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Confaz congela
ICMS sobre
combustíveis
por 90 dias
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou,
por unanimidade, o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) cobrado nas vendas de
combustíveis por 90 dias. Participam do Confaz os secretários de
Fazenda dos estados e do Distrito Federal, estando representadas,
portanto, todas as unidades da Federação.
A decisão foi tomada pelo colegiado em sua 339ª Reunião Extraordinária, realizada nesta sexta-feira, em Brasília. A medida tem
por objetivo colaborar com a manutenção dos preços nos valores
vigentes em 1º de novembro de
2021 até 31 de janeiro de 2022.
Página 3

Fraudes
contra clientes
de bancos
aumentam 165%
Os golpes contra clientes de
bancos cresceram 165% no primeiro semestre deste ano em
comparação com o mesmo período de 2020, segundo levantamento da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). Os golpes que
mais aumentaram foram aqueles
chamados de “engenharia social”,
em que a vítima é manipulada e
levada a fazer ações em benefício
dos criminosos.
O crescimento ocorre, entretanto, em um contexto em que o
celular já responde por mais da
metade das transações bancárias.
Segundo a Febraban, os aplicativos para telefone móvel foram
usados em 51% das transações
em 2020. Em 2016, o percentual
era de 28%.
Os golpistas tendem a se aproveitar da falta da informação das
vítimas para induzi-las a fazer
depósitos e transferências, o que
é mais fácil do que burlar os sistemas de segurança dos aplicativos e sistemas dos bancos. O
chamado golpe do falso funcionário cresceu 62% no primeiro
semestre deste ano. O do falso
motoboy funciona de forma semelhante. As tentativas de golpe
do tipo phishing cresceram 26%.
Há ainda as fraudes com empréstimos e venda de produtos com
condições aparentemente muito
vantajosas.

Bolsa Família acaba
sem substituto definido
Novo auxílio poderá furar teto de gastos

N

o momento em que se
encerra o Bolsa Família, programa de transferência de renda que durante 18
anos já foi considerado modelo
no mundo, com o último pagamento nesta sexta-feira, o governo atual ainda não encontrou
um meio para enfrentar o beco
sem saída legal para emplacar
a Medida Provisória 1.061, que
cria o de interesse político Auxílio
Brasil.
A possível saída seria o calote
aos credores do governo, desrespeitando mais uma vez a Constituição, mediante aprovação, pelo
Congresso, da contestada PEC
dos Precatórios, caso contrário o
presidente Jair Bolsonaro não terá

como aprovar o novo auxílio estimado em R$ 400.
A proposta de emenda constitucional, que parcela o pagamento
de precatórios e muda o cálculo
do teto de gastos, permitirá ao governo gastar R$ 91,6 bilhões adicionais em 2022 que de imediato.
Caso essa manobrar monetária
não vingue e equipe econômica
do governo não tem um plano
alternativo, conforme admitiu o
novo secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da
Economia, Esteves Colnago.
“O Ministério da Economia
não trabalha com outro plano
que não seja aprovação da PEC.
É isso que nós acreditamos que
vai passar”, disse o secretário. “O

valor médio de R$ 400 depende
da PEC. O que conseguimos encaminhar hoje é com correção
pela inflação, em torno de R$ 220
ou R$ 222”, completou ao ser
questionado se o programa seria
inviabilizado sem a aprovação da
proposta.
A mesma linha de entendimento já tinha se explicitada pelo subsecretário de Planejamento
Estratégico de Política Fiscal do
Tesouro Nacional, David Rebelo
Athayde, deixando claro, inclusive, que a abertura de créditos extraordinários para financiar uma
prorrogação do auxílio emergencial ou parte do Auxílio Brasil está
descartada caso o Congresso não
aprove a PEC dos Precatórios.

Micros: 71% dos empregos até setembro

A

s micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a
criação de empregos formais em 2021. Dos cerca de 2,5
milhões de postos de trabalho
formais criados no Brasil de janeiro a setembro, 1,8 milhão, o equivalente a 71% do total, originou-se em pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
do Ministério da Economia. As
MPEs abriram 1,2 milhão de postos a mais que as médias e grande
empresas nos nove primeiros meses de 2021.
Apenas em setembro, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 72,5%
das vagas formais no mês, com
227,9 mil de um total de 313,9 mil
postos de trabalho criados no mês
passado. Na divisão por setores da
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Grupo CCR
arremata
Dutra e
Rio-Santos
O grupo CCR venceu nessa
sexta-feira o leilão de concessão
de 625,8 quilômetros das rodovias
BR-101 (Rio-Santos) e BR-116
(Presidente Dutra) em São Paulo
e Rio de Janeiro. O certame ocorreu na B3, a bolsa de valores de
São Paulo. Segundo previsão do
valor dos pedágios divulgada pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), antes do
leilão, os preços variarão de R$
3,83, em Arujá e Guararema; a R$
14,49, em Moreira César. Serão
instaladas dez praças de pedágio
nas rodovias concedidas: na BR116, no trecho paulista, em Arujá
(duas praças), Guararema, Jacareí
(duas praças), e Moreira César.
No trecho do Rio de Janeiro, haverá um pedágio em Itatiaia. Já na
BR-101 haverá três praças: em Paraty, Mangaratiba e em Itaguaí.
Segundo a ANTT, a concessão, de 30 anos, prevê investimentos de R$ 14,83 bilhões,
custos operacionais de R$ 10,9
bilhões e geração de 218,7 mil
empregos (diretos, indiretos e
efeito-renda).
O trecho concedido na rodovia BR-116 (rodovia Presidente
Dutra) terá 355,5 quilômetros, do
entroncamento da rodovia com
a BR-465, no município de Seropédica (RJ), até o entroncamento
da BR-381 e a SP-015 (Marginal Tietê), na capital paulista. Já
a concessão da rodovia BR-101
(Rio-Santos), terá 270,3 km: do
entroncamento da rodovia com a
BR-465, no município do Rio de
Janeiro (bairro Campo Grande),
até Ubatuba (SP).
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economia, somente os pequenos
negócios apresentaram saldo positivo na criação de empregos em
todos os segmentos.
O setor com mais destaque são
os de serviços, com a abertura de
103,4 mil vagas em micro e pequenas empresas de um total de 143,4
mil postos apurados pelo Caged.
De acordo com o Sebrae, o avanço da vacinação contra a covid-19
tem impulsionado a recuperação
do segmento.
O segundo setor que liderou a

criação de postos de trabalho em
setembro foi o comércio, com
54,4 mil vagas em micro e pequenas empresas, de um total de
60,8 mil. Em seguida vêm indústria (37,6 mil de um total de 76,2
mil) e agropecuária (3 mil de 9,1
mil). No caso da construção civil,
o saldo positivo do mês passado
se deve unicamente às MPEs. Os
pequenos negócios geraram 27,5
mil postos de trabalho, enquanto
as médias e grandes empresas fecharam cerca de 3 mil vagas.

R$ 5,6382
R$ 5,8100
R$ 6,5200
R$ 0,8798
R$ 321,86

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)
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Hot Money
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2022 está chegando
Por Isaac Roitman

L

ogo de início vou
me desculpando se
o leitor foi atraído
pelo título e esperava ler
um texto acerca das eleições
que vão ocorrer no Brasil
em 2022. Não é nada disso.
No dia 7 de setembro de
2022 será o bicentenário da
Independência do Brasil
marcada pela famosa frase
de Dom Pedro I: “Independência ou Morte”. Pelo
menos duas perguntas são
pertinentes após 200 anos
daquele episódio histórico.
A primeira é se devemos
celebrar o bicentenário da
independência. A segunda é
se somos realmente um país
independente.
Respondendo à primeira pergunta, diria que não

temos motivos e argumentos consistentes para uma
celebração. Se revisitarmos
a história brasileira nos últimos dois séculos, vamos
identificar muito sofrimento e injustiças da maioria da
sociedade brasileira e infelizmente testemunhar e viver uma realidade perversa
com pano de fundo de uma
desigualdade social crescente.
Para responder a segunda
pergunta, é preciso revisitar
os últimos 200 anos do Brasil. Após o “Grito do Ipiranga” o Brasil “deixou” de
ser uma colônia portuguesa
e passou a ser uma nação
“independente”. Com esse
evento, o país organizou-se como uma monarquia
onde Dom Pedro I foi o
imperador. A partir de 1870

a monarquia brasileira passou a ser questionada por
diversos setores da sociedade brasileira que passaram
a defender o fim da monarquia e a implantação da
república.

