontrado um modelo competitivo superior ao de
outros mais tradicionais, mas insuficiente para disputar, e vencer,
o Brasileiro.
Expostos os dados comparativos, nos limitamos a deixar uma
provocação à reflexão dos que
pensam o futebol como manifestação cultural e identitária para
além do clubismo: seria a gestão
explicação suficiente e única para
a nova configuração de competitividade no TN?
Sérgio Montero Souto é doutor em
Comunicação pela UFF e professor-adjunto
da Faculdade de Comunicação Social da Uerj.
As notas bibliográficas podem ser encontradas
em monitormercantil.com.br/futebol-brasileirogestao-ou-doping-financeiro-da-tv
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Cresce número de
latinos que não conseguem
pagar por dieta saudável

C

erca de 3 bilhões de pessoas no mundo não tinham
dinheiro para pagar por dietas saudáveis em 2019,
um pequeno decréscimo, de 0,7%, desde 2017. O total
representa 41,2% da população mundial. Na África e na
América Latina, porém, antes mesmo da pandemia, já estava aumentando o número de pessoas incapazes de arcar
com os custos de dietas saudáveis.
O Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo (Sofi) 2021, das Nações Unidas, aponta que na África
houve um aumento de 5,4% entre 2017 e 2019. Trata-se de
1 bilhão de africanos, 80,2% da população do continente.
Na América Latina, o incremento foi maior, de 9,7% no
mesmo período (especificamente na América do Sul, alta
de 14,3%). Com isso, 100 milhões de latino-americanos
(17,9% da população) não tinham capacidade de comprar
alimentação saudável. O acréscimo coincide (e não parece
apenas coincidência) com a onda de governos neoliberais
que atingiu a região no período, maré que já está baixando.
Também entre 2017 e 2019, o mesmo contingente caiu
4,2% na Ásia, 14,9% na Oceania e 3,6% na América do Norte
e Oceania. Mesmo assim, o maior número continua na Ásia
(1,8 bilhão, sendo que quase 1,3 bilhão no sudeste asiático).
O custo de uma dieta saudável atingiu, em 2019, US$
4,37 por pessoa na África e US$ 4 na América Latina, valores superiores aos US$ 3,43 na América do Norte e Europa. Em relação a 2017, o maior aumento no custo da
dieta ocorreu justamente no continente africano (12,9%);
nas terras latino-americanas, a alta foi de 6,8%, similar à
dos países mais ricos.

FAO estima que mais de 42,5 milhões podem passar fome

U

m aumento alarmante da inflação
ameaça “jogar sal
na ferida” já que os gastos
com comida e combustível como porcentagem do
consumo total são exorbitantes na região. A previsão
é da economista da Euler
Hermes, Patrícia Romero,
ressaltando que “como resultado, estimamos que 80
milhões de pessoas, ou 18%
da população total nas seis
maiores economias latinoamericanas, correm o risco
de cair abaixo da linha da
pobreza.”
Os gastos com alimentos
e combustível, como porcentagem do consumo total, variam de 32% no México a 53% na Argentina (nos
EUA é de 12%). Nos anos
2000, o aumento dos preços
das commodities ajudou a
reduzir a desigualdade de
renda na América Latina,
criando uma maior demanda por mão de obra agrícola
e mineira, aumentando, por
sua vez, o emprego e os
salários de baixa qualificação. No entanto, o recente
aumento da inflação, vindo
após níveis históricos de liquidez serem injetados nos
mercados financeiros em
resposta à crise, já forçou
países como Brasil e México a “apertarem o cinto” e
aumentar as taxas de juros:
agora estão em 4,25 % em
ambos os países.

“Somente em nossa
amostra, a linha de pobreza
móvel, por causa das mudanças na acessibilidade da
cesta básica, põe em risco
a posição socioeconômica
de 80 milhões de pessoas
ou 18% da população total
nesses países que ganha entre US$ 2 e US$ 5,5 (2011
PPC) por dia”, explica a
economista.
No Brasil, a comida é
+17% mais cara do que
no início da pandemia; a
Colômbia viu um aumento generalizado de +12%,
enquanto o México enfrentou +7% e o Peru +5,5%.
Apenas o Chile manteve o
aumento de preços relativamente controlado (+5,8%).
Em relatório divulgado
na última semana, a Euler Hermes aponta que a
pandemia exacerbou as
desigualdades estruturais
existentes nos mercados de
trabalho da América Latina.
A maior proporção de trabalhadores economicamente vulneráveis e a predominância do setor informal,
cujos trabalhadores não
têm acesso a licenças ou seguro-desemprego, fez com
que as perdas de emprego
e renda atingissem mais duramente os trabalhadores
menos qualificados e sem
instrução. Houve queda
acentuada do total de horas
semanais trabalhadas para a
população, uma medida da

dinâmica da força de trabalho, na Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, México e
Peru.
A maior contração em
2020 foi observada no Peru
(-27% a/a), enquanto a Argentina e a Colômbia registraram um declínio de -21%
a/a. O México viu uma
queda acentuada de -12% a
/ a após seis anos de crescimento positivo. Em termos
de taxa de emprego, a história é semelhante: o Peru
teve queda de quase 12 pp,
enquanto no Chile a taxa de
emprego foi -6,5 pp menor
e no Brasil -4,6 pp menor.
Ao mesmo tempo, a
renda disponível sofreu
uma queda generalizada na
amostra da seguradora. Essa diferença entre o aumento da inflação e o crescimento da renda disponível
cria uma pressão sobre o
custo de vida. Na Argentina, enquanto a renda disponível diminuiu em -13,1%
a/a, a inflação foi de 42%.
Embora a Argentina seja
um caso especial, no Brasil
a renda disponível diminuiu -5% a/a, enquanto os
preços aumentaram +3,2%
a/a. No Chile, a inflação foi
de 3,0%, enquanto a renda
disponível diminuiu -7,7%
a/a. Já a Colômbia teve
uma situação semelhante
com uma taxa de inflação
de 3,5%, enquanto a renda
disponível caiu -5,8% a/a.

