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Preços de 
commodities 
turbinam saldo 
da balança

A balança comercial alcançou 
no mês passado o segundo me-
lhor resultado da história, com su-
perávit de US$ 7,395 bilhões. Este 
número só perde para julho do 
ano passado (US$ 7,601 bilhões), 
mas bateu recorde pelo critério 
da média diária (22 dias úteis em 
2021, contra 23 em 2020).

Apesar do saldo expressivo, al-
guns pontos devem servir como 
sinal de alerta. As exportações fo-
ram sustentadas pela alta nos pre-
ços das commodities, que subiram 
43,1%. O volume de mercadorias 
embarcadas, porém, caiu 8% em 
relação a julho de 2020.

Os preços dos produtos bási-
cos, muitos deles recordes ou pró-
ximos a máximas históricas, não 
impediram que as importações 
tivessem alta em ritmo maior que 
o das exportações.

No mês passado, as vendas 
externas somaram US$ 25,529 
bilhões, alta de 37,5% sobre ju-
lho de 2020 pelo critério da mé-
dia diária. O resultado é recorde 
para todos os meses desde o iní-
cio da série histórica, em 1989. 
As importações totalizaram US$ 
18,133 bilhões, porém com alta 
de 60,5%.

Com o resultado de julho, a 
balança comercial acumula supe-
rávit de US$ 44,126 bilhões nos 
sete primeiros meses do ano. O 
resultado é 48,6% maior que o 
dos mesmos meses de 2020, tam-
bém pelo critério da média diária, 
e também é o maior da série his-
tórica para o período. O recorde 
anterior, de 2017, estava em US$ 
36,318 bilhões.

Risco de desabastecimento
nas vendas do fim do ano
Gargalo de insumos vindos da China preocupa

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o vare-

jo brasileiro apresentou uma me-
lhora no desempenho na passa-
gem de abril para maio, o que fez 
o volume de vendas ficar 3,9% 
acima do nível de fevereiro de 
2020, no pré-pandemia. Porém 
nem tudo são flores em relação 
a esse cenário de uma provável 
retomada.

“Há uma tendência de falta 

de produtos e insumos vindos 
da China”, alerta Claus Mala-
mud, sócio do Mr China Im-
ports. Segundo ele, o tempo de 
produção de insumos já está 
mais alto que o normal. “A de-
pender do produto, antes podí-
amos agendar com sete dias de 
antecedência, e pagando fretes 
no valor de 1/5 em relação ao 
que se paga hoje. Atualmente, 
estamos agendando com 15, 20 
dias de antecedência para con-

seguir uma vaga no contêiner 
que está custando cerca de US$ 
10 mil”, explica.

Comerciantes, além de médios 
e pequenos empreendedores, de-
vem ficar atentos com a proximi-
dade de duas datas importantes: 
Dia das Crianças e o Natal. “O 
mais seguro é realizar as impor-
tações com três, quatro meses de 
antecedência antes de qualquer 
grande data comemorativa”, reco-
menda Malamud.

Lucro da Petrobras deve alcançar
R$ 23 bilhões no segundo trimestre

Resultado expressivo, com aumento de preços e venda

O balanço do segundo 
trimestre de 2021 da 
Petrobras será divulga-

do nesta próxima quarta-feira. Se-
gundo estimativas do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(Ineep), a expectativa é de que a 
empresa registre um expressivo 
resultado financeiro, com o lu-
cro bruto em torno de R$ 61,7 
bilhões, com um Ebitda ajustado 
(lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) de 
cerca de R$ 61,1 bilhões e com 
um lucro líquido esperado da or-
dem de R$ 23 bilhões. 

A projeção positiva do Ineep 
é baseada na expansão das recei-
tas de vendas destinadas tanto ao 
mercado interno como ao exter-

no da estatal. “Isso se deveu ao 
crescimento tanto dos preços do 
petróleo e derivados quanto das 
quantidades vendidas; e das recei-
tas extraordinárias da ordem de 
R$ 5,9 bilhões, dos quais, R$ 4,4 
bilhões referentes à exclusão da 
base de cálculo do ICMS, em de-
corrência da decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF); e R$ 1,5 
bilhão referente à venda de 10% 
da NTS”, analisa o instituto. 

As receitas de vendas estima-
das devem ser significativamente 
maiores, tanto em comparação ao 
último trimestre como em rela-
ção ao 2T20, reportou o instituto. 
A projeção é que este indicador 
apresente um valor próximo de 
R$ 105,3 bilhões, o que deve re-
presentar crescimento da ordem 

de 22,2% em relação ao 1T21 e 
106,9% ao mesmo trimestre de 
2020. Os resultados do segundo 
trimestre de 2020 foram e afeta-
dos pela crise da Covid-19. 

Conforme o Ineep, o possí-
vel resultado positivo deverá ser 
puxado principalmente pelo au-
mento no volume de vendas de 
diesel e gasolina para o mercado 
interno – que registraram altas 
no trimestre de, respectivamente, 
28,8% e 36,9% – o que aconteceu 
no mesmo momento em que os 
preços desses combustíveis sofre-
ram altas significativas nas refina-
rias (de 68,5% no caso do diesel, 
e 108,3% no caso da gasolina em 
comparação ao 2T20), em virtude 
da política de preços de paridade 
de importação (PPI) da Petrobras.

PEC do calote 
quer elevar 
Bolsa Família 
para R$ 400

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que procura viabi-
lizar a ampliação do Bolsa Família 
foi entregue na noite desta segun-
da-feira ao congresso pelos minis-
tros da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
e da Secretaria de Governo, Flavia 
Arruda.

Segundo o site G1, a proposta 
não traz valor definido, mas os lí-
deres políticos defendem um va-
lor de R$ 400. A equipe econômi-
ca defende R$ 300. O benefício, 
que passaria a se chamar Auxílio 
Brasil, seria ampliado para atender 
a 17 milhões de famílias – hoje 
são cerca de 14 milhões.

Para viabilizar o projeto, visto 
como tábua de salvação de Jair 
Bolsonaro em sua tentativa de 
reeleição no ano que vem, a PEC 
propõe, de acordo com matéria 
do jornal O Globo, parcelar o pa-
gamento de precatórios devidos 
pela União. Como precatórios já 
são dívidas vencidas, reconhe-
cidas pela justiça, há quem diga 
que a PEC inaugura o “calote do 
calote”.

A proposta seria parcelar pre-
catórios acima de R$ 66 milhões, 
com pagamento de 15% de en-
trada e o restante em nove anos. 
Isso permitiria uma folga de 
R$ 40 bilhões no orçamento de 
2022, quando está previsto o pa-
gamento de R$ 89,1 bilhões em 
precatórios.

Só 3,5% das 
empresas têm 
mulheres
no comando

Apenas 3,5% das corporações 
no Brasil têm mulheres atuando 
como CEOs (topo da hierarquia 
operacional em uma empresa), re-
vela levantamento feito pela BR 
Rating. A pesquisa também apon-
ta que os homens ocupam 84% 
dos cargos de diretoria, e as mu-
lheres, 16%.

Quarenta em cada 100 compa-
nhias afirmaram ter apenas ho-
mens no quadro de executivos; 
apenas 2 em cada 100 têm somen-
te mulheres na equipe de coman-
do. O levantamento envolveu 486 
empresas, sendo 57% de capital 
nacional e 43% multinacionais. Os 
números mostram distância entre 
discurso e as práticas de ESG (si-
gla em inglês para Ambiental, So-
cial e Governança). Página 3
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Por Leandro Franz

Spinoza é conhecido 
como o filósofo dos 
afetos, tendo disse-

cado dezenas deles (amor, 
ódio, melancolia, ciúme, so-
berba, inveja, desejo etc.). Vi-
veu em Amsterdã no século 
17, morreu aos 44 anos com 
uma obra imensa escrita e te-
ve Einstein como seu segui-
dor mais famoso. Portanto, 
dispensa apresentações mais 
longas e podemos ir direto 
para os seus ensinamentos.

Um grande aprendizado 
de sua filosofia que pode ser 
trazido para o mundo corpo-
rativo é que apenas um afeto 
mais forte nos “liberta” de 
outros afetos. Se você tem 
tido dificuldade em transfor-
mações culturais ou mudança 
de comportamentos na equi-
pe, analise se é possível fazer 
diferente.

