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Maior captura de carbono, menos
uso de água e versatilidade.
Por Marcelo De Vita Grecco, página 2

É como o Carnaval: acaba um,
já estamos pensando no próximo.
Por Bruno Campos de Oliveira, página 2

Cada artefato da Rio 2016
foi avaliado em R$ 15,5 mil.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

‘MM’ concorre a
‘Memória
do Mundo’
na Unesco

Enquanto real desaba,
dólares passeiam no exterior

Black Friday
fica no
vermelho pela
primeira vez

A Associação da Imprensa de
Pernambuco (AIP) e a Associação
Portuguesa de Imprensa (API)
protocolaram conjuntamente, na
Unesco, a candidatura de 19 jornais centenários impressos brasileiros e 36 portugueses ao título
“Memória do Mundo”. O Monitor Mercantil, fundado em 1912,
é um dos candidatos.
O pedido foi feito em 15 de
novembro, Dia da Proclamação
da República do Brasil. Se aprovado, 55 jornais escritos em língua
portuguesa que seguem impressos
(também com versões digitais) serão os primeiros a quem a Unesco
concederá o título, considerando
o tempo de publicação dos periódicos.
O jornal em língua portuguesa
mais antigo ainda em circulação
é o Diario de Pernambuco, fundado
em 1825. Segundo o presidente da Associação de Imprensa
de Pernambuco (AIP), Múcio
Aguiar, “os jornais são um dos
principais documentos históricos que se tem para quem quer
estudar a sociedade. Sem dúvida quem quiser entender esses
temas buscará um arquivo público para compreender a evolução histórica, social e política
do município, estado, país ou do
mundo”.
Entre os 19 jornais brasileiros
que integram a candidatura, estão o Estado de S. Paulo (1875), O
Fluminense (1878), Correio do Povo
(1895) e Folha de S. Paulo (1921).

Cotação da moeda tem potencial para ir a R$ 6

A Confederação Nacional do
Comércio (CNC) apurou em pesquisa que as vendas da Black Friday devem apresentar neste ano
a primeira queda, desde 2016, se
for descontada a inflação acumulada em 12 meses. O dia de
promoções, marcado para 26 de
novembro, deve ter um recuo de
6,5% em relação ao ano passado.
A CNC espera que as vendas cheguem a R$ 3,93 bilhões no país. É
o maior valor nominal desde que a
data foi incorporada ao calendário
do varejo nacional, mas como a
inflação em 12 meses acumula variação de 10,67%, em termos reais a Black Friday deverá ter uma
queda em relação ao ano anterior.
Na edição de 2020, foi registrado um valor nominal de vendas de
R$ 3,78 bilhões, que superaria os
R$ 4 bilhões se o montante fosse
corrigido pela inflação. A expectativa é que mais da metade das
receitas venha dos setores de móveis e eletrodomésticos (R$ 1,10
bilhão) e de eletroeletrônicos e
utilidades domésticas (R$ 906,57
milhões). Outros segmentos com
expectativa de receita relevante são
hiper e supermercados (R$ 779,09
milhões) e de vestuário, calçados e
acessórios (R$ 693,12 milhões).
A CNC coletou diariamente mais de 2 mil preços de itens
agrupados em 34 linhas de produtos ao longo dos últimos 40 dias,
encerrados em 16 de novembro.
Desses, 26% revelaram tendências
de redução de preços no período
– percentual abaixo dos 46% observados às vésperas da Black Friday de 2020.

Comércio sofre
com Covid:
falências
sobem 32%
Os pedidos de falências aumentaram de 75 para 99, na comparação entre setembro e outubro de
2021. Crescimento de 32%. No
mês a mês, todos os segmentos
tiveram alta nos pedidos, exceto
o Primário, que caiu de um para
zero. O setor de Serviços teve a
maior participação, passando de
48 para 60 solicitações. O Comércio foi de 10 para 21 e a Indústria
de 16 para 18. Na análise por porte os micro e pequenos negócios
também lideraram as requisições
de falências, com 58 pedidos. Os
dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian.

A

té a primeira semana de
novembro, as exportações brasileiras somavam, no acumulado de 2021,
US$ 240,027 bilhões. Contudo,
o valor contabilizado pelo fluxo
cambial – referente ao dinheiro
que entrou no Brasil destas exportações – foi de apenas US$
195,703 bilhões. Afinal, o que
aconteceu com a diferença de
US$ 44,324 bilhões? Onde foram parar esses dólares?
Especialistas ouvidos pelo Monitor Mercantil avaliam essa disparidade e analisam as causas para
o enfraquecimento do real frente
ao dólar. Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora,
explica que este movimento não
é novo, mas destaca que a prática
pode ter ficado recorrente pelo incremento na exportação de commodities brasileiras nos últimos
meses.