A renda disponível caiu no
México em -10,4% e a inflação foi marcada para 3,4%.
No Peru, a renda disponível
caiu -8,7% e a inflação foi
controlada em 1,8%.
Fome
Segundo o relatório,
desde a crise financeira de
2008, os gastos combinados
com energia e alimentos aumentaram de forma constante na Argentina, Brasil e
Chile, Colômbia e México.
A pandemia, por sua vez,
provocou um novo aumento: na Argentina, os preços
dos alimentos estão 56%
mais altos agora do que em
março de 2020 - embora a
Argentina tenha lutado com
a inflação geral por um tempo.
Diante desse cenário, a
Organização para Agricultura e Alimentação (FAO)
estima que mais de 42,5
milhões de pessoas podem
passar fome na América Latina, o equivalente a toda a
população da Argentina, ou
o dobro do Chile. Portanto,
o documento reforça que
não é surpreendente que haja um aumento de governos
de esquerda que prometem
resgatar as populações da
“armadilha da pobreza neoliberal”, mas fazem muito
pouco para traçar um caminho confiável que cumpra
essas promessas.

Agro é tech
A startup brasileira Fine Instrument Technology – FIT,
que iniciou sua expansão internacional a partir da Colômbia,
em 2018, hoje está presente em 19 países. Nos últimos 12
meses conquistou os mercados da Guatemala, Peru, Equador, Costa Rica, Honduras, Nicarágua e México. “As vendas
para o exterior saltaram de 55%, no final de 2020, para 86%
este ano”, comemora Silvia Azevedo, CEO da empresa.
A FIT comercializa um aparelho de ressonância, desenvolvido em parceria com a Embrapa Instrumentação (São
Carlos), capaz de determinar o teor de óleos em grãos e
seus resíduos em 60 segundos, sem o uso de produtos
químicos e sem a destruição da amostra.

Leão faminto
Um casal com salário conjunto de R$ 5.300 paga R$
2.632, quase metade da renda total, em Imposto de Renda,
INSS e impostos sobre produtos e serviços. O cálculo foi
elaborado pelo economista Paulo Rabello de Castro, do
Instituto Atlântico.

Rápidas
Para ajudar e orientar o empregador doméstico e evitar
ações trabalhistas, a Doméstica Legal preparou um medidor de risco onde o patrão pode saber se está cumprindo
com as obrigações legais ou não, em domesticalegal.
com.br/utilidades/medidor-de-risco-de-acao-trabalhistado-patrao-domestico/#form *** Alice Porto, CEO do
Contadora da Bolsa, fala sobre “Tributação da Bolsa: o
que todo trader precisa saber”, nesta quarta-feira, às 19h,
no Instagram @charllesnader.invest

Optfiber Telecomunicações Ltda.
CNPJ/ME nº 29.605.283/0001-87 - NIRE 35.231.381.076
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Optfiber Telecomunicações Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se aos 19 dias de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede da
Sociedade, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, sala
1107, Jardim Flórida, CEP 13208-703, em segunda convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: destituição de membros da administração da Sociedade, conforme Cláusula Décima do
Contrato Social da Sociedade e artigo 1.063, §1º, do Código Civil. São Paulo, 13 de julho de 2021. Adriano Simão Santiago - Administrador; Nelson Alexandre Funaro Zanotti de Alvarenga - Administrador.

Covid em embarcados da Petrobras é acidente de trabalho

D

os 46.416 trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, 7.548 (16,2%) estão
contaminados pelo coronavírus, segundo o mais
recente boletim de monitoramento da Covid-19,
divulgado pelo Ministério
de Minas e Energia (MME)
em 6 de julho. No momento, são 135 pessoas confirmadas e em quarentena, 40
hospitalizadas e 7.325 recuperadas. E 48 trabalhadores
morreram em consequência
da doença – no início deste
ano, a Petrobras registrava
apenas três mortes por Covid-19.
Desde o início da pandemia, os petroleiros cobravam da Petrobras a emissão
da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em
caso de contaminação por
Covid-19 em plataformas,
o que não era feito, mesmo
com parecer da Escola Nacional de Saúde Pública da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) comprovando o
nexo causal entre o trabalho
offshore e a doença Rio de
Janeiro.
Uma decisão da 10ª Turma do Tribunal Regional

do Trabalho (TRT) da 1ª
Região, tomada na sextafeira (9), determinou que
a estatal emita a CAT para
trabalhadores e trabalhadoras infectados por Covid-19
durante o expediente em
plataformas e embarcações
da empresa. É o reconhecimento de um direito dos
petroleiros que vinha sendo
usurpado pela gestão da Petrobras, afirmam a Federação Única dos Petroleiros
(FUP) e sindicatos filiados.
“A gestão da Petrobras,
quando questionada, sempre dá respostas vazias e se
isenta de sua responsabilidade com seus trabalhadores”, explica o coordenador
geral da FUP, Deyvid Bacelar.
Desde o início da pandemia, a categoria reivindica a emissão de CAT em
casos de contaminação a
bordo. Mas, mesmo com
parecer científico da Fiocruz, de outubro de 2020,
que apontou explicitamente que “o diagnóstico da
Covid-19 em petroleiros
(do offshore) é presumidamente relacionado ao
trabalho”, a companhia
se negava a emitir o docu-