Por exemplo, muitas vezes, 
um time comercial não segue 
os processos ou políticas de-
finidas, e os gestores passam 
anos tentando em reuniões 
estressantes mudar esses 
comportamentos, buscando 
maior controle de rotinas, 
disciplina na execução, plane-
jamento, mas discursos não 
mudam comportamentos.

O que está na raiz dessa 
“desorganização”? Um dos 
maiores afetos que move 

qualquer comercial é sua 
busca em bater metas. Es-
tá na natureza deste perfil 
e é o que aumenta a po-
tência de sua atuação. Um 
bom comercial vai dormir 
pensando em como bater a 
meta do dia seguinte, acor-
da planejando como realizar 
mais negócios e vira o mês 
comemorando ou não se 
conseguiu. Seu maior afeto 
é celebrar uma venda. Ele 
foi contratado para isso. 
Vender e estar com clientes 
sempre será sua prioridade 
em relação preencher pla-
nilhas de controles, seguir 
processos burocráticos ou 
detalhar entediantes planos 
de ação anuais.

Discursos de conscienti-
zação (“sigam nossos pro-
cessos, respeitem a política 
comercial”, “preencham o 
planejamento” etc.) nunca 
serão priorizados, não afe-
tam comportamentos. Se 
um bom vendedor tiver um 
dilema de usar tempo para 
vender mais ou preencher 
planilhas, priorizará sempre o 
primeiro. É de sua natureza, 
é seu afeto mais forte. 

Organizações inteligentes 
e que entendem esse ensina-
mento de Spinoza buscarão 
agir na raiz do problema, ten-
tarão modificar o afeto por 
meio de outro mais intenso. 
Como são construídas as 

metas de sua empresa? Fo-
cam apenas no volume de 
vendas ou são balanceadas 
por outros indicadores estru-
turantes? É possível balance-
ar com metas de aderência 
a processos? Indicadores de 
dispersão de descontos ou 
aderência à política comercial 
estão incluídos? A calendari-
zação das vendas respeita a 
sazonalidade do negócio ou 
incentiva a “adiantamentos” 
artificiais de receita para todo 
final de trimestre? Os vende-
dores são celebrados por ba-
ter o orçamento de qualquer 
maneira?

Por fim, avançando ainda 
mais para a causa-raiz das 
“vendas de baixa qualida-
de”, como seu orçamento é 
construído? Ele se divide de 
maneira realista para cada 
comercial? Está de acordo 
com um potencial alcan-
çável de receita para cada 
região de atuação? Muitas 
vezes, já na definição das 
metas, números inviáveis 
(famoso top down) são es-
tabelecidos e, desde o iní-
cio, direcionam comporta-
mentos e táticas comerciais 

que desviam das políticas e 
processos buscados pelas 
organizações.

Segundo Spinoza, “fica 
evidente que somos agita-
dos pelas causas exteriores 
de muitas maneiras e que, 
como ondas do mar agita-
das por ventos contrários, 
somos jogados de um lado 
para o outro”. As metas são 
as ondas mais fortes que afe-
tam o comportamento da 
equipe comercial. Nenhum 
workshop ou discurso de 
conscientização atingirá esses 
comportamentos se outros 
afetos mais fortes não forem 
valorizados no dia a dia do 
seu time. E uma maneira de 
fazer isso é repensar rituais 
de gestão e reconstruir indi-
cadores e metas mais adequa-
dos aos desafios da organiza-
ção.

Na próxima vez em que 
você verificar comporta-
mentos desalinhados em sua 
equipe, analise com maior 
profundidade quais as reais 
causas desse cenário. Re-
clamar do time, demitir em 
massa ou fazer discursos de 
conscientização nunca são 
as melhores respostas. Mude 
sua estratégia e analise como 
redirecionar os afetos. Spino-
za e Einstein agradecem.

Leandro Franz é economista, sócio e 
consultor da People+Strategy.

Por Flávio Filizzola 
D’Urso

A segurança dos per-
fis de usuários da 
internet é objeto de 

constantes alertas, para tentar 
reduzir os riscos de invasões, 
que têm se tornado cada vez 
mais frequentes. Estas inva-
sões não se restringem ape-
nas às contas bancárias, ins-
tituições financeiras e redes 
sociais, mas também atingem 
plataformas de comércio 
eletrônico, gerando imensos 
transtornos e prejuízos àque-
les que passam por esta frus-
trante experiência.

Este é o caso das invasões 
de contas, realizadas por crimi-
nosos digitais, de vendedores 
do Mercado Livre, que acabam 
sofrendo com desvios dos va-
lores provenientes de suas ven-
das. Além dos desvios destes 
valores, constatou-se que esses 
criminosos acessaram as lojas 

virtuais para alterar informa-
ções de produtos e aplicar ou-
tros golpes a eventuais clientes. 
Neste caso, tanto os vendedo-
res, quanto seus clientes/con-
sumidores, foram vítimas des-
tes cibercriminosos.

Mas isto não é tudo. Há re-
gistros de casos nos quais o 
criminoso contraiu emprés-
timos pelo perfil invadido 
do vendedor, aumentando, 
ainda mais, as consequências 
danosas desta invasão. Por 
estas razões, adverte-se que 
algumas medidas básicas de 
segurança precisam ser ob-
servadas, uma vez que auxi-
liam para que os usuários não 
se tornem vítimas desta mo-
dalidade criminosa.

Medidas simples são im-
prescindíveis, tais como: uti-
lizar senhas diferentes para 
cada plataforma, sempre ati-
var a autenticação em dois 
fatores, não clicar em links 
encaminhados por perfis não 

oficiais do Mercado Livre, ter 
atenção aos contatos recebi-
dos (golpistas se passam por 
representantes destas plata-
formas), além de manter o 
sistema operacional e o anti-
vírus sempre atualizados.

Quando a vítima desconfia 
ou percebe a invasão, sofre 
furtos e/ou tem contraídos 
empréstimos fraudulentos, 
é preciso reagir com rapi-
dez, lavrando o boletim de 
ocorrência e providenciando 
a comunicação extrajudicial 
a estas plataformas. Tal co-
municação tem se mostrado 
suficiente para resolver estas 
questões, além de ser mais 

célere e menos custosa. Po-
rém, caso tais providências 
não resolvam, há que se pro-
videnciar a respectiva medida 
judicial.

Assim sendo, medidas pre-
ventivas básicas, como as ci-
tadas, devem ser observadas, 
pois podem ajudar a evitar 
prejuízos, todavia, diante da 
ocorrência de prejuízos, há 
que se buscar sua reparação 
junto à plataforma.

Inegavelmente, assiste-se 
ao aumento dessas invasões 
a perfis, o que tem preocu-
pado a todos, especialmente 
pelos transtornos e prejuízos 
causados, além do cenário no 
qual os vazamentos de dados 
pessoais, na internet, se tor-
nam cada vez mais frequen-
tes.

Flávio Filizzola D’Urso é advogado 
criminalista; integrou o Conselho 

Nacional de Segurança Pública e Defesa 
Social (2018).
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Crescem as invasões a contas do Mercado Livre

Discurso não muda comportamentos

Delação premiada 
não deve ser 
fundamento de 
prisão preventiva
Por Carlos Eduardo Gonçalves

A criminalidade é um fenômeno que está to-
mando dimensões cada vez maiores. Com 
o passar do tempo, as organizações crimi-

nosas estão mais avançadas, com altas tecnologias, e 
o Estado continua emperrado em um sistema penal 
que já não tem efetividade para combater os que vi-
vem à margem da sociedade. 

Não tendo meios mais potentes para reduzir essa 
criminalidade, o Estado busca, na experiência do di-
reito penal comparado, a delação premiada.

O referido instituto é utilizado na esperança de 
alcançar os resultados até então não obtidos pelos 
métodos antigos de sua legislação ultrapassada. A 
finalidade é beneficiar o acusado quando o mesmo 
contribuir com a investigação, atribuindo-lhe uma 
diminuição de pena ou até mesmo o perdão judicial 
em determinados casos.

Entretanto, observa-se que são raras as vezes em 
que o delator recebe o benefício sem ver seus direi-
tos fundamentais violados.

Os principais – o direito à liberdade e a presunção 
de inocência – são maculados pela aplicação de me-
didas cautelares prisionais com a finalidade de o pró-
prio acusado contribuir 
com o sucesso do poder 
de punir do Estado.

O Estado pretende 
com a delação premiar 
o infrator que trair seus 
comparsas de empreita-
das delituosas, na intenção de receber informações 
relevantes às investigações policiais e ao processo 
criminal. Na verdade, espera que o delinquente faça 
o seu trabalho.