Após 200 anos,
somos realmente
um país
independente?
Nesse novo cenário, as
formas de controle social
pouco mudaram. Nas camadas mais altas da pirâmide
econômica, as oligarquias
locais assumem o poder da
máquina pública gerenciando seus próprios interesses.
Chegamos aos dias de hoje
com um modelo estrutural
semelhante permeado por

avanços e retrocessos nas
políticas sociais.
É importante para a resposta se somos verdadeiramente independentes analisar, entre outros, alguns
cenários atuais. No país
que é proclamado como
celeiro de alimentos para
o mundo, milhões de brasileiros estão passando fome. O Brasil é dependente
de multinacionais em várias
áreas, como a de pesquisa e
processamento de fármacos, devido à incapacidade
gerada pela falta de investimentos em Ciência e Tecnologia. Um bom exemplo foi a fala de soberania
e autonomia no combate
da pandemia da Covid-19
através de vacinas.
O Brasil tem uma cultura que é mal valorizada

e que expressa os costumes brasileiros através da
música, dança, artes cênicas, artes visuais e outras
manifestações. Ser uma
colônia cultural é tão grave como ser uma colônia
econômica.
Na verdade, o Brasil não
é um país soberano e independente. Segundo a historiadora Isabel Lustosa, “um
país independente é aquele
que tem total autonomia
para cuidar de todas as coisas que acontecem nos limites geográficos de suas
fronteiras. Ser independente é ser uma nação governada de acordo com o que foi
definido pelo povo a partir
de suas tradições ou convicções sem que o governo de
qualquer outro país possa
interferir. Ser independente

é ser capaz de decidir sobre
o regime político que lhe
convém, sobre a maneira de
organizar a administração,
a economia, a política e as
demais instituições sociais”.
Precisamos proclamar
nossa real independência e
celebrarmos essa conquista. Talvez 2022 possa ser
um ano de inflexão, com a
implantação de um projeto
que possa resultar em termos um país justo, harmonioso, onde o amor, o bem-estar e a felicidade estejam
ao alcance de todos/as os
brasileiros/as.
Isaac Roitman é professor emérito da
Universidade de Brasília, pesquisador emérito do CNPq, membro da
Academia Brasileira de Ciências e do
Movimento 2022-2030 o Brasil e o
Mundo que queremos.

Falha do Facebook alerta sobre vulnerabilidades da nuvem e da rede 5G
Por Hilmar Becker
A falha sofrida pelo Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger e Oculus
VR no início de outubro
causou impacto no Brasil
e no mundo. O valor das
ações da empresa caiu 5%
na Nasdaq, e a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg,
o CEO do Facebook, foi
diminuída em US$ 5,9 bilhões. Por ser o centro de
um ecossistema global de
empresas e pessoas que fazem negócios a partir de
seus serviços, a indisponibilidade do sistema causou
prejuízos em cascata. Estudo do instituto de pesquisa
Oberlo de 2019 indica que
120 milhões de brasileiros
utilizam o Whatsapp – 59%
desses usuários deixam esse
APP aberto todo o tempo
em seu smartphone.
A alta aderência do brasileiro ao Whatsapp faz com
que esse seja, cada vez mais,
o canal primordial de interação entre empresas de
todos os portes e verticais
e seus clientes. Embora alguns segmentos menos digitalizados sigam usando
o Whatsapp tradicional, a
maior parte das empresas
adota um subset dessa plataforma – o Whatsapp Bu-

siness. Segundo pesquisa da
Decode, somente nos primeiros seis meses de 2020
esse sistema foi baixado 12
milhões de vezes.
É essencial para as empresas, portanto, compreender as lições que a falha
do Facebook – uma das
maiores nuvens públicas do
mundo – tem a ensinar.
Esse desastre revela deficiências na gestão da nuvem
do Facebook, ambiente
hospedado em gigantescos
data center hyperscale espalhados pelo mundo e também no Brasil. O que aconteceu com o Facebook,
afetando milhões de pessoas e milhares de empresas,
pode acontecer com qualquer organização que tenha
seus negócios baseados na
nuvem (privada, pública ou
híbrida).
O relatório IDC Brazil
Hybrid Cloud Study 2020
mostra que embora 48%
das empresas ainda utilizem
data centers próprios, on-premises, 52% já aliam a
essa infraestrutura o uso de
recursos na nuvem.
Onde há internet e há
nuvem, há o DNS (Domain
Name System). A falha do
Facebook foi de tal volume
que afetou o DNS de outros provedores de serviços
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de todo o mundo. Seja por
meio do web site da empresa, e-mails, Mobile Apps ou
outros tipos de acesso, é
impossível realizar qualquer
ação na internet sem servidores DNS.
O DNS traduz o nome
dos domínios da internet
(endereços na Web) em endereços numéricos IP (Internet Protocol). Por essa
razão, o DNS é conhecido
como o livro de endereços
da internet. Os negócios
digitais dependem do DNS
para acontecer. Sem o auxílio de servidores DNS seguros, as empresas brasileiras
podem ficar vulneráveis a
downtimes, ataques e vazamento de dados de clientes.
Nada indica, até agora, que a causa da falha do
Facebook foi um ataque
malicioso. Mas as vulnerabilidades do DNS, elemento-chave da internet, são
reais.
Em outubro de 2016, por
exemplo, a botnet de dispositivos IoT Mirai e sua carga
de 200 Gigabits por segundo atingiram pesadamente a
infraestrutura do provedor
Dyn, que supre recursos de
DNS para grandes empresas. Essa estratégia suportou
o maior volume de ataques
DDoS registrado até ago-

ra. Novas versões da Mirai,
sempre focadas nas vulnerabilidades do DNS, seguem
sendo desenvolvidas e disparadas pelas gangues digitais.

Quadro é a ponta
do iceberg de
questões cada vez
mais críticas
É importante ressaltar
que a razão divulgada para
a falha do Facebook foi um
erro ocorrido com outro
elemento-chave da infraestrutura de comunicação
dessa empresa – o BGP
(Border Gateway Protocol),
solução essencial para o roteamento de dados. É como
se alguém tivesse desconectado as redes do Facebook
da internet mundial. Ninguém conseguia acessar os
vários serviços da empresa
(Facebook, Whatsapp, Instagram, Oculus VR).
Os danos causados ao
DNS dos grandes operadores de redes ao redor do
mundo foram um efeito colateral do problema com o
BGP do Facebook.
Grande parte do tráfego mundial de dados vem
de aplicativos – categoria
em que os serviços do Facebook são líderes absolu-
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tos. Para contornar a falha
do Facebook, usuários de
todas as geografias aumentaram o volume de acessos
à empresa. Cada um desses
acessos visava o DNS. Isso
potencializou o problema e
os efeitos planetários da falha do Facebook.
Esse quadro é a ponta do
iceberg de questões cada vez
mais críticas. Relatório do
UpTime Institute construído a partir de entrevistas
com 846 gestores de data
centers dos EUA no primeiro semestre de 2021 aponta
as razões por trás de problemas como o vivido no início de outubro – falhas que
podem atingir qualquer tipo
de empresa. Enquanto 42%
dos gestores de data centers
entrevistados dizem que falhas em software e configurações causam downtimes,
outros 21% afirmam que os
problemas são provocados
por falhas na infraestrutura
de rede.
Para os consultores do
UpTime Institute, essas
estatísticas constroem um
quadro de convergência entre software e infraestrutura
de rede que chegou para a
ficar.
A nuvem é um ambiente virtualizado baseado em
redes cada vez mais estru-