mento. O próprio parecer
da ENSP/Fiocruz elucida
a razão para a negativa da
Petrobras.
O reconhecimento da
Covid-19 como doença
do trabalho e a emissão da
CAT implicam elevar a Taxa de Acidentes Registráveis (TAR), um dos indicadores de desempenho das
empresas do setor, vinculado à dinâmica da concorrência internacional.
Isso se reflete, portanto,
nas ações da Petrobrás na
Bolsa de Valores, sobretudo em Nova York.
“Foram vários surtos de
Covid-19 registrados em
plataformas da companhia
nas bacias de Campos e
Santos, comprovando nitidamente que a contaminação ocorria a bordo. Mesmo assim, a empresa se
negava a admitir o óbvio e a
emitir a CAT. E para piorar
ainda mais a situação, ainda
vimos médicos da empresa receitarem ivermectina,
um remédio sem eficácia, a
contaminados e suspeitos”,
conta a FUP.
Os dados mais recentes da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural

e Biocombustíveis (ANP)
sobre contaminação por
Covid-19 em plataformas
mostram que até 28 de junho 6.024 petroleiros que
atuam na atividade offshore foram contaminados
pela doença. Desse total,
4.272 trabalhadores acessaram instalações offshore
– o que comprova a relação entre a contaminação
e o trabalho nas plataformas e embarcações.
Segundo Bacelar, a gestão da empresa demorou a
fornecer máscaras, e quando começou a fornecer, as
máscaras eram tão frágeis
que rasgavam com facilidade. Demorou a testar
em massa, e algumas vezes
deixou trabalhadores sem
testes, por atraso na contratação de fornecedores.
“Não implementou a recomendação de fazer testes
nos trabalhadores offshore
no meio de sua escala, para
verificar contaminações e
assim agir para evitar uma
maior disseminação da doença. Enfim, uma sucessão
de erros por pura preocupação com os números, e não
com as pessoas”, concluiu o
coordenador geral da FUP.
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Rio lidera ranking de aplicação de
impostos em qualidade de vida

A

Assertif, consultoria especializada na
mineração de créditos tributários, lançou um
estudo que mede o retorno
dos impostos em qualidade
de vida para os 100 maiores
municípios brasileiros. Entre as cidades do estado fluminense, a campeã é o Rio
de Janeiro, com a nota 61,7
em uma escala de 0 a 100.
Em seguida, surgem Niterói, com 61,4, e Petrópolis,
com 58,9.
Denominado Índice de
Retorno do Tributo Municipal (IRTM), o estudo utiliza como fonte de regresso
dos impostos o Índice de

Desafios da Gestão Municipal (IDGM), calculado
pela Macroplan para as 100
maiores cidades brasileiras.
Já como custos, leva-se em
consideração a receita de
arrecadação do município
(incluindo repasses) em relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) municipal, calculados pelo Ipeadata e o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O ranking das cidades do
estado do Rio de Janeiro no
IRTM conta com apenas
nove municípios. No antepenúltimo lugar, portanto,
está São Gonçalo, com a
nota 49,5; na penúltima, es-

tá Belford Roxo, com 46,8;
e, na última, surge Duque
de Caxias, com 46,6.
Segundo José Guilherme Sabino, sócio-fundador
da Assertif, a decisão de
lançar este estudo veio para celebrar os 20 anos da
consultoria.
“Quisemos
entregar para os pagadores
de tributos no País mais um
instrumento para analisar a
aplicação dos recursos arrecadados”, explica. “Os
cidadãos assim poderão ter
um critério adicional para
cobrar seus representantes”, complementa.
Para Bertrand Douet,
também sócio-fundador da

Assertif, os gestores públicos brasileiros precisam
ganhar fôlego na administração e na aplicação inteligente de recursos. “Do
mesmo modo, os cidadãos
precisam se conscientizar
sobre essa questão e, assim,
saber cobrar as autoridades”, conclui.
Ranking dos municípios
fluminenses no IRTM:
1-Rio de Janeiro 61,7, 2-Niterói 61,4, 3-Petrópolis
58,9, 4-Campos dos
Goytacazes 55,4, 5-Nova
Iguaçu 53,4, 6-São João de
Meriti 50,1, 7-São Gonçalo
49,5, 8-Belford Roxo 46,8,
9-Duque de Caxias 46,6

Crescimento nas vendas de bicicletas
elétricas pode chegar a 34%

U

m estudo levantado pela plataforma
Moovit
analisou milhões de viagens
realizadas durante a pandemia em 104 cidades, de 28
países, com o objetivo de
montar um panorama sobre o transporte público e
a micromobilidade pelo planeta. De acordo com a pesquisa, no Brasil, 36% dos
passageiros passaram a usar
menos transporte público
nesse período. O fenômeno
provocou ainda o aumento
da procura por transportes
alternativos, como o uso de
bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes elétricos ou
skates.
Segundo dados da Associação Brasileira do Setor de
Bicicletas (Aliança Bike), as
projeções de vendas de bicicletas elétricas para 2021,
no cenário mais conservador, são de crescimento de
23%. Em uma conjuntura
mais otimista, o incremento
das vendas poderá chegar a
34%, atingindo 43 mil unidades vendidas até o fim
de 2021. São vários os benefícios resultantes do uso
desse meio de transporte.
Além de permitir o distanciamento social, evitando a
disseminação da Covid-19,
auxilia também na redução
da emissão de gases poluentes. Segundo Marcos
Fortuna, CEO da Two Dogs Brasil, empresa líder em
alternativas elétricas para
mobilidade urbana, as bicicletas elétricas possuem
uma vantagem competitiva
sobre o uso do automóvel,
especialmente nos grandes
centros:
“Em grandes capitais
como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte,
o tempo médio de viagens
para distâncias curtas é bem
longo, devido aos congestionamentos e ao grande
número de carros. Um veículo elétrico que chega a