Em que pese a delação premiada ser vista como 
trunfo ao combate do crime organizado, esta deve 
ser repensada, vez que impossível se configurar sem 
que sejam violados os direitos e garantias sedimenta-
dos na Constituição Federal de 1988.

Assim, não se deve ceder a um instituto contrário 
aos princípios constitucionais, sob pena de decla-
rar a falência do sistema investigatório policial e do 
processo penal em nome de desmantelar as organi-
zações criminosas com a finalidade de combater a 
criminalidade. 

Principalmente, quando, para isso, tem-se que 
restringir a liberdade do acusado com o objetivo de 
forçar o mesmo a colaborar com os interesses do 
próprio Estado.

Conclui-se que o Direito Penal, consagrado em 
um Estado Democrático de Direito, somente será le-
gítimo quando combater com eficácia a criminalida-
de, de maneira a conseguir diminuir a violência que 
assola a sociedade, ao mesmo tempo em que observa 
as garantias constitucionais de seus indivíduos. 

Portanto, qualquer prisão preventiva decretada 
como forma de obtenção de delação premiada deve 
ser banida do nosso sistema penal – que já ineficaz 
para combater a criminalidade –, acaba declarando a 
falência do instituto por sua incapacidade de punir 
com excelência e banhada pela violação dos princí-
pios garantidores de um processo penal justo.

Carlos Eduardo Gonçalves é advogado criminalista e sócio na Lube & 
Gonçalves Advogados.
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União perde bilhões  
de dólares no petróleo

Uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj) tenta descobrir o motivo na queda de receita 

com royalties e participações especiais no setor de petróleo. 
Alguns fatos levantados pelo economista aposentado da 
Petrobras Cláudio da Costa Oliveira podem jogar luz sobre o 
assunto. O montante gerado de participações governamen-
tais em todo país atingiu R$ 46,7 bilhões em 2020, queda de 
7,3% em relação ao ano anterior.

Segundo Oliveira, a Lei da Cessão Onerosa (2010) isen-
tou de pagamento de participação especial a exploração de 
petróleo nesta área, onde encontra-se o campo supergigante 
de Búzios, o maior em águas profundas do mundo, cuja 
produtividade é similar ou superior aos campos árabes.

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) define participa-
ção especial como “a compensação financeira extraordinária 
devida pelas empresas que exploram campos com grandes 
volumes de produção e/ou grande rentabilidade”. Ou seja, 
exatamente o caso. As alíquotas são progressivas de acordo 
com a produção e a rentabilidade dos campos. Na cessão 
onerosa, deveria incidir a maior alíquota de participação espe-
cial. Com isso, a União perde bilhões de dólares em arrecada-
ção todos os anos.

Museu Nacional vive

Destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional 
se recupera. A instituição acaba de atingir a marca de 7 mil 
espécimes de Opiliones registrados, que foram coletados nos 
últimos 3 anos pela equipe coordenada pelo pesquisador 
Adriano Kury. Opiliones é a terceira ordem mais numerosa de 
aracnídeos. Segundo cálculos de Kury, nos últimos três anos 
foi realizado o trabalho equivalente a 15 anos.

O planeta agradece

O descarte consciente de sucata de cabos fez a Unimed 
Volta Redonda receber a certificação do Programa Green 
It, da fabricante Furukawa. A reciclagem de 432kg de sucata 
evitou que mais de 216kg de materiais contaminados com 
metais pesados fossem depositados em aterros industriais. 
Também reduziu a extração de mais de 41 mil quilos de 
minério de cobre e o consumo de mais de 4.130 kWh de 
energia, o que abasteceria 28 residências por um mês.

Plunct plact zum

O CNPq e instituições similares estão sendo asfixiados com 
a cumplicidade de um astronauta que parece sempre estar no 
mundo da Lua. Ainda bem que toda tempestade acaba.

Rápidas
A FGV Transportes realiza nesta terça-feira, às 18h, debate 

sobre o os projetos de concessões e privatizações para atrair 
capital estrangeiro, com a secretária de Fomento, Planeja-
mento e Parcerias do Ministro da Infraestrutura, a econo-
mista Natália Marcassa *** Ex-Comitê Olímpico Brasileiro, o 
especialista em Direito Desportivo Pedro Henrique Mendon-
ça reforça banca do CSMV Advogados *** Aasp realizará 
nestas terça e quarta, às 19h, o webinário “PL 5.516/2019 
– Mecanismos de reestruturação e recuperação dos clubes 
de futebol”. Inscrições: mla.bs/19f45afa *** A Associação 
Brasileira de Fintechs (ABFitnechs) realiza o “Fintopics | 
Jornada de Investimento para Fintechs”. O encontro acon-
tecerá nesta quarta, às 16h30. Inscrições em sympla.com.br/
fintopics—jornada-de-investimento-para-fintechs__1292840

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital 
de Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada (“Ins-
trução CVM 481”) e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas da Viver Incorpo-
radora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Viver” ou “Companhia”), para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01/09/2021, 
às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-002 (“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 02/08/2021, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes da ordem do dia: (i) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o 
capital social da Companhia, considerando os aumentos de capital realizados dentro do limite do capital autorizado; (ii) Alterar o limite do capital autorizado 
da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. Documentos e informações 
à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo 
as propostas dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das 
Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas: Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas 
pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida constam no Manual do Acionista. Para participar na AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) 
documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais 
de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do 
acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na 
forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na AGE: Para fins de melhor organização da AGE, 
solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, 
Edifício Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-002, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e 
Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 2 dias úteis a contar 
da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 02/08/2021. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Só 3,5% das empresas  
têm mulheres como CEO
BR Rating ouviu 486, sendo 57% nacionais e 43% multinacionais

Apenas 3,5% das 
corporações têm 
mulheres atuando 

como CEOs, uma prova de 
que ainda há muitas barrei-
ras no mercado corporativo 
para a ascensão delas, é o 
que mostra levantamento 
feito pela BR Rating, pri-
meira agência de rating de 
governança corporativa do 
Brasil, A preocupação se 
justifica no momento em 
que muito se fala em gover-
nança corporativa dentro 
do padrão ESG, sigla em in-
glês para Ambiental, Social 
e Governança.

ESG é visto como um 
modelo verdadeiramente 
sustentável porque, além 
das preocupações financei-
ras, administrativas, técnicas 
e legais, se preocupa tam-
bém com os impactos que 
as atividades empresariais 
causam na natureza, como 
o aquecimento global, e 
no cotidiano dos cidadãos 
(qualidade de vida, respeito 
à diversidade, entre outros). 
Mas levantamento feito pe-
la BR Rating mostra que 
ainda falta muito para que 
as empresas alcancem esse 
nível de excelência, princi-
palmente no que tange ao 
Social da sigla. 

A pesquisa também 
aponta que os homens 
ocupam 84% dos cargos 
de diretoria e as mulheres 
16%, enquanto os cargos 
gerenciais contam com 
81% de homens e 19% 
de mulheres. Outro da-
do curioso é que 42% das 

companhias afirmaram ter 
apenas homens no quadro 
de executivos, 56% con-
tam com homens e mulhe-
res e apenas 2% têm so-
mente mulheres na equipe 
de comando.

O percentual médio de 
mulheres no quadro total 
de executivos é de 23%, o 
que implica também em di-
ferenças salariais. Em em-
presas de varejo, produtos 
de consumo e comunicação 
as mulheres ganham 7,5% a 
menos, em média. Em se-
tores como mineração, si-
derurgia, metalurgia, cons-
trução civil e engenharia a 
diferença média salta para 
23%.

A pesquisa envolveu 
486 empresas, sendo 59% 
de capital nacional e 41% 
multinacionais. Deste to-
tal, aproximadamente 40% 
são listadas na Bolsa de 
Valores e pertencem a se-
tores variados da econo-
mia. Empregam de 200 a 
10 mil funcionários, sendo 
que 8% faturam acima de 
R$ 25,81 bilhões, 18% en-
tre R$ 5,41 bilhões e R$ 
25,8 bilhões, 11% entre 
R$ 2,71 bilhões e R$ 5,4 
bilhões, 19% entre R$ 1,21 
bilhões e R$ 2,7 bilhões, 
18% entre R$ 501 milhões 
e R$ 1,2 bilhão e 26% até 
R$ 500 milhões. 