Fernanda Mansano, economista-chefe do TC, vê dois motivos
que justificariam a fuga de recursos no exterior. O primeiro é que
os exportadores podem estar dando um prazo maior para os seus
clientes pagarem; e as incertezas,
com os exportadores preferindo
deixar o dinheiro fora do país por
causa da volatilidade no câmbio.
Velloni acrescenta o fator político:
“Nosso câmbio hoje é mais político do que econômico”, diz.
A alta da inflação é o principal indicativo de que o dólar deve continuar forte em relação ao
real. “É preciso observar, claro,
sempre adaptando à realidade político-econômica dos países, a taxa
de paridade do poder de compra
(Puchase Power Parrity, PPP), a
qual afirma que a taxa de câmbio
à vista é determinada pelos preços relativos de cestas similares de
produto”, explica a professora de

Finanças Internacionais Ana Borges Batista.
Somente observando a diferença de inflação entre os dois países
e a taxa de câmbio de 12 meses
atrás, é possível concluir que ainda há espaço para nova desvalorização do real frente ao dólar. Em
31 de outubro de 2020, a moeda
norte-americana encerrou cotada
a R$ 5,7379.
“Tomando por base que a inflação acumulada no Brasil foi de
10,67% nos 12 meses encerrados
em outubro e que a americana
foi de 6,20% e aplicando a PPP,
temos que o dólar deveria estar
cotado a R$ 5,9794”, avalia. Ela,
pondera, entretanto, que na época, o real estava muito desvalorizado por conta das eleições americanas, queda do PIB da Zona do
Euro e da recorrente preocupação
com as contas públicas brasileiras.
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Lula é recebido por Macron
com honras de chefe de Estado
No mesmo dia, Bolsonaro passeava na ditadura árabe

O

ex-presidente Lula foi
recebido nesta quarta-feira pelo presidente
da França, Emmanuel Macron.
O encontro, no Palácio do Eliseu,
sede do governo francês, durou 1
hora e 15 minutos. Lula e o presidente francês conversaram sobre as relações internacionais da
França com o Brasil e a América
Latina. Dialogaram sobre a crise
mundial e as transições globais
para enfrentar os desafios da preservação ambiental, geração de

empregos, redução das desigualdades e proteção ambiental. Lula
foi recebido com honras de chefe
de Estado.
A questão do financiamento
da chamada transição ecológica
dos países em desenvolvimento
é uma preocupação mútua. Macron expressou um reconhecimento da importância do Brasil
no mundo e desejo de relações
mais fortes entre o país e a França. Presente ao encontro, o ex-ministro brasileiro das Relações

Exteriores Celso Amorim revelou que “falou-se que o mundo
precisa evitar uma nova Guerra
Fria entre China e Estados Unidos. Sobre o fato de não ficar subordinado a um dos dois polos
[China ou EUA]”.
Enquanto Lula era recebido
por Macron, Jair Bolsonaro fazia
nesta quarta-feira uma transmissão ao vivo no Facebook para
compartilhar uma motociata pelo
Catar, país governado por ditadura desde o século 19.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4993
R$ 5,7000
R$ 6,2627
R$ 0,8670
R$ 316,10

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)

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

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.
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A contribuição que o cânhamo pode oferecer para as metas da COP-26
Por Marcelo De
Vita Grecco

A

s discussões a respeito das mudanças climáticas nunca foram tão atuais quanto
nos dias de hoje. Tudo o
que fizermos neste momento, a favor ou contra o
nosso planeta, terá consequências num futuro cada
vez mais próximo de nós e,
sobretudo, de nossos descendentes.
Por isso mesmo acompanhei com atenção e
preocupação tudo o que
aconteceu nesta 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em
Glasgow, na Escócia. Não
há tempo a perder e não
há outro planeta a nosso
alcance no momento.
O planeta que temos para
hoje, e também para o futuro, é este mesmo. Haja vista
que nem todos os bilhões de
dólares investidos e a mais
moderna tecnologia disponível conseguiram levar os
bilionários norte-americanos Jeff Bezos e Richard

Branson muito além da estratosfera. Eles tiveram que
retornar rapidamente à boa
e velha Terra, mas puderam
ver, por alguns instantes, tudo de mal que temos feito
ao planeta ao longo dos últimos dois séculos.
Parte da solução – E
o que tem o cânhamo a
ver com tudo isso? Qual
a contribuição que essa
planta tão versátil pode
oferecer como reforço
na busca de uma produção mais sustentável, em
sintonia com as metas da
COP-26? Minha resposta
é: muitas.
Em minha opinião, o
cânhamo faz parte da solução para um mundo
mais sustentável. É uma
das variedades da cannabis, com teores de tetrahidrocanabinol abaixo
de 0,3%, portanto, sem
efeito psicoativo algum.
No entanto, ainda hoje há
muito desconhecimento
acerca dessa peculiaridade
da planta, o que contribui
negativamente para ofuscar os seus benefícios e
aumentar o seu estigma.