Marcelo Camargo/ABr

25 Km/h, como o patinete
ou a bicicleta, por exemplo,
pode percorrer uma média
de 8 km, em apenas 20 minutos. Essa mesma viagem,
de carro, poderia durar até
40, 45 minutos. É um tempo de vida que você ganha”,
afirma Fortuna.
Pandemia
A necessidade de estudar
e/ou trabalhar em casa fez
com que muitas pessoas repensassem seus hábitos em
relação à mobilidade nas cidades.
“Em pouco tempo, vimos nossas vendas – até então focadas no B2B – crescer 40% para o consumidor
final desde o início da pandemia. Só podemos entender que a necessidade de
novos meios de transportes
mais práticos, econômicos
e eficientes se tornou uma
preocupação latente. Muitas pessoas em home office
e isolamento venderam seus
carros e buscam alternativas para se locomoverem
em distâncias próximas de
casa”, explica o empresário.
A troca dos carros por
veículos elétricos leves, como as bicicletas, skates, patinetes, representam uma
economia para o bolso do
consumidor. Foi o caso do

curitibano Tony Manicka,
morador do Bairro Alto,
na capital paranaense. Ele
optou por vender o carro
no início da pandemia - em
abril de 2020 - e comprou
uma bike elétrica. Ele diz
que a economia mensal
dele com gasolina, apenas
no trajeto casa-trabalho é
de, em média de R$ 300
por mês. E que, quando
não está com tanta pressa,
resolve pedalar também,
ajudando a manter a saúde
em dia.
Essa tendência de troca
de veículos automotores
pelas bicicletas e/ou meios
de transporte alternativos
segue o conceito das “Cidades de 15 minutos”, que
vem sendo aplicado em
grandes centros europeus,
como Paris e Barcelona, e
ganhou força com o isolamento social. A ideia principal é tornar menores os
deslocamentos dos moradores, criando a consciência de que todos possam
aproveitar os serviços do
seu próprio bairro ou adjacências, que estejam ao
alcance dos “15 minutos”,
evitando assim a disseminação do coronavírus e protegendo o meio-ambiente.
Para ajudar as pessoas a
entenderem as vantagens
de veículos alternativos,

pesquisadores da UFPR –
Universidade Federal do
Paraná - criaram um site
interativo. Nele é possível
verificar o quanto é possível economizar no fim do
mês e quantos gases poluentes deixariam de ser
emitidos,
respondendo
a três perguntas básicas:
Qual a distância da sua casa
até o trabalho/faculdade?;
Quantas vezes por semana
você pretende usar a bike?;
e Qual o preço médio da
gasolina e/ou da passagem
de ônibus na sua cidade?
No caso do Tony Manika, além da economia direta
no bolso, ele já começa a
sentir também o ganho em
qualidade de vida. Além da
“sensação de liberdade”,
de poder sentir a brisa no
rosto em trajetos curtos e
rotineiros, ele deixa de emitir, em média, 96kg de gases
poluentes por mês.
“É uma tendência global de consumo: optar por
marcas e/ou produtos em
sintonia com o meio-ambiente. A escolha por veículos alternativos - elétricos
ou não – e a preferência por
um estilo de vida mais saudável nos grandes centros
urbanos, são uma forma de
tornarmos as cidades mais
inteligentes”, finaliza Marcos Fortuna.

MEI completa
12 anos de criação
no Brasil

N

o último dia primeiro de julho,
o MEI completou 12 anos de criação no
Brasil. Isso se deu através
da Lei Complementar nº
128/2008, que alterou a Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), criando a
figura do Microempreendedor Individual. O contador
e membro do Fórum 3C,
Mauro Benevenuto, explica como essa categoria tem
representado uma grande
parcela dos empreendedores do país e mostra como
funciona a arrecadação de
impostos nesse sistema.
– Para se ter uma ideia,
nos primeiros cinco meses
de 2021, 84% das empresas
criadas no Estado do Rio
de Janeiro foram MEI. Os
MEIs são responsáveis diretos pelos números recordes de empresas abertas no
Brasil nos últimos meses –
destacou Benevenuto.
Alguns ramos de atividades se destacam dentro
desses números e a pandemia ajuda a explicar o
porquê. São eles: Alimentação delivery, tecnologia,
moda e beleza (na maioria
e-commerce) e construção
civil – áreas que se destacaram ainda mais com a crise
provocada pela pandemia
de Covid-19.
Apesar de todos esses números, a cada dia aumentam
também as dúvidas relativas
ao MEI. Os empreendedores que querem formalizar
o negócio esbarram nessas
questões desde o momento da formalização até na
gestão do negócio. Mauro
explica que o MEI foi criado para que aquele empreendedor informal, que não
recolhia seus impostos e
contribuições previdenciárias, pudesse se formalizar
e passar a recolher, aumentando a arrecadação, mas
também contribuindo para
a Previdência Social.
– Assim, o microempreendedor tem acesso a todos
os direitos que todo trabalhador formal tem, como
Auxílio Doença, Salário
Maternidade, Aposentadoria, Pensão aos Dependentes em caso de morte, etc
– acrescenta.
Cada um desses benefícios tem um requisito básico diferente a ser cumprido,
que é o tempo de contribuição, que varia de três a
18 meses dependendo do
benefício. Caso as contribuições estejam em aberto,
reforçou o especialista, o
MEI não fará jus ao benefício, por isso a importância
de manter em dia. No caso
de inadimplência o valor
pode ser parcelado, lembrou Benevenuto.
Em relação aos tributos,
basicamente o MEI paga
dois impostos: a contribuição ao INSS que corresponde a 5% do salário mínimo vigente (55,00 em 2021)
mais R$ 1,00 fixo de ICMS
no caso de comércio ou indústria e R$ 5,00 fixos de