Ronald Bozza, sócio da 
BR Rating, explica que es-
sa é a primeira pesquisa de 
gênero feita pela empresa. 
Ele concorda que ainda há 
um longo caminho a ser 

percorrido para que a diver-
sidade seja uma realidade 
no mundo corporativo. “A 
diversidade é um item im-
portante na composição do 
modelo ESG. E quando di-
go diversidade não me refi-
ro apenas às mulheres, mas 
também aos LGBTQ+. Por 
que só homens e mulheres 
heterossexuais? Os outros 
grupos também têm inteli-
gência e sagacidade empre-
sarial para contribuir forte-
mente para o crescimento 
das corporações”, afirma 
Bozza.

O executivo da BR Ra-
ting, no entanto, acredita 
que há uma evolução no 
mercado, mesmo que tími-
da. “Se fizermos um no-
vo levantamento em 2022, 
acredito que haverá mais 
mulheres em posição de co-
mando. Elas já ocupam po-
sições de destaque nos Con-
selhos de Administração. 
Aos poucos elas crescem e 
se empoderam. Quanto aos 
LGBTQ+, muitas compa-
nhias ainda não estão pre-
paradas para esses grupos, 
mas já começa ocorrer uma 
pequena movimentação 
neste sentido. Esse cami-
nho deverá ser um pouco 
mais longo”.

Um exemplo de empre-
sa que ganhou muito com 
uma mulher no comando 
é a Vá de Táxi, plataforma 
que só atua com taxistas e 
que se reinventou em boa 
parte devido ao trabalho e 
à visão de mercado de sua 
CEO, Gloria Miranda. À 

frente da plataforma desde 
novembro de 2019, ela co-
manda a transformação do 
aplicativo que está deixando 
de ser apenas de mobilidade 
para se tornar uma platafor-
ma de serviços. 

Com a concorrência de 
aplicativos de motoristas 
e a queda na demanda por 
causa da pandemia, os ta-
xistas tiveram grande perda 
de renda. A saída foi agre-
gar serviços diferenciados. 
Cerca de 200 taxistas de São 
Paulo, integrantes da Vá de 
Táxi, receberam treinamen-
to para prestar serviços a 
clientes de seguradoras co-
mo trocar pneus, recarre-
gar baterias, entre outros. 
A ideia foi bem sucedida 
e em breve será expandida 
para outras capitais. Além 
de expandir para outras lo-
calidades,

“Assumi a Vá de Taxi 
com um objetivo muito 
claro, que era expandir a 
empresa, não só no cor-
porativo, que sempre foi 
nosso foco, mas também 
para o mercado pessoa fí-
sica. Durante a pandemia 
a gente teve de repensar 
nosso modelo de negócios 
e expandimos não só para 
mobilidade, mas também 
para o mercado de serviços. 
Uma experiência sensacio-
nal”, afirma Glória, que se 
mostra preocupada com os 
dados da pesquisa. Apenas 
3,5% das corporações te-
rem mulheres no cargo de 
CEO é para ela um número 
alarmante. 

Bolsonaro: É 
crime ser rico?

A possibilidade de insti-
tuir imposto sobre grandes 
fortunas, tabelamento de 
preços ou aumento de car-
ga tributária no Brasil foi 
descartada nesta segunda-
feira pelo Jair Bolsonaro. 
“Alguns querem que eu taxe 
grandes fortunas no Brasil. 
É um crime agora ser rico 
no Brasil. Alguns querem 
que se aumente a carga tri-
butária, que se tabele pre-
ços. Nós somos aquilo que 
nós produzimos, disse em 
discurso na cerimônia do 
lançamento do programa 
Água nas Escolas.

Apesar das afirmações 
contra o aumento de im-
postos, a proposta de re-
forma tributária apresen-

tada pelo Planalto prevê 
cobrança de 20% sobre 
lucros e dividendos, o que 
incidiria sobre os ganhos 
de empresários e acionis-
tas do país.

Tem que  
explicar bloqueio

O presidente da Repúbli-
ca terá 10 dias para explicar 
o bloqueio de jornalistas 
em seu perfil no Twitter. 
O prazo foi estipulado pela 
vice-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministra Rosa, em despacho 
neste domingo (1), dado 
no âmbito de ação em que 
a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo 
(Abraji) pede ao Supremo 
que Bolsonaro desbloqueie 
65 jornalistas na rede so-

cial. A entidade também 
pede que a Corte impeça 
que Bolsonaro efetue novos 
bloqueios aos profissionais 
da imprensa diante do “ca-
ráter público” de sua con-
ta e “das informações nela 
presentes”.

EUA: 3,5 mi  
de despejos

Mais de 3,5 milhões de 
norte-americanos estão 
ameaçadas de despejo pou-
cos dias após o término 
da prorrogação da medida 
de proteção aos inquilinos 
inadimplentes estabelecida 
pelo governo Biden, que 
evitou que pessoas afeta-
das financeiramente pela 
crise ligada à pandemia de 
Covid-19 fossem colocadas 
para fora de casa por não 

conseguirem pagar seus 
aluguéis.

Isso porque, nesse fim de 
semana, expirou a medida do 
governo dos EUA que prote-
gia quanto ao risco de despe-
jo. Após prorrogarem o pra-
zo da suspensão por conta 
da pandemia, a Casa Branca 
pediu ao Congresso que le-
gislasse sobre o tema com ur-
gência, mas os congressistas 
não chegaram a um acordo. 

Segundo dados do cen-
so nacional, 7,5 milhões de 
pessoas admitem estarem 
em atraso no pagamento 
do aluguel. A dívida global 
relativa a atrasos nos paga-
mentos já chegaria a US$ 
13 bilhões. A perspectiva de 
milhões de pessoas nas ruas 
em meio à pandemia de Co-
vid-19 desencadeou raiva e 
frustração no Partido De-
mocrata.
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SEU
DIREITO

TRT-SP confirma  
justa causa por recusa  
de vacinação
Por Mourival Boaventura Ribeiro

Desde o início deste ano de 2021, com início da 
vacinação contra a Covid-19 em âmbito nacional, 

iniciou-se debates acerca da possibilidade de as empre-
sas imporem ou não sanções disciplinares ao empregado 
que se negar a se vacinar e mesmo rescindir o contrato 
de trabalho do mesmo por justa causa.

O tema chegou a ser objeto de projeto de Lei (PL 
149/21), que proíbe a caracterização de justa causa para 
a dispensa do empregado que opta por não receber a 
vacina contra o novo coronavírus e bem como caracteri-
za como discriminatória a dispensa sem justa causa, que 
comprovadamente tenha como motivação a recusa do 
empregado à imunização contra a Covid-19.

Noutra vertente, vale lembrar que em dezembro de 
2020, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ações apre-
sentadas por partidos políticos nas quais se discutia a 
obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19, decidiu 
que o Estado poderia sim determinar a obrigatoriedade 
e impor restrições aqueles que recusarem a imunização.

Entendo que, com o resultado daquele julgamento, 
abriu-se espaço a que o empregador viesse a impor ao 
empregado a obrigação de se vacinar, cabendo aqui lem-
brar a Lei 14.019/2020, que estabelece que as empresas 
devem fornecer a máscara ao trabalhador e outros equi-
pamentos de proteção individual; assim, se a vacina tem 
por finalidade imunizar os profissionais, não faz sentido 
que determinado colaborador recuse tal imunização sem 
qualquer justificativa de ordem médica e coloque em 
risco a saúde dos demais colegas de trabalho, nomeada-
mente porque, é obrigação da empresa propiciar condi-
ções de trabalho seguro.

Neste cenário, parece que o citado projeto de lei 
vai na contramão de todos os esforços emanados por 
autoridades de saúde para que o maior número possível 
de pessoas seja imunizado e tenhamos então a chamada 
“imunidade de rebanho”.

Em relação ao tema, recentemente, a 13ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ao julgar 
recurso imposto por uma auxiliar de limpeza que se 
recusou a se vacinar e teve o contrato de trabalho res-
cindido por justa causa, negou provimento, confirman-
do a sentença proferida pelo juiz, ou seja, que a recusa 
injustificada do empregado em se vacinar pode, sim, dar 
ensejo a rescisão por justa causa do contrato.

A decisão do Tribunal considerou que a vacinação 
em massa da população contra a Covid-19 se constitui 
como medida emergencial que vem sendo adotada pelas 
autoridades de saúde pública de todo o mundo, no claro 
intuito de proteger a população em geral, evitar a propa-
gação de novas variantes, bem como reduzir o contágio, 
diminuir as internações e óbitos e possibilitar o retorno 
da sociedade para as suas atividades laborativas, comer-
ciais, empresariais, acadêmicas e familiares, bem assim 
que a empregada já havia sido advertida anteriormente 
sobre a necessidade da vacinação.