turadas e administradas como software, não mais dependendo de um hardware
específico. Essa realidade
marca o fim das barreiras
entre a camada de software e a camada de rede. A
disseminação do mundo
do “Software Defined” já
é uma realidade no Brasil,
mas, com a chegada das redes 5G, irá explodir.
Operadoras de Telecom
sabem disso, e já estão testando soluções de DNS
seguro que atuem numa
topologia absolutamente
distribuída, baseada em milhares de novos data centers
no edge.
No centro desse universo
cada vez mais fluido estão
as funções de endereçamento da internet e da nuvem. Nesse exato momento
organizações brasileiras estão estudando como utilizar
recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning
para proteger o DNS de
ataques, acelerar sua performance e administrar o
ambiente de forma preditiva, de modo a evitar falhas.
Essas conquistas são essenciais para que a nossa economia avance em 2022.
Hilmar Becker é country manager da
F5 Networks Brasil.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Governo quer ônibus lotado e serviço ruim
Setor de transportes urbanos fala em ‘omissão’ na crise do diesel

A

Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU) divulgou nota
de posicionamento em que
avalia que “a omissão do
Governo Federal frente aos
sucessivos reajustes do óleo
diesel, insumo que representa em média 26,6% do custo
do transporte público coletivo, está forçando a insolvência das empresas operadoras
e o colapso dos sistemas de
transporte público organizado em todo o país.”
Diz, também, que “com
o aumento acumulado de
65% do combustível somente este ano, as operadoras não terão outra opção
além de acionar as cláusulas de reajuste tarifário e
reequilíbrio dos contratos
de concessão para evitar a
suspensão da prestação dos
serviços; tal suspensão representaria grave prejuízo
para toda a população, que
seria privada dos serviços
públicos organizados de
transporte e passaria a depender do transporte clandestino e irregular, muitas

vezes operado pelo crime
organizado. Em geral as
tarifas são reajustadas anualmente, enquanto o diesel
tem sofrido reajustes quase
semanais, o que torna impossível absorver o impacto
sobre os custos do serviço.”
Segundo a entidade, “a falta de uma política de preços
para o diesel que considere
as características do transporte público – oferta de um
serviço universal, regular e a
preços módicos, além de ser
um serviço essencial e um direito social previsto na Constituição -, significa, na prática,
que o Governo Federal aceita
que seja ofertado um serviço
de baixa qualidade para o cidadão brasileiro, com ônibus
lotados e longas filas de espera nas paradas e terminais,
já que as empresas operadoras não dispõem mais das
condições necessárias para o
atendimento adequado à população.”
Segundo a NTU, muitas
prefeituras e governos estaduais têm demonstrado
sensibilidade com os efeitos
da crise sobre a população

e feito esforços no sentido
de reduzir a carga tributária
ou subsidiar a prestação dos
serviços, mas nem todas as
cidades têm condições financeiras para enfrentar a
crescente pressão da alta
dos insumos, com destaque
para os combustíveis, que
dependem de políticas nacionais de preços.
A nota diz que “no curto
prazo, os aumentos desproporcionais do diesel impactam no custeio da operação
e ampliam o déficit insuportável que vem sendo acumulado pelas empresas de
ônibus há anos, e que somente durante a pandemia
de Covid-19 cresceu em pelo menos R$ 17 bilhões em
termos nacionais; tal déficit
já foi responsável pelo encerramento, suspensão das
atividades ou recuperação
judicial de 50 empresas de
ônibus urbanos em todo o
país, bem como pela demissão de quase 90 mil trabalhadores, desde março do
ano passado. No longo prazo, as consequências serão
a redução da capacidade de

investimento e a renovação
da frota, afetando diretamente a qualidade do transporte, a segurança e o conforto dos passageiros. Para
agravar a situação, o Brasil
vem adotando uma política de adição do biodiesel,
derivado de óleos vegetais,
ao diesel tradicional, em
percentuais que variam entre 10% e 13% atualmente,
muito acima dos níveis adotados
internacionalmente (de até 7%). Isso gera a
proliferação de fungos nos
tanques de armazenamento,
compromete o funcionamento dos motores e eleva
o preço final do combustível. Embora relevante e necessário para a redução de
emissões de gases do efeito
estufa, o uso de biocombustíveis deve ser feito com critérios técnicos adequados
e também ser devidamente
considerado no cálculo dos
custos das empresas.”
E encerra dizendo que
“assistimos hoje a uma inversão de competências,
onde a iniciativa privada,
que é contratada pelo po-

der público para operar os
serviços de transporte coletivo, assume o papel do Estado e sustenta o transporte
público coletivo urbano à
custa de um endividamento
crescente e insustentável.”
De acordo com o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log
(IPTL), o diesel e o diesel
S-10 foram encontrados
pelo maior preço médio em
Minas Gerais. Os combustíveis foram comercializados a R$ 5,141 e R$ 5,204,
respectivamente. Já em São
Paulo estão os menores
preços médios, com o tipo
comum vendido a R$ 4,935
e o tipo S-10 a R$ 4,985. No
recorte nacional, o primeiro
foi encontrado a R$ 5,203 e
o segundo a R$ 5,253.
Etanol
Quando o assunto é etanol, os postos do Sudeste registraram a segunda
maior alta do país na primeira quinzena de outubro. O combustível, que foi
comercializado a R$ 5,243

nas bombas, apresentou
um crescimento de 2% em
relação ao fechamento de
setembro. No recorte por
estado, o Rio de Janeiro liderou com o preço médio
mais alto para o etanol. O
combustível foi comercializado a R$ 5,735. Já em
São Paulo, o etanol foi encontrado pelo menor preço
médio da região, a R$ 4,636.
Ainda assim, as bombas paulistas registraram a
maior variação para o combustível entre os estados da
região, alta de 2,48% em
relação ao mês anterior. O
mesmo cenário foi registrado para a gasolina, que
alcançou seu patamar mais
alto nos primeiros dias de
outubro no Rio de Janeiro,
com aumento de 1,47% e o
litro à média de R$ 6,773. A
maior alta para o combustível foi registrada nas bombas de Minas Gerais, com
avanço de 1,87%, enquanto os postos de São Paulo
comercializaram o litro da
gasolina a R$ 5,930, menor
preço médio da região, mesmo com o avanço de 1,56%.

Arthur Lira apoia congelamento de ICMS dos combustíveis

O

presidente
da
Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), manifestou
apoio à decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de congelar o valor do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
cobrado nas vendas de

combustíveis por 90 dias.
A decisão, unânime, foi tomada nesta sexta-feira. O
objetivo é colaborar com a
manutenção dos preços nos
valores vigentes em 1º de
novembro de 2021 até 31
de janeiro de 2022.
“Quando governadores
concordam em congelar
o ICMS dos combustíveis