ISS no caso de prestação de
serviços. Caso o MEI exerça atividades de comércio/
indústria mais prestação de
serviços, ele recolherá os
três impostos (Contribuição Previdenciária + ICMS
+ ISS). Não existem outros
impostos que o MEI deva
pagar, sendo ele, inclusive,
isento de taxas para abertura do CNPJ, Alvará, Bombeiros, etc.
– Os maiores benefícios
do MEI são a formalização
do negócio, que possibilita
a abertura de conta bancária Pessoa Jurídica, empréstimos e linhas de crédito
para Pessoa Jurídica com
juros mais acessíveis, compra de veículos 0KM com
desconto através da Venda
Direta da Fábrica; a Segurança Previdenciária, tanto
para o titular quanto para viúvas(os) e filhos(as); a
possibilidade de iniciar um
negócio com custo baixo
e buscar o crescimento da
empresa para quando crescer já estar estabelecido no
mercado, dentre outros.
Além dos múltiplos benefícios, muitos empreendedores abrem o MEI e, sem
utilizá-lo, esquecem de pagar
a contribuição ou baixar o
CNPJ. Com isso, uma dívida
se acumula junto à Receita
Federal, podendo ocasionar
problemas no CPF do titular, inscrição em Dívida Ativa da União, entre outros.
Outro ponto salientado
pelo contador é o caso em
que alguns empreendedores
com vínculo empregatício
CLT abrem um MEI para
complementar a renda, no
entanto, é muito importante entender que, caso sejam
demitidos no vínculo CLT,
não poderão receber as parcelas do Seguro Desemprego e isso pode fazer falta.
– O MEI exige alguns requisitos para ser colocado
em prática. O primeiro é a
atividade. Existem atividades
não permitidas para MEI.
É importante consultar se a
atividade pretendida pode ser
enquadrada no MEI. Além
disso, o faturamento anual do
negócio não pode ultrapassar
R$ 81.000,00 por ano. E, para finalizar, o MEI só pode
contratar um empregado e
recolher a contribuição dele
junto com a contribuição do
MEI, além de FGTS e outros
direitos trabalhistas, completou.
As obrigações referentes
ao uso do MEI são: recolher a contribuição mensal,
entregar a declaração anual
(DASN-SIMEI) e manter
uma organização financeira,
se possível com a escrituração
do livro-caixa. Não é obrigatória a contratação de um
contador para o MEI, mas é
extremamente recomendável para o cumprimento das
obrigações (emissão da DAS
Contribuição, entrega da declaração anual do MEI e da
declaração anual do sócio-IRPF); muitos profissionais
de contabilidade prestam
assessoria e consultoria ao
MEI.

Monitor Mercantil l Terça-feira, 13 de julho de 2021

Financeiro 5

Embraer entregará 30 jatos
para a canadense Porter Airlines

A

aérea
canadense Porter Airlines
apresentou seu plano de expansão para destinos em toda a América do
Norte. A companhia tem
um pedido firme para 30
jatos E195-E2, da Embraer, e direito de compra de
mais 50 aeronaves do mesmo modelo. A entrega do
primeiro pedido está programada para o primeiro
semestre de 2022.

Segundo a Embraer, o
negócio será incluído na
carteira de pedidos (backlog) da Embraer do segundo trimestre e tem valor
de US$ 5,82 bilhões, a preço de lista, com todas as opções sendo exercidas.
“A Porter Airlines - com
sede em Toronto, Ontário
- será o cliente de lançamento da mais nova família
de jatos da Embraer, a E2,
na América do Norte. O

investimento da Porter deve movimentar o mercado
da aviação canadense, ampliando a concorrência, elevando os níveis de serviço
de passageiros e criando até
seis mil novos empregos”,
reportou nesta segundafeira a fabricante brasileira.
A Embraer acumula prejuízo de R$ 489,8 milhões
no primeiro trimestre, divulgado em abril, ante o
saldo negativo de R$ 1,276

bilhão registrados um ano
antes. A aérea entregou
nove aeronaves comerciais
e 13 executivas (dez jatos
leves e três grandes) e sua
carteira de pedidos firmes
(backlog) foi de US$ 14,2
bilhões. A receita líquida
atingiu R$ 4.452,1 milhões
no 1T21, representando aumento de 55% em relação
ao 1T20 com crescimento
em todos os segmentos de
negócio;

3tentos conclui seu IPO na B3
A
3tentos
(ticker
TTEN3), do ramo de agronegócio, concluiu nesta
segunda-feira a sua oferta
pública inicial (IPO) na B3.
No último dia 8, a empresa
precificou seus papéis a R$
12,25. Os acionistas levantaram R$ 192,15 milhões.
A companhia gaúcha que
atua na distribuição de insumos agropecuários e processamento de soja, movimentou cerca de R$ 1,35 bilhão.
A oferta consistiu na distribuição de 94.117.647 ações
primárias, e 15.686.275 ações
secundárias.
Consolidada no ramo do
agronegócio, a empresa ofe-

rece um ecossistema completo de negócios com oferta de
sementes, defensivos, fertilizantes, originação e trading
de grãos e industrialização
de farelo de soja e biodiesel,
além de fornecer assistência
técnica para o produtor e soluções digitais por meio de
transações de grãos e compra
de insumos, monitoramento
da lavoura e recomendações
agronômicas.
Realizado na sede da B3
e atendendo às medidas de
distanciamento social, o
evento contou com a participação de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, Luiz
Osório Dumoncel, CEO da

3tentos, e João Marcelo Dumoncel, COO da 3tentos.
“Para nós é sempre um
prazer ver uma empresa do
setor do agronegócio vindo
para a Bolsa. E é uma felicidade maior ainda saber que
uma empresa que começou
familiar, como a 3tentos,
enxergou no mercado de
capitais brasileiro um caminho para alavancar o crescimento dos seus negócios”,
comentou Gilson Finkelsztain, CEO da B3 durante
a cerimônia do IPO.
“Sabemos da nossa responsabilidade com os produtores, com o time 3tentos
e com os acionistas, e nós

superaremos todos os desafios. Conjugar agricultura,
produtividade, alimento e
energia renovável é o que
a 3 tentos busca desde seu
primeiro dia de vida”, pontuou Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos, em
seu discurso que antecedeu
o toque de campainha.
Os recursos captados
no Novo Mercado serão
usados para investimentos
em novas unidades no Rio
Grande do Sul e construção
de nova planta industrial no
Centro-Oeste, além de potenciais aquisições, reforço
de caixa e capital de giro da
companhia.