Com o julgamento acima, fica claro a tendência a ser 
seguida pelos Tribunais do Trabalho no sentido de que 
nenhuma posição particular, convicção religiosa, filosó-
fica ou política ou temor subjetivo do empregado pode 
prevalecer sobre o direito da coletividade de obter a 
imunização conferida pela vacina, prevista em programa 
nacional de vacinação.

Mourival Boaventura Ribeiro é advogado, sócio-fundador 
da Boaventura Ribeiro Advogados.

Olimpíadas alavancam vendas 
de pranchas de surfe e skate
Nos últimos dias, 

os Jogos Olím-
picos em Tóquio 

ganharam as manchetes dos 
jornais ao redor do mundo. 
Assim como o skate street, 
o surfe era uma das modali-
dades mais aguardadas pelos 
brasileiros. De acordo com 
levantamento realizado pela 
plataforma OLX, as vendas 
de pranchas de surfe tiveram 
um aumento de 41%, en-
quanto as buscas pelo mes-
mo item cresceram 26%. 
Esta análise compara os dias 
26 e 27 de julho, quando o 
Brasil ganhou o primeiro 
ouro olímpico, com os mes-
mos dias do mês anterior.

“Na estreia nas Olimpí-
adas, o surfe, modalidade 
bastante popular no lito-
ral brasileiro, mostrou sua 
força com a primeira me-
dalha de ouro do país na 
edição deste ano. A vitória 
incentivou novos partici-
pantes da modalidade e os 
reflexos foram percebidos 
rapidamente na OLX, com 
crescimento expressivo nas 
vendas. Itens usados tem 
um ótimo custo x benefício 
para iniciantes de esportes, 
que encontram produtos 
de qualidade com preços 
mais acessíveis, com bene-
fícios para o bolso e para a 
economia circular”, explica 
Andries Oudshoorn, CEO 
da OLX Brasil.

As vendas de skate tam-
bém não ficaram atrás. Uma 
fabricante de Votorantim 
(MG) espera aumento de 
35% nas vendas para o pró-
ximo semestre. De acordo 
com o gestor da empre-
sa, Alessandro Costa a in-

dústria já havia registrado 
aumento na pandemia de 
Covid-19, que estimulou 
pessoas a praticarem espor-
tes individuais. ¨Considero 
que tivemos dois aumentos 
na área de skate, pois senti-
mos uma diferença entre o 
início da pandemia e o pe-
ríodo anterior, entre 2019 e 
2018. O aumento foi em ra-
zão do skate ser um esporte 
individual, onde não aglo-
mera. Já em 2021, tivemos 
o aumento em razão de ter 
virado esporte olímpico¨.

Para Alessandro Costa, a 
medalha de prata dos ska-
tistas impactará a indústria 
em curto prazo. Com is-
so, ele estima um aumen-
to expressivo nas vendas 
para o segundo semestre. 
“Antes das olimpíadas tive-
mos um aumento de 15% 
por mês nos últimos três 
meses. Só em julho já tive-
mos um aumento de 27%, 
onde praticamente dobrou 
referente ao mês passado 
e retrasado. Por conta do 
¨hype¨ das olimpíadas, já es-
tamos colhendo os frutos e 
no segundo semestre, acre-
ditamos em um aumento 
realista de 35% e em um ce-
nário muito otimista de até 
50%”, afirma.

Alessandro também ex-
plica que o skate é uma 
modalidade consumida ma-
joritariamente por jovens, 
mas que também encon-
tra demanda entre pessoas 
com mais idade, em busca 
de nostalgia. “O gosto por 
skate vai de crianças até 
adultos, e a faixa etária que 
mais consome está entre 15 
e 25 anos. Tem pessoas de 

50 anos que compram para 
dar uma voltinha ou mes-
mo guardar por conta do 
lançamento de novidades 
em marcas que são possí-
veis de coleção. O skate nas 
décadas de 80 e 90 tinha um 
outro formato e nos últi-
mos dez, 15 anos, ele pas-
sou a ser um formato mais 
¨street¨. As pessoas mais 
velhas compram por conta 
da nostalgia no lançamento 
de marcas que remetem aos 
modelos antigos”, finaliza.

Na Web

A participação vitoriosa 
dos atletas nas Olimpíadas 
bombou no ambiente digital 
e resultou em novas conver-
sas entre os internautas. Para 
entender melhor essas inte-
rações, a Stilingue realizou 
uma análise integrada de 
dados coletados via Social 
Listening sobre os dois es-
portes e seus protagonistas.

Segundo o estudo, foram 
mais de 324 mil publicações 
sobre Rayssa Leal desde o 
início das Olimpíadas 2020 
até 26 de julho, quando ela 
subiu ao pódio. O maior 
registro de posts (217 mil) 
teve início na noite do dia 
25 e atingiu o pico na ma-
drugada e manhã do dia se-
guinte. Desse total, 138.284 
publicações (60%) foram 
feitas por mulheres, en-
quanto os homens compar-
tilharam 85.008 postagens 
(37%) a respeito. O restante 
das publicações foi feita por 
organizações.

Nas 31.257 publicações 
com termos relacionados 
a Rayssa entre os dias 20 e 

26, foi possível notar que os 
posts que relacionam o ska-
te com o gênero feminino 
subiram 15 vezes no perí-
odo, e as discussões sobre 
andar de skate estão pre-
sentes em 6% do total. O 
desejo de comprar um skate 
foi mencionado em quase 
2% das postagens, sendo 
que 53% delas foram feitas 
por mulheres. A conquis-
ta da maranhense também 
fez com que 1% dos posts 
exaltasse o orgulho de per-
tencer ao estado. Por fim, a 
calça modelo cargo usada 
por Rayssa esteve presente 
em 1% das publicações.

Os posts com sentimenta-
lização positiva foram maio-
ria (45%), seguidos pelos 
neutros (31%) e negativos 
(25%). O Twitter foi o canal 
mais utilizado para os posts 
(94%), mas também houve 
quem preferisse o Facebook 
(4%), Instagram e portais de 
notícias (ambos com 1%).

Os perfis que tiveram 
posts com mais interações 
foram o de Hugo Gloss, Ti-
me Brasil (ligado ao Comitê 
Olímpico Brasileiro), Sub-
celebrities e o Instagram 
pessoal de Rayssa Leal. E, 
quando se fala em hashtags, 
as mais usadas foram #Bra-
silNasOlimpíadas, #Rayssa-
Leal e #FadinhaemTokyo.

O Twitter foi a rede mais 
utilizada para comentar 
sobre o esporte (83%), se-
guida por portais de notí-
cias (10%), Facebook (5%) 
e Instagram (1%). Já as 
hashtags mais utilizadas nos 
posts foram #tokyo2020, 
#surfeing, #jogosolímpi-
cos e #bra.

Medalha de Ítalo impulsiona comércio no RN
A vitória do surfista Ítalo 
Ferreira nos Jogos de Tó-
quio reaqueceu o comércio 
na região onde ele nasceu: o 
município litorâneo de Baía 
Formosa, no Rio Grande 
do Norte.

Proprietária de um hotel e 
um restaurante na cidade de 
cerca de 9 mil habitantes, Cin-
tia Santos sofreu com a falta 

de clientes devido à crise da 
Covid-19, mas se surpreendeu 
com um salto na demanda 
após a medalha do surfista em 
Tóquio. Segundo ela, a pousa-
da agora está lotada e seu res-
taurante tem até fila de espera.