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º
290, sala 101, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE
333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta
categoria “A”, sob o código nº 00889-3 (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na regulamentação da CVM, em especial a Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”) e a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021,
vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada nesta
data, aprovou a realização da 2ª (segunda) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da
Companhia (respectivamente, “Emissão” e “Debêntures”), para distribuição
pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM
476, no valor total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na
data de Emissão.
A Companhia nota que, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração, as Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados
da data de Emissão, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado
previstas no instrumento particular de escritura da Emissão (“Escritura”),
sendo amortizadas de acordo com a Escritura.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados
para alongamento do passivo bancário, investimentos, reforço de capital de
giro e/ou demais usos gerais da Companhia.
Os termos e condições gerais da Emissão e das Debêntures estão detalhados
na ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou a Emissão,
bem como na Escritura, disponibilizadas para consulta nos sites da CVM, da
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e de relações com investidores da Companhia.
Ressalta-se, por fim, que o presente fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, em atenção à legislação e regulamentação aplicáveis,
não devendo ser interpretado como material publicitário da Emissão ou de
venda das Debêntures.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

para diminuir a pressão na
bomba e pedem que a Petrobras entre no debate sobre
os preços, tenho a certeza
de que crise é oportunidade
de união e de compromisso
público de todos nós”, comentou Arthur Lira.
O presidente da Câmara
ainda lembrou que o Plenário concluiu nesta semana a

votação do vale-gás (Projeto de Lei 1374/21), que deve subsidiar o preço do gás
de cozinha para milhões de
famílias de baixa renda. A
matéria será enviada à sanção presidencial. “Nosso
compromisso é sempre o
de encontrar meios de melhorar a vida de mais e mais
brasileiros. Seguiremos tra-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos para
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia
08 de novembro de 2021 (segunda-feira), às 18:00 hs em 1ª convocação, e às 19:00hs em 2ª convocação, na Praça Floriano, nº 51, 8º andar,
Cinelândia - Centro, Rio de Janeiro - RJ (SINTSAUDE-RJ). Pauta: 1) Informes; 2) Mobilização por equiparação salarial e condições de trabalho
dos médicos da AP 1.0 (OSs IDEIAS); 3) Pauta de reivindicações, paralisação e greve (AP 1.0 - OS IDEIAS). O uso de mascará é obrigatório
durante toda a assembleia. Rio de Janeiro – RJ, 29 de outubro de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL.
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do GEN - GRUPO
EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os senhores Acionistas
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da companhia que
realizar-se-á no dia 18 de novembro de 2021, quinta-feira, às 16:00h, POR MEIO
DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Ratificar a distribuição
dos dividendos intermediários pagos sobre o balanço do primeiro semestre de 2021;
2) Aprovar a proposição do Conselho de Administração para a distribuição de
dividendos extraordinários; 3) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art.
124, § 2º-A. da Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de
abril de 2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço
de ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência.
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos
sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e
descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar
por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas,
deverão optar por acionista, administrador da companhia ou advogado para
representá-los e que tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento
de representação poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da
realização da assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac M.
Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 28/10/2021
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração

balhando para ajudar outros
setores que também precisam”, sinalizou.
A Câmara também aprovou neste mês o Projeto de
Lei Complementar 11/20,
que estabelece valor fixo
para cobrança de ICMS sobre combustíveis. O texto,
agora em análise no Senado, obriga estados e Dis-

trito Federal a especificar a
alíquota para cada produto por unidade de medida
adotada, que pode ser litro,
quilo ou volume, e não mais
sobre o valor da mercadoria. Na prática, a proposta
torna o ICMS invariável
frente a variações do preço
do combustível ou de mudanças do câmbio.

Pagar em dinheiro é
a forma preferida por
54% dos brasileiros

C

om o objetivo de
identificar e compreender os hábitos e
preferências da população brasileira em relação aos meios de
pagamento, a Fundação Dom
Cabral (FDC), com o Brink’s,
realizou a pesquisa “Meios de
Pagamentos no Brasil”. Entre
os destaques apontados pelo estudo, estão a preferência
pelo pagamento em dinheiro,
o crescimento vertical do Pix
entre os mais jovens e o alto
número de desbancarizados
no país.
Realizada em todas as regiões do país, com maior
incidência em cidades do interior, seguido pelas capitais
e regiões metropolitanas, a
pesquisa traz um retrato fidedigno do Brasil, um país
de dimensões continentais
com grande disparidade de
infraestrutura e econômica
em suas regiões, ainda mais
evidentes com o avanço da
tecnologia e que refletem
na preferência da popula-

ção em relação aos meios
de pagamento, levando em
consideração o contexto de
aceleração digital durante o
distanciamento social causado pela pandemia.
Segundo o estudo, com
uma amostra de 2 mil pessoas ouvidas entre os dias 20 de
julho e 13 de agosto de 2021,
estima-se que 53,4% dos brasileiros preferem o dinheiro
como forma de pagamento e
que 38,5% não tem conta em
banco. Entre as mulheres, o
percentual de não bancarizadas (43,4%) é maior do que
entre os homens (33,2%).
Além disso, os resultados
revelam que o percentual
de mulheres que não possuem renda própria (7,7%) é
aproximadamente três vezes
maior do que entre os homens (2,0%). A Região Sul
é a que possui menor índice
de consumidores não bancarizados (27,7%). No Nordeste, nota-se a maior incidência
de desbancarização (47,1%).
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Venda de livros cresceu
39% até setembro
Ler é a saída do isolamento provocado pela pandemia

Desenvolvimento
sustentável e mudanças
climáticas em
pauta na C0P-26

A

consciência do papel relevante do meio ambiente
como suporte da vida e da limitação de sua capacidade de resistir às agressões do homem não acompanhou o ritmo do crescimento econômico e tecnológico, muito embora as vozes de H.D Thoreau, em 1860, e
de Stuart Mill, em 1865, já se levantassem e inspirassem
importantes autores acerca da importância da natureza
em sua relação com o ser humano.
Embora não se tenha descartado que o crescimento
da atividade econômica dependesse do uso de recursos
naturais, a partir dos anos de 1970, houve uma conscientização de que esse crescimento deveria se dar de
forma sustentável, adotando-se medidas concretas que
preservassem os recursos naturais mediante seu uso
adequado.
Para concretizar tal postura, houve um aumento do
uso dos instrumentos de incentivo de combate à poluição recomendado na Conferência de Estocolmo em
1972. Esse relatório enfatizou a noção de desenvolvimento sustentável e a mudança da concepção de crescimento, com a construção de economias mais saudáveis.
O princípio do desenvolvimento sustentável
projeta-se no cenário internacional através das
Declarações de Estocolmo de 1972 e da Declaração
do Rio de Janeiro de 1992 (Eco-92). Esta última
cristalizou os princípios e normas de proteção
ambiental, além de destacar novos temas acerca da
conservação ambiental, como diversidade biológica, mudança do clima, camada de ozônio, poluição
marinha, dentre outros. O princípio 4º da Declaração
do Rio de Janeiro, estabelece que, “para alcançar o
desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de
desenvolvimento, e não pode ser considerada isoladamente deste”.
Nesse período, fixou-se a atenção em medidas de
controle, com a exigência de “licenças” para as emissões
poluentes. Atualmente, a política ambiental traz como
valores de referência a prevenção, a precaução, a cautela, a integração, a participação e a cooperação, a fim
de que o Estado possa corrigir suas próprias falhas e as
do mercado, numa ordem que privilegie a eficiência e a
equidade (pagamento por serviços ambientais, impostos
ecológicos, mercado de carbono etc.).
Todavia, embora os governos estejam adequando
a proteção do meio ambiente às necessidades do
desenvolvimento, especialmente por meio de farta
legislação, ainda não se obteve metas e prazos mais
efetivos de cada país para evitar o aquecimento do
planeta. Apesar de alguns países já terem se comprometido em zerar suas emissões até 2050, muitos ainda tem matriz energética baseada em fontes fósseis
que precisam ser substituídas por fontes renováveis,
como solar e eólica. Nesse cenário, mantidos os
níveis atuais de emissão de gases-estufa no ambiente,
agravado pelo desflorestamento crescente e aquecimento das águas dos oceanos, que são os maiores
receptores de carbono, anuncia-se uma crise climática que irá aumentar demasiadamente a temperatura
do planeta, com prejuízo inexorável à qualidade de
vida das futuras gerações e, determinar, até mesmo, a
extinção da vida humana na terra.
A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26) que começa a partir de
domingo, em Glasgow, reúne a atenção e a expectativa
de todos nós sobre os líderes mundiais ali reunidos a
fim de que se concretizem em compromissos e ações
sérias as metas já debatidas para diminuir o crescente
aquecimento global, conforme consignado no Acordo
de Paris de 2015.