Três perguntas: as empresas e os ataques cibernéticos
Por Jorge Priori

N

o dia 30 de maio, a
JBS Estados Unidos comunicou
ao mercado que havia sido
vítima de um ataque cibernético que havia afetado
alguns dos seus servidores
que suportam suas operações nos Estados Unidos,
Canadá e Austrália. Posteriormente, no dia 9 de junho,
a empresa se dirigiu novamente ao mercado para comunicar que havia pago aos
hackers um resgate equivalente a US$ 11 milhões para
que seus servidores, que haviam sido bloqueados por
um ransomware, fossem
liberados.
Outra vítima recente foi
o Grupo Fleury. Em comunicado do dia 22 de junho,
a empresa informou que
sofreu um ataque cibernético no seu ambiente de
tecnologia da informação,
que resultou em indisponibilidade em parte dos
seus sistemas e operação.
Esse ataque já foi objeto
de outros quatro comunicados, sendo que, no dia 24
de junho, a empresa informou que a sua base de dados está íntegra e que não
há qualquer evidência de
vazamento de informações
sensíveis. Os comunicados
não citam o tipo de ataque
e se a empresa teria pago
algum resgate pedido pelos
hackers.
Conversamos
sobre

ataques cibernéticos com
Cesar Candido, diretor de
vendas da Trend Micro,
empresa especializada em
cibersegurança.
Há como uma empresa
identificar que sofreu um
ataque cibernético e que
informações sensíveis ou
um banco de dados sob
sua administração foram
roubados?
Sim, há como identificar. Eu diria que visibilidade é a palavra-chave. É
importante estar atento a
sinais de um ataque cibernético como comportamentos anormais da rede,
lentidão na conexão à internet, acessos a URLs
maliciosas e aplicativos
desconhecidos sendo executados no ambiente.
Além disso, é necessário
analisar os logs e alertas
gerados pelas soluções
de endpoint, e-mail, rede,
servidores, container e
outras.
A identificação de um
ataque é um grande desafio
para as empresas, mas não
é eficiente realizar a análise
necessária de forma manual. Se a empresa encontra
um problema ou ameaça,
ela terá dificuldade para
mapear o caminho e correlacionar as informações
de forma a que elas contenham uma história, permitindo assim identificar o
impacto do ataque.
Dessa forma, para fornecer às empresas recursos

mais eficientes, visando a
otimização das atividades,
empresas de cibersegurança criaram plataformas de
defesa exclusivas para detecção, investigação e resposta rápida a ameaças. As
análises totalmente automatizadas possibilitam maior
visibilidade dos potenciais
riscos à segurança em camadas e análise de causa
raiz chamada XDR.
Com isso, o analista pode
ver claramente a linha do
tempo e o caminho de
ataque que pode cruzar
e-mails, endpoints, servidores, nuvem e rede, sendo
possível avaliar cada etapa
para executar a resposta
necessária, como, por exemplo, isolar um endpoint,
bloquear uma URL maliciosa, deletar e-mails maliciosos e realizar buscas por
indicadores de comprometimento (IOC), não somente no endpoint, mas em
todas as camadas.
Na sua opinião, você
acha que uma empresa
deveria divulgar que sofreu um ataque cibernético? Este tipo de informação pode ser utilizada
de forma útil pelos clientes desta empresa?
Hoje em dia, não é mais
uma questão de opinião e
sim de Legislação. Após a
publicação da Lei Geral de
Proteção de Dados, a empresa é obrigada a notificar
as entidades competentes
após um ataque ciberné-

tico que ocasiona indisponibilidades e violação de
informações (Lei 13709,
14/8/2018, Capítulo VII,
Seção I). Esse aviso ajudará
os clientes afetados a se precaver e tomarem as devidas
providências necessárias,
como por exemplo, trocar
as senhas de acesso.
De uma forma geral,
esses ataques são associados à figura de um
hacker que atua de forma solitária. Esta visão
está correta ou existem
estruturas profissionais,
devidamente financiadas, por detrás desses
ataques?
Já faz algum tipo que isso
não é verdade. O cibercrime
já é um mercado que movimenta cifras gigantescas, superiores às do mercado de
drogas e entorpecentes. São
quadrilhas extremamente
organizadas e devidamente
financiadas para tais fins.
Além disso, é importante
lembrar sobre a possibilidade de alguns países estarem por trás desse tipo de
ataque.
No Brasil, a incidência desse tipo de ataque é
pequena, mas nós temos
histórico de casos de ciberespionagem em órgãos
governamentais brasileiros.
A guerra cibernética está bem crítica em outras
regiões do mundo, envolvendo países como Estados
Unidos, Rússia, China, Irã e
Coreia do Norte.