O mesmo aconteceu com 
o empresário Rafael Alves, 
morador da região. Com 
sua gráfica desativada há 

quase um ano, o estabele-
cimento voltou a funcionar 
após a conquista do ouro 
olímpico por Ítalo. “A ficha 
ainda não caiu”, afirmou o 
empresário, que já vendeu 
mais de 300 camisetas com 
o rosto do atleta. “Trou-
xe tudo e vai trazer muito 
mais”, disse ele em relação 
ao aumento da procura por 

bens e serviços na cidade.
O surfista de 27 anos, que 

retornou a Baía Formosa na 
semana passada, comemo-
rou o impacto da conquista 
no comércio local. “É legal 
porque isso ajuda a econo-
mia da cidade, o financeiro, 
ajuda aqueles locais que têm 
restaurante, as pessoas que 
dependem disso”, disse

Dia dos Pais: mesmo com reabertura,  
vendas são maiores pela internet

As restrições de 
funcionamento de 
lojas nas cidades 

brasileiras estão cada vez 
mais flexíveis. Em capitais 
como São Paulo e Belo Ho-
rizonte, o comércio já pode 
funcionar durante quase 24 
horas, incluindo domingos. 
Apesar disso, as vendas pa-
ra o Dia dos Pais aconte-
cem majoritariamente pela 
internet. É o que mostra 
pesquisa feita pela Bare In-
ternational em julho, que 
identificou que 64% dos 
consumidores pretendem 
presentear os pais, enquan-

to 36% responderam que 
não, sendo que 40% dos 
entrevistados que já com-
praram ou pretendem com-
prar presentes apontaram o 
comércio eletrônico como 
canal de compra. Outros 
33% afirmaram intenção de 
comprar presencialmente, 
enquanto 25% ainda não 
decidiram.

Tanto o levantamento 
feito em 2020 como o de 
2021 perguntou aos entre-
vistados quanto a chegada 
da Covid-19 impactou seus 
hábitos de consumo. Em 
uma escala de 0 (quase na-

da) a 10 (muito), 74,13% 
dos consultados deram 
nota acima de 7, indicando 
que houve uma forte mu-
dança em 2020. Deste to-
tal, 14,51% deram nota 10. 
Já no levantamento deste 
ano, o percentual de res-
postas entre 7 e 10 caiu para 
65,75%, sendo 11,44% com 
nota 10. Tal cenário indica 
um meio termo, visto que 
houve queda no impacto à 
medida que as lojas foram 
reabrindo.

“Na pesquisa específica do 
Dia dos Pais deste ano, cha-
mou atenção o meio de pa-

gamento indicado pela maio-
ria: 64% dos entrevistados 
afirmaram que vão utilizar 
o cartão de crédito, que é a 
forma mais comum quando 
se trata de vendas na inter-
net, já que, presencialmente, 
os lojistas costumam ofere-
cer condições melhores para 
quem paga em dinheiro. Até 
pouco tempo atrás, sempre 
foi dito por muitos consumi-
dores sobre o receio em for-
necer esse tipo de dado em 
sites e aplicativos, por causa 
de fraudes”, observa a direto-
ra de Contas da Bare Brasil, 
Kamilla Melo.
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CONCESSÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO DE SERVIÇOS MATO ALTO LTDA., CNPJ 33.256.272/0001-
06, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº
14/200.537/2020, Licença Municipal de Recuperação e Operação – LMRO
nº 000148/2021 com validade de 07/04/2031 para abastecimento de com-
bustíveis líquidos e GNV em postos com tanques subterrâneos, localiza-
do na Rua Cândido Benício, 3530, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ.

 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMBORIU
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - “Assembleia Geral Ordinária”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Camboriú, que será reali-
zada no próximo dia 10 de agosto de 2021 - terça-feira, no Salão de 
Festas do Condomínio Itaorna, às 18:00 horas em primeira convocação 
com o “quorum” legal ou às 19:00 horas, em segunda e última convocação 
com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre 
os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Leitura e aprova-
ção da ata anterior; 2) Aprovação das contas referentes ao exercício 
anterior – 07/2019 e 09/2020 a 05/2021; 3)  Aprovação do orçamento 
para o próximo período – 2021/2022; 4) Deliberação e aprovação de 
supressão das horas extras dos dois porteiros, bem como forma de 
custeio; 5) Deliberação e aprovação de horário reduzido para porta-
ria durante as férias dos porteiros; 6) Deliberação, aprovação e ra-
tificação do procedimento de análise documental de obras internas 
das unidades autônomas em atendimento à NBR ABNT 16.280, bem 
como forma de custeio; 7) Deliberação e aprovação dos acabamen-
tos da obra de retrofit executada no salão de festas, complementação 
de alumínios e de marcenaria da cozinha e painel do salão de festas, 
divisórias sanitárias, mobiliário e equipamentos, bem como forma de 
custeio; 8) Deliberação e aprovação de ampliação do sistema de CFTV 
com a instalação de mais oito (08) câmeras no pilotis para filmagem do 
perímetro externo do Condomínio Camboriú, bem como forma de cus-
teio; 9) Deliberação e aprovação de fechamento em perfil de alumínio 
e vidro temperado visando a melhoria na segurança de acesso no hall 
de elevador do subsolo, em função da circulação de funcionários da 
obra da laje do Lote 02, bem como forma de custeio; 10) Deliberação 
e aprovação das pendências apontadas no Laudo da Auto-Vistoria de 
dez/2018, sendo a recuperação estrutural das fissuras da laje do te-
lhado, bem como a obra de impermeabilização de todo o perímetro do 
telhado. A proposta apresentada delimitará a área locada em contrato 
de responsabilidade exclusiva da Empresa de telefonia Claro, e a área 
de responsabilidade do Condomínio Camboriú, bem como forma de 
custeio; 11) Deliberação e aprovação de captação vertical dos conden-
sados provenientes dos aparelhos de ar condicionado dos aptos, ma-
nutenção das caixas de alumínio, vedação da castilharia, recuperação 
estrutural dos peitoris, bem como forma de custeio.; 12) Deliberação 
e aprovação de fornecimento exclusivo pelo Condomínio Camboriú 
de shaft individualizado externamente ao PC de LIGHT no subsolo 
para instalação à cargo dos proprietários de estações individuais de 
recarga veiculares, conforme padrão LIGHT a partir dos relógios das 
unidades autônomas, bem como forma de custeio; e 13) Assuntos Ge-
rais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia do Coro-
navírus (COVID-19) e por determinação da Sra. Síndica, informamos que 
a assembleia será organizada de modo que ocorra da forma mais célere 
possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social 
para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, 
no mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará 
álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será 
obrigatório para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL 
nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-se até as 22:00 
horas. Para votação na assembleia, o condômino deverá estar quite 
com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) 
no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 
1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar 
munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código 
Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de modo 
eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, com a indicação 
do endereço eletrônico ou do procedimento necessário para aferição 
de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo vedada sua 
eventual verificação no ato da assembleia.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Três perguntas: a reunião do Copom desta semana e a Selic
Por Jorge Priori

Semana de reunião do 
Comitê de Política 
Monetária (Copom). 

Nas últimas três reuniões, 
realizadas em março, maio 
e junho, a Selic teve três au-
mentos de 0,75 ponto per-
centual, passando de 2% para 
4,25% ao ano. Isso quebrou 
o seu mais longo ciclo de 
baixa, que perdurou de julho 
de 2015 a janeiro de 2021. As 
atas dessas três reuniões já vi-
eram antecipando o aumento 
da reunião seguinte com a fa-
mosa frase “o Comitê antevê 
a continuação do processo 
de normalização monetária 
com outro ajuste da mesma 
magnitude”. Assim, teríamos 
um novo aumento de 0,75 
ponto percentual na Selic 
esta semana.

Esta reunião (3 e 4 de 
agosto) será feita antes da di-
vulgação da inflação de julho 
pelo IBGE (IPCA de 0,53% 
em junho). Como termô-
metro, podemos considerar 

algumas informações do últi-
mo Boletim Focus divulgado 
pelo Banco Central no dia 
30 de julho. Há 4 semanas, o 
mercado esperava um IPCA 
de 6,07% e uma taxa Selic 
de 6,50% para 2021. Já no 
último boletim, o mercado 
passou a esperar um IPCA 
de 6,79% e uma taxa Selic de 
7% ao ano. Cabe mencionar 
que a meta de inflação para 
2021 é de 3,75%.Conversa-
mos sobre o que deve acontec-
er com a Selic e seus impactos 
com Tiago Cespe, fundador 
da Cespe Educação Financei-
ra e da Cespe Investimentos, 
primeiro escritório do Rio de 
Janeiro credenciado pelo Safra 
Invest. Até o final do ano, o 
Copom voltará a se reunir em 
três oportunidades: 21 e 22 de 
setembro, 26 e 27 de outubro e 
7 e 8 de dezembro.

O Copom já havia an-
tecipado que para esta 
reunião seria mantida “a 
continuação do processo 
de normalização parcial 

do estímulo monetário 
com outro ajuste da mes-
ma magnitude. Contudo, 
uma deterioração das ex-
pectativas de inflação para 
o horizonte relevante pode 
exigir uma redução mais 
tempestiva dos estímulos 
monetários.” Você acred-
ita que será mantido um 
novo ajuste de 0,75% para 
esta reunião?