O

Painel do Varejo de Livros no
Brasil, divulgado
pelo Snel a partir de pesquisa feita pela Nielsen BookScan, demonstrou que, entre
janeiro e setembro deste
ano foram vendidos 36,1
milhões de exemplares de
livros, aumento de 39% em
comparação ao mesmo período de 2020.
A pandemia de Covid-19
fez com que a população de
todo o mundo passasse por
experiências de isolamento
e distanciamento social. Para muitas pessoas, os grandes companheiros durante
estes momentos foram os
livros, que são celebrados
nesta sexta-feira – Dia Nacional do Livro – em todo o
território nacional. As livrarias, que tiveram que fechar
as portas logo no início da
emergência sanitária, fo-

ram altamente afetadas pela
impossibilidade de vendas.
Agora, registram o retorno
gradual do público e o aumento significativo nas vendas de livros em geral.
“As pessoas compraram
muito mais livros na pandemia. Passados os quatro primeiros meses, quando houve muita incerteza e muitas
dificuldades até mesmo de
logística e de lojas fechadas,
as pessoas começaram a se
reconectar e as vendas cresceram, o que observamos no
mundo inteiro. Aqui no Brasil demorou um pouco mais.
Começamos a notar isso
mais forte a partir de agosto. De setembro em diante,
o crescimento foi tão grande
que praticamente recuperou
todas as perdas do período
inicial da pandemia. E esse movimento permanece
em 2021”, disse Marcos da

Veiga Pereira, presidente do
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel).
Segundo ele, neste ano de
2021, o setor está crescendo
de forma robusta inclusive
sobre 2019, período anterior à pandemia. “Acho que
as pessoas redescobriram o
prazer de ler e isso recolocou o livro nos hábitos diários”, disse Pereira.
Apesar da base de comparação ser baixa, já que em
2020 o setor ainda enfrentava
muitos problemas relacionados à pandemia, esse aumento já é robusto em relação a
2019 também. “A gente está
crescendo em 2021 em relação a 2019. A gente cresceu
muito em relação a 2020, ano
da pandemia, mas se comparar com 2019, é um crescimento robusto também”,
afirmou o presidente da entidade. Vitor Tavares.

“A pandemia afetou muito, não só o setor editorial,
mas a economia como um
todo. No começo da pandemia, ficamos muito preocupados porque as livrarias e as
editoras, no mês de março,
pararam. Ficamos praticamente 90 dias com o afastamento social. As livrarias físicas estavam fechadas, sem
faturar nada. Todo mundo
ficou muito preocupado”,
disse Tavares. O gênero literário mais procurado durante a pandemia pelos brasileiros foi ficção. “Em 2020, as
pessoas consumiram muitos
clássicos. O autor mais vendido durante a pandemia foi
George Orwell, com A Revolução dos Bichos”, disse
o presidente do Snel. Outro
livro que também apareceu
entre os mais vendidos nesse
período foi a ficção distópica 1984, também de Orwell.

Bares e restaurantes voltam a contratar

D

e acordo com pesquisa feita pela Associação de Bares
e Restaurantes (Abrasel), o
cenário é otimista e mostra
que metade das empresas
estão com as finanças ajustadas para prospectar novas contratações. O estudo
ainda mostra que 72% dos
estabelecimentos do setor
trabalham com menos funcionários hoje do que antes
da pandemia, sendo que
31% deles pretendem recontratar nos próximos três
meses e 58% afirma que
ainda precisa fazer ajustes
no quadro de colaboradores, com o fim do benefício
emergencial. Segundo Paulo Solmucci, presidente da
Abrasel, estima-se que o setor preencha 600 mil vagas
de trabalho dentro do segmento ainda esse ano.
Já de acordo com uma
pesquisa da VR Benefícios, houve um aumento
de 32% no número de restaurantes adotando o deli-

very. Em outra pesquisa,
realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)/SPC
Brasil, mostra o delivery
de comida no topo da lista entre as compras feitas
pela internet, com 54,80%
só no primeiro semestre
de 2021. De acordo com
um levantamento Statista,
empresa especializada em
dados de mercado e consumidores, estima-se que,
ainda em 2021, o serviço
seja responsável por levantar uma receita de US$ 3,8
bi somente no Brasil. A
quarta edição da pesquisa
de alimentação na pandemia da Galunion Consultoria evidenciou as constantes mudanças decorrentes
da pandemia no mercado
de food service. A pesquisa foi realizada de 28 de
julho e 2 de agosto deste
ano, contou com 1.102 entrevistas respondidas por
homens e mulheres a partir
de 18 anos, das classes A,

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00 – NIRE 33.300.316.906
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27.10.2021
Data, Hora, Local: Em 27.10.2021, às 16h, na sede social, Rua
Senador Dantas, 61, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-202. Mesa:
Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum
de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4o do Artigo
124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: Aprovada a proposta da Diretoria,
registrada na Reunião daquele Órgão de 20.10.2021, para reduzir
o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei
no 6.404/76, em R$4.572.917,94 (quatro milhões, quinhentos e setenta e
dois mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), sem
o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da
Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em
seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada
mediante a entrega de bens imóveis de propriedade da Sociedade, ao
Banco Bradesco S.A., único acionista; 2) em consequência, o “caput” do
Artigo 6o do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após
a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 6o) O
Capital Social é de R$1.757.423.248,76 (um bilhão, setecentos e cinquenta
e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito
reais e setenta e seis centavos), dividido em 5.368.581 (cinco milhões,
trezentas e sessenta e oito mil, quinhentas e oitenta e uma) ações
ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para
as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido
por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a
presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para
que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali;
Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado
por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e
Cassiano Ricardo Scarpelli. Declaração: Declaro para os devidos fins que
a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas,
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Dagilson Ribeiro
Carnevali - Presidente da Mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

B e C, em todo o território
nacional.
Comparando os resultados dessa com a terceira
edição do levantamento realizada em julho de 2020,
76% das pessoas trabalhando neste ano ante 64%
trabalhando no ano passado. Temos também nesta
edição 35% indicando que
voltam ao trabalho 100%
presencial, contra 26% que
selecionaram essa opção na
terceira edição. Os dados
deste ano trazem também
detalhes sobre a renda, com
13% que tiveram um aumento na renda, 44% que
estão com a renda inalterada, 29% que sofreram uma
diminuição na renda e 14%
que estão sem nenhuma
renda no momento. Sendo assim, com uma possível restrição no orçamento, uma das perguntas era
voltada sobre quais áreas
os clientes diminuiriam ou
cortariam despesas. Neste
caso, 57% farão com re-

lação à comida em bares e
restaurantes, que ficou em
primeiro lugar empatado
com viagens. Um dado positivo é que 94% dos entrevistados pretendem estar ou
estarão vacinados até o final
de 2021, sendo que 35%
voltarão a trabalhar 100%
presencial e 36% seguirão
com o trabalho híbrido no
mesmo período.
O estudo aponta que,
mesmo com a queda no número de casos de Covid-19
no Brasil, 44% têm evitado
comer em bares e restaurantes, contra 30% que se
sentam dispostos e 26%
que não se sentem dispostos. Entre os motivos que
levariam os consumidores
a consumir em um estabelecimento fora de casa, 58%
são devido ao encontro
com amigos e família, 48%
apenas por necessidade de
almoçar e 40% por uma
experiência de comer fora,
com serviço amigável e de
qualidade.

Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23 - Edital de
Convocação: Ficam os senhores quotistas do Eco Multi Commodities
FundodeInvestimentoemDireitosCreditóriosFinanceirosAgropecuários
(“Fundo”), por solicitação da Fundação Viva Previdência, inscrita no CNPJ/MF
18.868.955/0001-20, nos termos do Capítulo Vinte, item IV do Regulamento
do Fundo, convocados para se reunirem em Assembleia Geral, a realizar-se
em primeira convocação no dia 11 de novembro de 2021, às 10:00 horas, ou
na ausência de quórum para instalação, em segunda convocação no dia 17 de
novembro de 2021, às 10:00 horas, por meio de vídeo teleconferência,
organizada pela OliveiraTrust Distribuidora deTítulos eValores Mobiliários
S.A., Administradora do Fundo, com sede na Av. das Américas nº 3.434, Bloco
07, Sala 201, Barra da Tijuca, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim
de deliberar sobre: (i) a conciliação dos valores referentes ao ativo da Usina
Rio Verde; (ii) a proposta apresentada pelos “7 Produtores” para quitar a
totalidade dos débitos relacionados ao processo judicial em curso;
(iii) aprovação das contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em agosto de 2020; e (iv) autorizar o Administrador, para que em
nome do Fundo, adote todas as medidas necessárias de modo a refletir o
interesse dos quotistas, conforme o que for deliberado. De igual forma, fica
convocado o Banco Bradesco S.A., Custodiante do Fundo, com sede na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, para participar da Assembleia, nos
termos do Capítulo Vinte, item XI do Regulamento do Fundo. Esta
Administradora, informa que todas as informações e elementos materiais
necessários para a análise pelos Quotistas da matéria constante da ordem do
dia, estão disponíveis no endereço eletrônico da Administradora, bem como
serão enviadas por meio de correio eletrônico endereçado para cada Quotista.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2021. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Administradora do Fundo.
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Três perguntas: o mercado de criptomoedas em outubro de 2021

O

utubro foi o mês
em que o bitcoin
bateu a sua máxima histórica: US$ 69 mil. A
principal criptomoeda chegou ao fim do mês sendo
negociada a US$ 62 mil, depois de encerrar setembro a
US$ 43,5 mil. Já o ethereum
encerrou o mês atingindo a
sua máxima histórica: US$
4,4 mil. A segunda principal
criptomoeda havia fechado
setembro com o valor de 3
mil.
Foi também neste mês
que o mercado viu o lançamento do primeiro ETF
americano de criptomoedas, o ProShares Bitcoin
Strategy, que deve abrir caminho para outros ETFs
no mercado dos Estados
Unidos. Por aqui, o ETF
HASH11 completou 6 meses de operação, passando
de uma captação de R$ 600
milhões no seu lançamento
para um patrimônio líquido
de R$ 2,59 bilhões (valor
referente ao dia 28 de outubro).

Conversamos sobre o
mercado de criptomoedas
em outubro com Theo Lamounier, co-fundador da
Byebnk, startup de investimentos em criptoativos.
Fundada em 2020, a startup
recebeu recentemente um
investimento da Via, antiga
Via Varejo.
Como você viu o mercado de criptomoedas em
outubro de 2021? Quais
são as suas perspectivas
para os próximos meses?
Menos de seis meses depois, o Bitcoin renovou e
rompeu seu preço máximo
histórico, até então próximo de US$ 65 mil, alcançando quase US$ 69 mil dólares. Nos aproximando do
final de outubro, tivemos
uma variação de quase 40%
só no mês. Historicamente,
os três últimos meses do
ano costumam ser os melhores de desempenho da
criptomoeda e devemos ver
esse movimento se repetir,
olhando para a conjectura

de vários fatores econômicos, especialmente: excesso
de liquidez nos mercados
mundiais, riscos de inflação global alta e persistente
e avanços institucionais da
moeda digital. Embora o bitcoin siga com alta volatilidade, na minha opinião por
ser um mercado ainda muito pequeno, ele tem se mostrado como um interessante
veículo de preservação de
capital para médio prazo e
pode carimbar essa característica no encerramento de
2021.

co a ser comemorado, pois
mostra que players institucionais estão mais confortáveis com a criptomoeda.
Esse pode ter sido o primeiro passo de uma institucionalização em larga escala
das criptomoedas, no geral.
Para o preço do Bitcoin,
não vejo que o ETF de
Futuros trará impactos diretos. Um ETF desse tipo
não precisa comprar o ativo
no mercado a vista, apenas
negociar os diferenciais de
preços por meio de instrumentos sintéticos.

Theo Lamounier - co-fundador da Byebnk

Qual a importância do
lançamento do primeiro
ETF americano vinculado ao bitcoin, o ProShares
Bitcoin Strategy (BITO)?
Como você avalia a exposição deste ETF aos contratos futuros do bitcoin?
O meu instrumento preferido de investimento no
mercado tradicional são os
ETFs. Nesse sentido, um
ETF lançado na maior economia do mundo é um mar-

Como você tem visto
o bitcoin frente aos desafios econômicos mundiais que estão sendo enfrentados atualmente?
O bitcoin, além de toda
inovação tecnológica, oferece uma proposta inédita
- um protocolo rígido, onde as regras monetárias são
imutáveis e a governança é
feita por uma rede descentralizada. O contexto econômico mundial está em

xeque justamente pelo experimento antagônico iniciado após o fim do padrão
ouro-dólar em 1971 - a possibilidade de autoridades
monetárias
centralizadas
interferirem
diretamente
no mercado por meio da
expansão ou contração da
base monetária e do crédito.
Nesse sentido, a pergunta que deve ser feita é: O
bitcoin está se valorizando

ou o dinheiro estatal está se
depreciando? Ainda é cedo
demais para responder. Entretanto, como vimos em
outros momentos da história, a competição para ser o
melhor sistema monetário
já começou e, embora possamos passar por algumas
turbulências, certamente as
pessoas são quem sairão vitoriosas da disputa entre o
Bitcoin e o establishment

Um investimento com potencial alto e risco controlado
Fundador da Financial Move diz que o investimento está se popularizando no Brasil

O

Comitê de Política Monetária do
Banco
Central
(Copom), aumentou na última quarta-feira (27) a Selic, a taxa básica de juros,
em 1,5 ponto percentual de
6,25% para 7,75%. Com o
reajuste alguns produtos financeiros ficam menos estimulantes ao investidor.
Tasso Lago, especialista
em criptomoedas e fundador da Financial Move,
explicou à reportagem do
Monitor Mercantil como
vê o avanço das criptomoedas, ativo dolarizado que
protege, segundo ele, o investidor do risco Brasil. Lago costuma ressaltar que as
criptomoedas já são uma realidade dentro do mercado
financeiro e muitos inves-

tidores tradicionais estão
cada vez mais atentos aos
movimentos deste universo
que envolve ativos digitais.
A Receita Federal, inclusive, divulgou esta semana
que o total de declarantes
de criptoativos aumentou
mais de seis vezes entre dezembro de 2019 e abril deste ano, passando de 94 mil
para 617 mil pessoas físicas.
Nas declarações de Imposto de Renda deste ano,
até setembro, foram listadas
movimentações de R$ 127
bilhões. Estão sujeitas ao
repasse mensal de informações transações a partir de
R$ 30 mil. Na ficha de bens
da Declaração de Imposto
de Renda, 445 mil pessoas
físicas e cerca de 6 mil empresas informaram transa-

ções com moedas virtuais.
Quando se fala em criptoativos, o mais conhecido
é o Bitcoin, pioneiro neste
ramo por ter conquistado
aceitação tanto do varejo
como também adoção institucional sob a forma de
reserva de valor em carteira
de investimentos e também
por sua empregabilidade
como meio de pagamento.
“Criptomoeda é um investimento convexo que tem upside alto e risco controlado”,
destacou Lago (veja abaixo
entrevista completa)
Com o novo aumento
da Selic alguns produtos
ficarão menos atrativos e
a tendência é haver uma
busca por outros produtos?
- O aumento da Selic tor-

Emissões de valores mobiliários
atingem R$ 505,5 bilhões em 2021

D

ados consolidados do terceiro
trimestre
apresentados no Boletim Econômico da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
mostram que de janeiro a
setembro de 2021 foi emitido um total acumulado de
R$ 505,5 bilhões em valores
mobiliários, sendo R$ 217,1
bilhões somente no terceiro
trimestre. Além disso, a estimativa do total do mercado
regulado subiu 20% em relação ao mesmo período do
ano passado, chegando a R$
34,3 trilhões.
“Foi observada queda no
indicador de apetite ao risco
e elevação no indicador de

risco de liquidez. Com relação ao indicador de apetite
por risco, é importante destacar que a subcomponente
associada ao spread soberano em dólar direcionou sua
queda para o trimestre”, citou o boletim.
O conjunto de regulados
aumentou em 12.4% desde
o início do ano, somando
69.470 participantes. Ressalta-se que praticamente
todas as categorias de regulados mostraram aumento,
com destaque percentual
para Analistas de Valores Mobiliários (30.4%) e
Agentes Autônomos de
Investimento Pessoa Física
(30.3%).