Petrobras assina
acordo de coparticipação
de Itapu

A

Petrobras assinou
com a Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA)
o Acordo de Coparticipação de Itapu, que regulará a
coexistência do Contrato de
Cessão Onerosa e do Contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa para o campo
de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos.
A estatal informou nesta
segunda-feira que as negociações foram iniciadas logo após a licitação, ocorrida
em 6 de novembro de 2019,
em que a Petrobras adquiriu
100% dos direitos de exploração e produção do volume
excedente da Cessão Onerosa do Campo de Itapu. Em
conjunto, Petrobras e PPSA
definiram o Plano de Desenvolvimento do campo, estimativas de curva de produção e volumes recuperáveis,
sendo assim alinhadas as seguintes participações:

As premissas de preços
de óleo e gás, taxa de desconto e métricas de custos
utilizadas foram estabelecidas na Portaria MME nº
213/2019. Dessa maneira,
o valor da compensação
total devida ao Contrato
de Cessão Onerosa (100%
Petrobras) pelo Contrato
de Partilha de Produção é
de aproximadamente US$
1,274 bilhão, que será integralmente recuperado como Custo em Óleo pela Petrobras, como contratada.
A efetividade do Acordo
está sujeita à aprovação pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A estimativa
de compensação apresentada
tem como base a data efetiva do Acordo em 01/09/21.
Caso a data de aprovação por
parte da ANP leve a outra
data de início de efetividade,
serão realizados os ajustes
necessários.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
ABORGAMA DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.462.743/0003-69 torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do
processo nª 26/510.743/2018, a renovação da Licença Ambiental
Municipal de Operação LMO Nº 002782/2021 com validade de
19/05/2031 para (Tratamento, por Autoclavagem, de Resíduos de
Serviço de Saúde Grupo A – Subgrupos A1 e A4 – e Grupo E, com
capacidade operacional máxima de 50,4 t/DIA , situado na Avenida
Carlos Chagas Filho, Nª 791 – Cidade Universitária, Município do
Rio de Janeiro – RJ em substituição a Licença Ambiental Municipal
de Operação LMO Nº 001223/2014.
CASCAVEL HOLDING S.A.
CNPJ: 32.014.456/0001-05 - NIRE: 33.3.0032865-3
Edital de Convocação de AGOE. Ficam convocados os srs. acionistas da CASCAVEL
HOLDING S.A., sociedade anônima., com sede na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sls.
102, 103, 104, Leblon/RJ, inscrita no CNPJ/MF 32.014.456/0001-05, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA – NIRE 33.3.0032865-3 (“Sociedade”) a se reunirem
em AGOE, a ser realizada no dia 18/08/21, às 14h em primeira convocação e às 14:30h
em segunda convocação, por videoconferência, via aplicativo Microsoft Teams, para
deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Aprovação das contas referentes ao exercício
findo em 31/12/19; (ii) Aprovação das contas referentes ao exercício findo em 31/12/20;
(iii) Recebimento do pedido de renúncia dos Srs. Frederico da Cunha Villa e Mariane
Wiederkehr Grechinski; (iv) Eleição dos diretores para os cargos vagos; e (v) Assuntos
Gerais. Para que sejam admitidos à AGOE, os acionistas deverão apresentar documentos que comprovem sua identidade e sua representação legal. Observadas as restrições
legais, os acionistas poderão ser representados na AGOE por mandatário, devendo,
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. RJ, 09/07/21. Claudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Diretora.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DA CONSUCOOP IMPERIAL COOPERATIVA DE CONSUMO
E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS –
RENOVAÇÃO DA DIRETORIA PARA MANDATO 2021/2025.
O Diretor Presidente da CONSUCOOP IMPERIAL COOPERATIVA DE
CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS, CNPJ 28.719.022/0001-25, NIRE 334.0005591-8,
Inscrição Estadual nº 87.438.589, com sede na Rua Teresa nª 608,
Salas 214 e 215, bairro Alto da Serra, Petrópolis, RJ, CEP 25625-018,
convida a presença de todo o quadro societário composto de (23) vinte
e três cooperantes para comparecer em sua sede no dia 27/07/2021
com primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira
e última chamada as 19:00h para participar da TERCEIRA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, para deliberar e votar seguinte
pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados; (3) Candidatura, eleição e
posse para renovação do mandato da Diretoria para o período 2021/
2025. É obrigatório o uso de máscara de proteção, de álcool gel 70º e
manter distanciamento de segurança. Petrópolis/RJ, 13 de julho de 2021.
Roberto Becker – Diretor Presidente – CPF 856.007.337-04.
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.
ATA DE ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS
À ELEIÇÃO SINDICAL DO O SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE ITAPERUNA
E RELAÇÃO NOMINAL DE CHAPAS REGISTRADAS
Às dezesseis horas do dia 01 de Julho de 2021, na sede deste sindicato,
situado á rua Noêmia Godinho Bittencourt n°338 Bairro: Padre Humberto
Lindelauf – Itaperuna –RJ, foi encerrado o prazo para registro de CHAPAS concorrentes ao pleito que será realizado no dia 20 de Julho de
2021, conforme Edital publicado no Jornal Monitor Mercantil , pág.17, de
25/06/21, no prazo estabelecido no mencionado edital apresentaram–se
para concorrer o pleito, CHAPA–ÚNICA, devidamente registrada e assim
constituída: DIRETORIA–EFETIVA: André Luiz Faria Fernandes, José Luiz
Fernandes, Cristina Faria Fernandes, Raquel Toledo Duarte, Jose Donato
Duarte, Fabiano Faria Fernandes , Ari Spoladore. SUPLENTES: Paulo
Espindola Sotinho, Antonio Germano da Silva, Emilio Rodrigues de Barros,
Elisangela Machado Moreira, José Bernardir Scoponi da Cunha. CONSELHO FISCAL EFETIVO: Zilton Rodrigues da Silva, Fabio Fernandes, Sebastião Vieira Marques Filho. DELEGADOS REPRESENTANTES – EFETIVOS: José Luiz Fernandes, André Luiz Faria Fernandes. SUPLENTES:
Andynne Cruz Basílio, Berlito Nogueira Grilo, Moacir Donato Duarte. Conforme o Estatuto desta Entidade Sindical, e o estabelecido no edital de
convocação, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos para
impugnação das candidaturas, após a publicação deste termo, cumprindo, assim, as determinações legais pertinentes. Nada mais havendo a
declarar. Publique-se. Itaperuna, 13 de julho de 2021.
José Luiz Fernandes – Presidente