Diante dos últimos in-
dicadores divulgados e 
das oscilações no mercado 
global, hoje é consenso en-
tre os gestores que para a 
reunião do Copom desta 
semana haverá um ajuste de 
+1% na meta da taxa Selic.

A trajetória recente de el-
evação da taxa Selic é uma 
resposta para as mudanças 
na expectativa de cresci-
mento econômico, infla-
ção e cenário exterior, que 
ocorreram durante todo 
este ano. A expectativa de 
crescimento econômico 
em janeiro de 2021 era de 
3,40%. Hoje ela está em 

5,30% (fonte: relatório Fo-
cus), por exemplo.

Isso é algo extremamente 
positivo, mas também exige 
uma certa cautela, principal-
mente no que diz respeito 
à inflação. Uma aceleração 
da inflação pode ser um in-
dicativo de que os estímulos 
monetários realizados desde 
o início da pandemia foram 
maiores do que o necessário, 
já que as expectativas de infla-
ção em 2021 também subiram 
muito durante todo ano. Hoje 
estamos com a expectativa pa-
ra o IPCA de 2021 de 6,79%, 
sendo que em janeiro era pre-
visto uma elevação nos preços 
na magnitude de 3,35%. O que 
era considerado uma elevação 
temporária para o Banco Cen-
tral, foi mais duradouro do que 
se imaginava.

O Copom tem alertado 
que “novas discussões 
sobre o risco de um au-
mento duradouro da 
inflação nos Estados 
Unidos podem tornar o 
ambiente para as econo-

mias emergentes desafia-
dor”. Por sua vez, o Fed 
tem sinalizado que não 
vai mexer na taxa de ju-
ros americana nos próxi-
mos meses. Como você 
vê a possibilidade do 
Brasil seguir aumentan-
do a taxa de juros antes 
dos Estados Unidos?

Sem dúvida, o temor de 
que ocorra uma elevação da 
taxa de juros americana en-
trou na equação do Banco 
Central e vem influenci-
ando o recente movimen-
to da taxa Selic. Trata-se 
de uma atitude prudente. 
Caso haja um aumento da 
taxa de juros americana, é 
possível que aconteça uma 
grande pressão sobre o real, 
influenciando na sua des-
valorização em relação ao 
dólar. Muitos dos produ-
tos consumidos hoje pelos 
brasileiros têm o preço atre-
lado ao dólar, ou seja, im-
pacta no cálculo do IPCA 
e reduz o nosso poder de 
compra. Mas devemos ter 

cuidado. Exagerar na eleva-
ção da Selic pode impactar 
de forma negativa o cresci-
mento econômico no longo 
prazo, já que há uma certa 
defasagem entre o movi-
mento da Selic e o impacto 
na atividade econômica.

Na sua opinião, é ap-
ropriado aumentar a Selic 
num momento em que a 
economia brasileira está 
retomando a atividade?

O objetivo do Banco 
Central brasileiro é ser o 
guardião da moeda em um 
país com histórico de hi-
perinflação. Crescimento 
econômico com forte dete-
rioração do poder de com-
pra e desvalorização cam-
bial não é necessariamente 
positivo. Isso pode gerar 
efeitos negativos na distri-
buição de renda em um país 
que já é bastante desigual, 
além de não produzir o 
melhor ambiente de negó-
cios para um crescimento 
econômico duradouro.

BC chinês injeta liquidez no mercado 

O banco central da 
China injetou di-
nheiro no mer-

cado monetário em julho 
para atender à demanda 
das instituições financeiras 
por liquidez. 100 bilhões de 
iuanes (US$ 15,47 bilhões) 
foram colocados no merca-
do através da facilidade de 
empréstimo de médio pra-
zo (MLF, em inglês) no mês 
passado para manter a li-
quidez no sistema bancário 
em um nível razoavelmente 
suficiente, de acordo com o 
Banco Popular da China, o 
banco central.

Os fundos vencerão em 
um ano a uma taxa de juros 
de 2,95%. O total de em-

préstimos MLF em circu-
lação atingiu 5,1 trilhões de 
iuanes no final de julho. A 
ferramenta MLF foi intro-
duzida em 2014 para ajudar 
os bancos comerciais e de 
fomento a manterem a li-
quidez, permitindo que eles 
obtenham emprestado do 
banco central usando títu-
los como garantia.

Outros 232 milhões de 
iuanes foram emprestados 
às instituições financeiras 
através da facilidade de em-
préstimo permanente para 
atender à demanda provisó-
ria por liquidez.

Segundo a agência Xi-
nhua, os empréstimos finan-
ceiros inclusivos da China 

cresceram 3,26 trilhões de 
iuanes (US$ 503,86 bilhões) 
no primeiro semestre deste 
ano, 832,4 bilhões de iuanes 
a mais do que no mesmo 
período do ano passado, in-
formou o Banco Popular da 
China. O saldo dos emprés-
timos financeiros inclusivos 
ficou em 24,76 trilhões de 
iuanes no final de junho, um 
aumento anual de 25,5%, e a 
taxa de crescimento foi 1,3 
ponto percentual a mais do 
que no final de 2020.

Do total, os emprésti-
mos financeiros inclusivos 
para pequenas empresas 
aumentaram 2,65 trilhões 
de iuanes, o que é 673,4 bi-
lhões de iuanes a mais do 

que no mesmo período do 
ano passado. O saldo des-
ses empréstimos ficou em 
17,74 trilhões de iuanes no 
final de junho, um aumento 
anual de 31%.

O saldo dos emprésti-
mos financeiros inclusivos 
para as atividades agrícolas 
dos agricultores foi de 6,59 
trilhões de iuanes, um cres-
cimento anual de 13,6%. 
O saldo dos empréstimos 
de garantia de start-up foi 
de 229,3 bilhões de iuanes, 
um aumento de 32,9% em 
termos anuais. O saldo de 
empréstimos para alunos 
totalizou 123,8 bilhões de 
iuanes, uma alta anual de 
11,2%.

Em vigor Resolução sobre termos de ajustamento de conduta

B3 divulga a primeira prévia do Ibovespa e demais índices

Entrou em vigor nesta 
segunda-feira a Resolução 
ANP n° 848/2021, que foi 
publicada no último dia 15 
de julho último e regula-
menta os termos de ajusta-
mento de conduta (TAC) de 
conteúdo local. Com o iní-
cio dos efeitos da norma. A 
Agência Nacional de Petró-
leo e Gás (ANP) publicou 
esclarecimentos ao merca-
do sobre seus prazos.

Entre os esclarecimentos, 
destaca-se que o prazo de 
180 dias, durante o qual fi-
cam suspensos os processos 
sancionadores já em curso, 
iniciou-se em 15/7, data da 
publicação da resolução. As-

sim, as empresas interessadas 
em aderir ao termo devem 
apresentar tanto o requeri-
mento para sua celebração 
quanto a proposta de TAC 
em até 180 dias contados a 
partir de 15/7.

Já para processos san-
cionadores gerados a partir 
da publicação da resolução, 
são aplicados os prazos pa-
ra requerimento de TAC 
e suspensão de processos 
previstos na Seção I, Capí-
tulo II do ato normativo, ou 
seja, o requerimento poderá 
ser apresentado a qualquer 
momento, desde a emissão 
do auto de infração pela 
ANP até:

(1) o decurso do prazo 
para recurso contra a de-
cisão de primeira instância 
que determine aplicação 
da penalidade de multa, 
caso não seja apresentado 
recurso;

(2) ou o trânsito em jul-
gado da decisão que julgar 
o recurso administrativo 
contra a decisão de primei-
ra instância que determine a 
aplicação da penalidade de 
multa.

A Resolução ANP n° 
848/2021 regulamenta a 
celebração de TAC relati-
vo a processos sanciona-
dores por descumprimen-
to de compromissos de 

conteúdo local em contra-
tos que não puderam ser 
aditados pela Resolução 
ANP n° 726/2018. Nesses 
casos, as empresas pode-
rão requerer a substituição 
do pagamento das multas 
pela realização de novos 
investimentos em bens e 
serviços nacionais, de for-
ma a estimular a indústria 
brasileira.

Os compromissos de 
conteúdo local são os assu-
midos pelas empresas, nos 
contratos de exploração e 
produção de petróleo e gás, 
de contratação de um per-
centual mínimo de bens e 
serviços nacionais.