Destaca-se no acumulado do ano a expressiva
atividade de captação em
relação ao ano anterior.
Muito embora a quantidade de ofertas até o terceiro trimestre de 2021 ainda
não tenha ultrapassado
aquele do ano de 2020
completo (1.533 versus
1.509), constata-se que o
valor total captado já superou (R$433 bi versus R$
505 bi).
O Boletim Econômico
é divulgado trimestralmente pela ASA e substituiu os
antigos Boletins de Risco e
de Mercado, que foram divulgados mensalmente até a
data-base março/21.

na a bolsa menos atrativa
porque aumenta a atratividade de investimentos de
menos risco. Consequentemente estamos vendo a
bolsa cair, não só por esse
motivo, mas também por
conta do cenário político
como o rompimento do
teto de gastos. O aumento
da Selic prejudica ativos de
renda variável.
Acredita que pode haver uma migração para
os criptoativos? Quais as
vantagens?
-Entre as vantagens de se
investir em cripto é que se
trata de um ativo dolarizado,
ou seja, quando você compra
se expõe ao dólar, ao câmbio
e se protege do risco Brasil,
do risco real. Quando dolariza, está fora da crise infla-

cionária do Brasil, além de
ter potencial de criptomoeda
ser um investimento convexo que tem upside alto e risco
controlado.
A Receita Federal informou esta semana que
brasileiros movimentaram R$ 127 bilhões em
criptomoedas em 2020.
Ou seja, um volume considerável?
- O número de 127 bilhões é muito alto. A tendência é aumentar cada vez
mais devido a popularização das criptomoedas e termos ainda mais pessoas estudando e entendendo esse
mercado.
Quais as suas expectativas em relação a esse
mercado?
- Minha perspectiva é

que o Bitcoin pode fechar
o ano em alta batendo os
100 mil dólares e Ethereum
(segunda maior criptomoeda depois do Bitcoin) pode
ficar entre 8 e 12 mil dólares
com forte potencial de crescimento.
O fato de os contribuintes precisarem declarar transações em moedas virtuais a partir de
R$ 30 mil mensais facilita
a expansão desse segmento?
- A tributação melhora
a entrega do capital institucional porque começa a
trazer investidores de grandes renomes que trazem o
smart money.
Por Regina Teixeira – Especial
para o Monitor Mercantil

MME: Geração de energia solar deve
ter aumento de quase 70% este ano

A

geração de energia
solar deve atingir um
aumento de 67%
com relação ao verificado em
2020. Desse montante, a geração solar distribuída terá o
maior crescimento, próximo
de 125%, gerando 10,8 TWh
em 2021, contra 4,8 TWh em
2020. A expansão da energia
eólica também deve ser expressiva, podendo chegar a
pouco mais de 70 TWh, representando um aumento de
23% com relação a 2020.
Outras fontes renováveis
devem ter um recuo na geração em 2021. A energia
hidráulica, em razão da forte seca, deverá recuar perto de 10%. Além disso, o
consumo de biomassa (para

calor industrial e geração de
energia elétrica) deve apresentar forte recuo no setor
sucroalcooleiro e moderado
no restante da agricultura.
Em razão da representatividade destas duas fontes de
energia, estima-se que as renováveis terão menor participação nas matrizes energética e elétrica de 2021, em
relação a 2020.
A Oferta Interna de
Energia (OIE), energia necessária para movimentar a
economia do País, deverá
crescer 4,5% em 2021. A
OIE deverá ter 44,4% de
participação de renováveis,
contra 48,4% em 2020. As
fontes fósseis devem crescer cerca de 10%, principal-

mente pela recuperação dos
transportes e da indústria,
afetados pela pandemia do
COVID-19 em 2020, e pela
maior geração termelétrica,
em decorrência da seca que
se agravou em 2021.
Essas e outras informações estão disponíveis no
Boletim Mensal de Energia
de agosto (https://www.
gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/1BoletimMe
nsaldeEnergiaAgosto202
1Portugus.pdf) do Departamento de Informações e
Estudos Energéticos (DIE),
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Energético (SPE) do Ministério de Minas e Energia
(MME).
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China compartilha oportunidades
de desenvolvimento com o mundo
Xu Congjun/Diário do Povo Online

Por Du Yifei,
Diário do Povo

Por Liu Zhiqiang, Lu
Yanan, Diário do Povo

A

4ª Exposição Internacional de Importação
da China (CIIE, na sigla em inglês) será realizada em
Shanghai de 5 a 10 de novembro,
conforme programado. No contexto da disseminação global da
Covid-19 e da fraca recuperação
da economia mundial, a realização do evento reflete o desejo da
China de compartilhar oportunidades de mercado com o mundo e promover a recuperação da
economia mundial.
Da primeira CIIE, com mais
de 400 mil compradores nacionais e estrangeiros reunidos em
Shanghai, à segunda CIIE, o valor
acumulado da transação intencional excedeu US$ 70 bilhões. E,
até a terceira CIIE, foram atraídas
mais de 3.800 empresas de mais de
180 países, regiões e organizações
internacionais para participar, expondo 411 novos produtos, novas
tecnologias e novos serviços.
Como a primeira exposição de
nível nacional do mundo com o
tema de importação, a CIIE conecta a China e o mundo e se tornou uma plataforma para compras
internacionais, promoção de investimentos, intercâmbio cultural
e cooperação aberta, bem como
um produto público internacional
compartilhado pelo mundo.
A área de exposição da 4ª CIIE
ultrapassa 360 mil metros quadrados, e o número de expositores
contratados e o número de países
(regiões) participantes superaram
os das edições anteriores.
Atualmente, o número de empresas da Fortune 500 e líderes da
indústria que se inscreveram para
participar da exposição supera a última CIIE, com uma taxa de retorno de mais de 80%. O número de

A 3ª CIIE, em 6 de novembro de 2020

expositores participantes em grupos
de pequenas e médias empresas no
exterior aumentou 30%.
Na 4ª CIIE, um grande número
de novos produtos, novas tecnologias e novos serviços serão exibidos
pela primeira vez. Na área de produtos alimentares e agrícolas, os cinco
maiores comerciantes de alimentos
do mundo se reunirão pela primeira vez; na área de automóveis, os
dez principais grupos automotivos
do mundo se concentrarão em suas
apresentações; na área de equipamentos técnicos, mais de 40 produtos farão sua estreia, dos quais cerca
de dez serão lançados pela primeira
vez no mundo, disse Zhou Lingyan,
vice-gerente geral do Departamento
de Exposições do escritório da CIIE.
Além das seis áreas expositivas, a
CIIE deste ano também estabeleceu
13 novas áreas especiais, incluindo
tecnologia de baixa emissão de car-