Terça-feira, 13 de julho de 2021 l Monitor Mercantil
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Financiamento de veículos
aumentou 26% no primeiro semestre

N

o primeiro semestre de 2021,
as vendas financiadas de veículos somaram 2,9 milhões de unidades, entre novos e usados,
de acordo com dados da
B3. O número, que inclui
autos leves, motos e pesados em todo o país, representa aumento de 26%
se comparado ao primeiro
semestre de 2020 e equivale a 597 mil unidades a
mais.
“No primeiro semestre
do ano passado, o mercado
foi bastante impactado pelo
início da pandemia do coronavírus e apresentou queda
expressiva no número de
financiamentos de veículos. Os valores atuais estão
bastante próximos aos do

primeiro semestre de 2019,
quando também foram registrados 2,9 milhões de
financiamentos”, explica
Tatiana Masumoto Costa,
superintendente de Planejamento da B3.
A B3 opera o Sistema
Nacional de Gravames
(SNG), a maior base privada do país, que reúne
o cadastro das restrições
financeiras de veículos
dados como garantia em
operações de crédito em
todo o Brasil. Para visualizar a apresentação com os
dados completos para financiamentos de veículos
em junho de 2021.
Carros usados
As buscas por carros

mais velhos continuam em
alta. Enquanto os financiamentos de veículos leves
novos subiram 10,6%, em
comparação ao primeiro semestre de 2020, os veículos
com faixa de uso entre 9 e
12 anos tiveram aumento
de 52,4%, e os com mais de
12 anos de uso registraram
incremento de 78,2% no semestre.
Apenas no mês de junho,
as compras a prazo somaram 516 mil unidades, o que
representa 33,8% de acréscimo em relação ao mesmo
mês de 2020. No segmento
de motos, o crescimento foi
ainda maior. Foram registrados 87 mil financiamentos durante o mês, aumento
de 64,5% comparado a junho de 2020, quando foram

realizados 53 mil financiamentos.
Dados referentes ao primeiro semestre de 2021:
Vendas a prazo geral (novos e usados, incluindo motos, autos leves e pesados)
- 2,9 milhões
26% superior ao registrado no primeiro semestre de
2020, totaliza 597 mil unidades a mais.
Vendas a prazo leves novos - alta de 10,6% em relação ao primeiro semestre
de 2020.
Vendas a prazo leves usados (9 a 12 anos de uso) alta de 52,4% em relação ao
primeiro semestre de 2020.
Vendas a prazo leves usados (+12 anos de uso) -0
alta de 78,2% em relação ao
primeiro semestre de 2020.

Bancos comerciais na China estimam crescimento
Os bancos comerciais
chineses deverão ter alta
em seus lucros de cerca de
3% no segundo e terceiro
trimestres de 2021, prevê
o Instituto de Pesquisa do
Banco da China em um relatório recente. A previsão
foi divulgada nesta segunda-feira.
No primeiro semestre, si-

nais óbvios de melhora foram vistos na rentabilidade
do setor, enquanto a qualidade dos ativos era estável,
aponta o levantamento.
Os lucros líquidos dos
bancos comerciais chineses
no primeiro trimestre aumentaram 2,4% ano a ano,
totalizando 614,3 bilhões de
iuanes (US$ 95,07 bilhões),

mostraram dados anteriores
da Comissão Reguladora de
Bancos e Seguros da China.
O instituto de pesquisa
também prevê que o setor
apresentará uma melhor
tendência de crescimento
nos lucros e uma forte capacidade de compensação
de riscos no terceiro trimestre.

Segundo a agência Xinhua, a escala de negócios
dos bancos manterá uma
taxa de crescimento relativamente alta no terceiro
trimestre, com recursos de
crédito deles ainda mais inclinados para áreas como
inovação científica e tecnológica e revitalização rural,
segundo o relatório.

Vale explica repactuação
dos Programas da
Fundação Renova

C

om relação à notícia veiculada pela
agência Reuters a
respeito das negociações
de um acordo definitivo
entre a Samarco e o Poder
Público, pelo rompimento
de barragem em Mariana, a
Vale divulgou nesta segunda-feira os documentos que
regem o processo de reparação integral associado ao
rompimento da barragem
em Mariana.
Os documentos são: (i)
o Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta,
celebrado em março de
2016; e (ii) o subsequente
Termo de Ajustamento de
Conduta para rever a governança dos programas
(“TAC-GOV”), celebrado
em 8 de agosto de 2018.
O TAC-GOV prevê, nas
cláusulas 94 e 95, que as
Partes promoverão um
processo de repactuação
dos programas do TTAC
após 24 meses de sua vigência.
Nesse contexto, segundo
cláusula 95 do TAC-GOV,
as Partes comprometem-se
a “respeitar os princípios
e limites estabelecidos”

no TTAC. O processo de
repactuação mantém em
pleno andamento a execução dos programas reparatórios socioambientais e
socioeconômicos previstos
no TTAC e ratificados no
TAC-GOV.
“Conforme previsto as
tratativas de repactuação
dos programas com as instituições de justiça foram
iniciadas em abril de 2021
(com atraso imposto pela
pandemia) e produziram,
em 22 de junho, uma ‘carta de princípios’, assinada
pela Samarco, Vale, BHP e
várias instituições de justiça”, explicou a mineradora.
A carta de princípios visa nortear as negociações e
estabelece como objeto da
negociação a “definição final do escopo, objeto atual
(considerando medidas já
desempenhadas e gastos já
incorridos), objetivos específicos e marcos de entrega
dos programas de reparação” conduzidos pela Fundação Renova, e tem como
uma de suas premissas a
“desburocratização da governança”.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