A B3 divulgou a nova 
carteira do Ibovespa B3 
que vai vigorar de 6 de se-
tembro de 2021 a 31 de de-
zembro de 2021, com base 
no fechamento do pregão 
de 30 de julho de 2021. A 
prévia do Ibovespa regis-
tra a entrada da Alpargatas 
PN (ALPA4), Banco Inter 
PN (BIDI4), Banco Pan 
PN (BPAN4), Meliuz ON 

(CASH3) e Rede D’Or ON 
(RDOR3), totalizando 89 
ativos de 85 empresas.

Os cinco ativos que 
apresentaram o maior pe-
so na composição do ín-
dice foram: Vale ON 
(14,0254%), Itauunibanco 
PN (6,2221%), Petrobras 
PN (5,2818%), Bradesco 
PN (4,9143%) e B3 ON 
(3,9849).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-
sentaram o maior peso na 
composição da carteira an-
terior do índice, válida de 
03 de maio de 2021 a 03 
de setembro de 2021, fo-
ram: Vale ON (12,439%), 
Itauunibanco PN (6,095%), 
Petrobras PN (5,009%), B3 
ON (4,878%) e Bradesco 
PN (4,720%).

A B3 divulga regular-
mente três prévias das no-
vas composições dos índi-
ces: a 1ª prévia, no primeiro 
pregão do último mês de 
vigência da carteira em vi-
gor; a 2ª prévia, no pregão 
seguinte ao dia 15 do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor e a 3ª prévia, no 
penúltimo pregão de vigên-
cia da carteira em vigor.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

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

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. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Brasil pode ser principal player  
para investimentos verdes
“Atualmente, estima-se 

R$ 30 bilhões em ges-
tão de títulos verdes no 

país, com grande potencial de 
crescimento, frente a US$ 1 
trilhão de recursos investidos 
em fundos sustentáveis inter-
nacionais. O Brasil pode ser 
o principal player para inves-
timentos verdes no mundo”, 
destacou a ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina, ao 
participar nesta segunda-feira 
do 20º Congresso Brasileiro 
do Agronegócio.

Os títulos verdes são uma 
alternativa de investimento 
a longo prazo que contribui 
para o futuro do planeta, 
por meio da preservação do 
meio ambiente e estímulo 
do desenvolvimento sus-
tentável.

Segundo a ministra, a 

análise dos dados declara-
dos no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), ao ajudar na 
implementação do Códi-
go Florestal, tem potencial 
para fazer o país a aumen-
tar recursos na gestão de 
títulos verdes.

A ministra disse que 
o Brasil tem conseguido 
conciliar produtividade 
com sustentabilidade, no 
modelo agropecuário que 
vem desenvolvendo. Ela 
lembrou que o Serviço 
Florestal Brasileiro está 
sob seu “guarda-chuva”e 
que o avanço na imple-
mentação do código flo-
restal está entre as priori-
dades da pasta.

De acordo com ela, a le-
gislação será fundamental 
para que o país se torne 
líder na agenda global da 

sustentabilidade, conci-
liando produção agrope-
cuária com conservação 
ambiental. “Para isso lan-
çamos a ferramenta Ana-
lisaCAR. Com tecnologia 
de geoprocessamento, po-
deremos avançar na análi-
se automatizada de cadas-
tro ambiental, trazendo 
segurança jurídica e celeri-
dade nesse processo.”

Tereza Cristina desta-
cou que o Plano Safra des-
te ano está mais “verde”, 
com a ampliação tanto do 
plano de agricultura de 
baixa emissão de carbo-
no (o Plano ABC), como 
do financiamento para 
restauração florestal. Ela 
destacou ações visando a 
geração de energia reno-
vável a partir de biogás e 
biometano.

Infraestrutura

“Temos investido na 
matriz de diversificação 
de transporte por meio do 
fomento ao transporte de 
cabotagem, do fomento ao 
transporte hidroviário, e de 
um amplo programa ferro-
viário que já contratou cer-
ca de R$ 30 bilhões em in-
vestimento com a iniciativa 
privada.

Além disso, estamos tra-
zendo a noção de sustenta-
bilidade para a estruturação 
de nossos projetos. Enten-
demos que os fluxos finan-
ceiros estarão cada vez mais 
atrelados aos padrões am-
bientais”, disse o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas.

B3 passa a aceitar listagem de Fiagro
A B3 passa a aceitar a par-

tir desta segunda-feira, pedi-
dos de listagem dos Fundos 
de Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro). Serão consideradas 
para essa listagem as cate-
gorias de Fundo de Investi-
mento em Direitos Creditó-
rios (Fiagro-FIDC), Fundo 
de Investimento Imobiliário 
(Fiagro-FII) e Fundo de In-
vestimento em Participações 

(Fiagro-FIP), em linha com a 
regulamentação editada pela 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM).

Com essa iniciativa, a B3, a 
bolsa do Brasil, amplia ainda 
mais sua oferta de produtos 
voltados ao agronegócio 
e oferece novas possibili-
dades de diversificação ao 
investidor, facilitando a sua 
exposição à agroindústria, 
setor tão relevante para a 

economia brasileira.
“Além de poder contar 

com uma gestão profis-
sionalizada dos fundos, a 
exemplo do que acontece 
no mercado imobiliário, o 
investidor também terá be-
nefícios fiscais como isen-
ção de IR para Pessoa Fí-
sica, o que pode contribuir 
para a atração de investi-
mentos para o agronegócio 
e, consequentemente, trazer 

desenvolvimento para o se-
tor produtivo e para o país”, 
disse em comunicado a B3.

Para que sejam admitidos 
à negociação na B3, os fun-
dos de investimento devem 
ser constituídos sob a for-
ma de condomínio fechado. 
As cotas serão negociadas 
no PUMA Trading System, 
as operações liquidadas em 
D+2 e a B3 atuará como 
contraparte central.

Setor de bancos  
definirá tendência dos 
mercados nesta semana

A semana começou com 
tendência mais otimista no 
Brasil com bolsa subindo e 
dólar em queda (às 17h mar-
cava R$ 5,17. Jansen Costa, 
sócio da Fatorial Investi-
mentos, disse nesta segun-
da-feira que esta semana é 
bastante importante com a 
continuidade da divulgação 
de resultados corporativos. 
Inclusive, o principal índice 
foi o de bancos que subiu 
neste início de uma semana 
que será marcada pelos re-
sultados corporativos dos 
dois maiores bancos priva-
dos do país, o Itaú e Bra-
desco.

O Itaú divulgou o seu re-
latório do segundo trimestre 
nesta segunda-feira, e nesta 
terça-feira será a apresenta-
ção dos resultados do Bra-
desco. “Teremos também a 
definição da taxa Selic (na 
quarta-feira) com mercado 
acreditando em alta de 1% 
e outros analistas em 0,75% 
com uma ata mais dura com 
relação a inflação. Esse mo-
vimento, sendo 0,75% ou 
1%, é bom para bancos, que 
vêm subindo no dia de ho-
je”, disse Jansen Costa

“Tivemos também no 
fim de semana o governo 
dizendo que iria utilizar cai-
xa da Petrobras para vale 
gás, mas isso foi desmen-
tido pela companhia que 
afirmou que governo iria 
utilizar apenas dividendos 

que foram recebidos pela 
empresa para fazer esse uso 
social. Esse ruído causou 
preocupação em relação ao 
cumprimento do teto de 
gastos”, citou o sócio da 
Fatorial Investimentos.

Segundo ele, o que mo-
vimenta o mercado é tam-
bém o final da temporada de 
IPOs nessa semana. Outro 
destaque da semana é a pos-
sível aprovação do pacote de 
infraestrutura dos EUA, que 
daria mais impulsionamento 
para a bolsa brasileira, dado 
que o setor de materiais bási-
cos tem um peso importante 
no índice do Brasil.

China

O consultor disse que na 
China, o PMI do Caixin deu 
uma sensação de ameniza-
da, já que tivemos semana 
interior com muitos ruídos 
e interferência do gover-
no nas empresas e quedas 
acentuadas de empresas co-
mo Alibaba mostrando que 
o risco político e governo 
não democrático trazem 
pressão para o preço de 
ações. Começamos a olhar 
para Alibaba com outros 
olhos, o valuation da em-
presa se encontra bastante 
atrativo se comparado com 
Amazon. Outro dado que 
vem da China é minério de 
ferro que começou semana 
com queda.
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