bono e proteção ambiental, circuitos
integrados e indústria digital. Haverá
também zonas de incubação de inovação nas três áreas de equipamentos
técnicos, automóveis e equipamentos
médicos, com cerca de 100 expositores, que envolvem inteligência artificial, tecnologia em saúde e direção
autônoma.
Durante o evento, serão realizados
fóruns temáticos e outras atividades
que servirão de plataforma para as
empresas compartilharem experiências e promoverem investimentos.
Nas exposições dos países, realidade virtual, modelagem tridimensional
e outros meios técnicos serão usados
para construir salas de exibição digital padronizadas para os países participantes e exibir as características dos
países participantes por tema.
O efeito de transbordamento cada vez maior da CIIE está atraindo
mais empresas para participarem fir-

memente; 26 expositores, incluindo
L’Oréal, Bayer, Michelin, Ernst &
Young, assinaram contratos antecipadamente para participar da 5ª CIIE.
O diretor financeiro da Bayer China, Ulrich Stefer, disse que a CIIE
fornece um excelente palco para a
Bayer mostrar sua experiência e é
uma oportunidade valiosa e um canal importante para interações de
alta qualidade com os principais parceiros.
O PIB per capita ultrapassou US$
10.000 por dois anos consecutivos,
e estima-se que o volume acumulado de importação de bens nos próximos dez anos ultrapasse US$ 22
trilhões. Acredita-se que a China, o
maior mercado mundial com maior
potencial, estimulará um fluxo constante de potencial inovador e trará
enormes oportunidades para a economia mundial e empresas de todo
o mundo.

Inovação para desenvolvimento verde e de baixo carbono
Cai Kuanyuan/Diário do Povo

Por Jiang Nan,
Diário do Povo

N

o parque industrial de

sensores de “rede das
coisas” Zhengtai, em
Yueqing, na província de Zhejaing,
leste da China, é possível verificar
vários painéis solares instalados
nos tetos dos edifícios. É um fenômeno demonstrativo do peso da
inovação tecnológica na transformação ecológica da indústria e da
internet.
Esse sistema fotovoltaico pode
gerar até 40 mil kwh de energia por
ano, economizando 27 mil yuans
em tarifas energéticas para o parque
industrial. Ao mesmo tempo, uma
“plataforma de nuvem inteligente
de gestão de energia” tem a capacidade de monitorar o equipamento e
recorrer ao big data, inteligência artificial e outras tecnologias para tornar a rede elétrica mais inteligente.
Em Zhejiang, os recursos energéticos, como as horas de sol, não
estão sendo plenamente aproveitados. Várias empresas têm assumido
a liderança na exploração de produtos inovadores agrícolas, piscatórios
e domésticos com complementaridade com a energia solar.
Por exemplo, o projeto de geração de energia fotovoltaica
construído pelo Grupo Zhengtai
na planície das marés de Yueqing
pode não só gerar 180 milhões de
quilowatts-hora de eletricidade por
ano e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 134 mil tone-

Economia
real do País se
recupera com
estabilidade

Estações de energia fotovoltaica instaladas no telhado dos edifícios do
parque industrial de Zhengtai, em Yueqing, na província de Zhejiang

ladas, mas também consegue ajudar
com sucesso à plantação de “arroz
marinho”, entre outros produtos
agrícolas, através da energia fotovoltaica absorvida em solos salino-alcalinos. Alguns especialistas ressaltam
que, sob o impulso contínuo da inovação tecnológica, as novas energias
estão trazendo mudanças positivas
em muitos aspectos.
A China estabeleceu um cronograma para atingir o pico de carbono até
2030 e a neutralidade até 2060, o que
significa que restam apenas 30 anos
do pico de carbono para a neutralidade, período muito mais curto do que o
tempo gasto pelos países desenvolvidos. O tempo é curto, a tarefa é deter-

minante, e a pressão para promover a
transformação verde do modo de desenvolvimento é ainda maior. Nesse
contexto, a China se esforça para lidar
adequadamente com a relação entre
desenvolvimento e redução de emissões, busca um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção
ambiental e faz uso pleno da inovação
científica e tecnológica para transformar enormes desafios em oportunidades de desenvolvimento.
As empresas enfrentam o mercado diretamente e sua percepção
da demanda do mercado é também
mais sensível. Na 2ª Conferência Internacional de Inovação e Desenvolvimento da Internet para a Indústria

e Energia, realizada em Wenzhou,
Zhejiang, em julho deste ano, o pico
e a neutralidade de carbono se tornaram palavras de preocupação generalizada. Cada vez mais empresas encontraram oportunidades de negócio
no processo da promoção da manufatura verde, manufatura inteligente e
digitalização industrial.
Nos últimos anos, Wenzhou adaptou a indústria de manufatura mais “inteligente” por meio do “plano de remodelação da manufatura tradicional”
e da atualização digital industrial e reuniu um conjunto de empresas de alta
qualidade e grandes projetos em indústrias emergentes, como a fotovoltaica,
eólica e de armazenamento energético.

Projeto especial Monitor Mercantil – Diário do Povo

Na oficina da Estun Automation em Nanjing, com uma área de
cerca de 20 mil metros quadrados,
mais de 20 robôs avançados na sua
linha de montagem produzem novos robôs. Todo o processo decorre de uma só vez.
“Mais de 4,6 mil unidades foram
produzidas na primeira metade do
ano, e 10 mil unidades estão planejadas para serem distribuídas ao
longo do ano. Algumas licitações
vencedoras têm a duração de três
anos.” Yuan Qin, vice-gerente geral da empresa, disse que a transformação e modernização das
indústrias tradicionais e da popularização acelerada da fabricação
inteligente promovem o aumento
contínuo da demanda do mercado
por robôs industriais.
Este ano, todas as regiões da
China insistiram em focar no desenvolvimento da economia real,
acelerando o desenvolvimento de
um sistema industrial moderno e
promovendo a recuperação econômica estável.
Nos primeiros oito meses deste ano, a produção e as vendas
cumulativas de veículos elétricos
na China alcançaram 1,813 milhão
e 1,799 milhão, respetivamente, um
aumento de aproximadamente 1,9
vez face ao ano anterior. A indústria emergente de automóveis elétricos é o epítome da recuperação
estável da economia real este ano.
Nos primeiros oito meses, o valor acumulado das empresas industriais de grande dimensão em todo
o país aumentou 13,1% em termos
anuais, e a taxa de crescimento média nos últimos dois anos foi de
6,6%. As vendas totais no varejo
de bens de consumo aumentaram
18,1% em termos anuais, e a taxa
média de crescimento a dois anos
foi de 3,9%. Os lucros totais alcançados pelas empresas industriais
reguladas nacionalmente aumentaram 49,5% em termos anuais
– um aumento médio de 19,5% a
dois anos; entre 41 categorias industriais, os lucros totais de 37 indústrias aumentaram face ao ano
transato.
À medida que a economia real
estabilizou e melhorou, nos primeiros 8 meses, as áreas urbanas
da China criaram 9,38 milhões de
empregos, completando 85,3% da
meta anual; a taxa de desemprego
em todo o país foi em média de
5,2%, e o IPC aumentou 0,6% ano
a ano, ambos melhores do que as
metas esperadas para o macrocontrole anual.
Melhorar o sistema industrial,
aumentar as capacidades de inovação e tomar várias medidas para suavizar o ciclo econômico nacional:
desde o início deste ano, a modernização da cadeia industrial e da cadeia de suprimentos da China tem
melhorado constantemente, e o novo ímpeto de desenvolvimento econômico tem se tornado mais forte.
O primeiro lote de unidades da
estação hidrelétrica de Baihetan, no
rio Jinsha, foi colocado em operação, e o primeiro sistema operacional da internet das coisas, Kuanghong, no campo de mineração da
China, foi lançado. Grandes empresas tomaram a iniciativa de liderar
a atualização do setor; superar as
dificuldades técnicas das ferramentas de corte de engrenagens para
máquinas-ferramenta CNC nacionais de ponta e desenvolver novos
conectores 5G para equipamentos
de comunicação. As pequenas e
médias empresas têm demonstrado
o seu talento no preenchimento das
lacunas do mercado.