Mais do que isso, atrasar
todo o potencial de suas
mais variadas aplicações.
Captura de carbono –
A planta cresce em praticamente todos os lugares do
mundo e seu cultivo exige
muito menos água e pesticidas, além de se desenvolver
rapidamente. Com isso, absorve mais CO2 por hectare
do que qualquer outra cultura conhecida. Cada tonelada do cânhamo sequestra
da atmosfera 1,63 tonelada
de CO2. Para surtir o mesmo efeito, seriam necessárias 2,86 árvores adultas, o
que demandaria um bom
tempo dependendo de cada
espécie.
Fico imaginando o quanto o cânhamo, com suas
propriedades descritas acima, não ajudaria no sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF),
desenvolvido no Brasil pela
Embrapa. Com a mesma
área, o produtor pode abrigar essas três culturas, o
que contribui para reduzir o
desmatamento e a emissão
de gases de efeito estufa. O
metano emitido pelo gado é

neutralizado pela fotossíntese das plantas da lavoura
e da floresta. É importante
lembrar que o país assumiu
na COP-26 o compromisso
de reduzir em 30% a emissão de metano até 2030.
Menos água – Outra
contribuição da planta para o meio ambiente está
no uso de água na sua produção. Enquanto culturas
como a do algodão consomem 17 mil litros de água
por quilo, o cânhamo exige apenas 700 litros para a
mesma quantidade de fibra
produzida, e ainda resulta
numa matéria-prima muito
mais resistente e duradoura. Garante também maior
produtividade para soja e
milho, de acordo com estudo do Instituto Rodale, da
Pensilvânia, sobre rotação
de solo realizado com o
cânhamo em culturas orgânicas, com a diminuição da
proliferação de ervas daninhas.
Isso sem contar a sua
aplicação em mais de 25 mil
itens industriais. É possível
produzir etanol e biodiesel
a partir do cânhamo. Ima-

ginem o impacto infinitamente menor para o planeta na comparação com os
combustíveis fósseis, como
o petróleo, e suas consequências nefastas para o meio
ambiente e para o aquecimento global.
Planta altamente proteica, seus grãos são ricos em
proteínas, além de conter
todos os aminoácidos essenciais, sem contar fibras
e sais minerais. Seguramente, o cânhamo seria muito
bem-vindo na complementação e reforço alimentar
para populações carentes de
todo o mundo.
Sem volta – É também
alternativa mais sustentável,
por exemplo, na produção
de papel. Meio hectare de
cânhamo é suficiente para
produzir a mesma quantidade de papel que precisaria
de 1,5 a 4 hectares de outros tipos de árvores como,
por exemplo, o eucalipto. O
caule do cânhamo leva apenas quatro meses para ser
colhido, contra até 20 anos
dependendo da espécie de
árvore usada pela indústria
de papel e celulose.

A importância do cânhamo para o meio ambiente
é reconhecida em várias
partes do mundo. Exemplo
disso é o recente anúncio
nos EUA, do fundo RePlant Hemp Impact, focado no desenvolvimento da
cadeia de abastecimento e
infraestrutura de produção
de cânhamo para uso industrial. Tendo como base
iniciativas de ESG (meio
ambiente, sustentabilidade
e governança), o Replant
Hemp Impact tem como
meta injetar meio bilhão de
dólares até 2030 na indústria do cânhamo.
O fato é que quando a
discussão envolve sustentabilidade, não há como não
lembrar da versatilidade do
cânhamo. Por isso, o mundo precisa ter um olhar
diferente para essa planta
com inúmeros benefícios
para o planeta, pois todo e
qualquer esforço que fizermos hoje não será em vão,
desde que façamos o mais
breve possível. O relógio do
clima não tem volta.
Marcelo De Vita Grecco é cofundador
e CMO da The Green Hub.

Como construir uma marca forte para ter sucesso na Black Friday
Por Bruno Campos
de Oliveira

A

Black Friday se
tornou uma das
datas mais importantes do varejo brasileiro.
Só em 2020 foram realizadas 7,6 milhões de compras
online que passaram de R$
5,1 bilhões de faturamento,
número 31% maior do que
no ano anterior, segundo os
dados levantados pela Neotrust. É o que eu sempre
digo: para o anunciante, a
Black Friday começa meses
antes da data, mas mesmo
nos “45 do segundo tempo”, é possível pensar em
algumas iniciativas para
ter sucesso na data, não só
pensando no final de ano
de modo geral, mas considerando que as ofertas
podem ajudar um consumidor indeciso a comprar um
produto ou marca nova que
estava em dúvida, aumentando a base de clientes da
empresa.
Um ponto interessante
sobre a Black Friday é que

ela representa a data do
“vou me presentear”, diferentemente do Natal onde
as pessoas querem “presentear o outro”. Isso faz com
que as pessoas estejam propensas a gastar mais em um
ticket médio, representando
para as marcas a oportunidade de novembro ser o
mês de maior faturamento.
Principalmente para quem
tem produtos e serviços
cujo processo de compra é
de alto envolvimento e com
valores de ticket médio mais
altos, é a data para ver (as
estratégias dos outros), e ser
visto (pelos seus clientes).
Outra característica relevante sobre a Black Friday
é que temos, a meu ver, 3
grandes tipos de compra
que os consumidores fazem: as planejadas, em que
o consumidor já tem uma
ideia na cabeça e usa a data como oportunidade de
comprar em uma condição comercial melhor; as
por impulso, que incluem a
oferta de algo que não estava nos planos do consumi-
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dor mas, como a condição
é boa, acaba comprando;
e a para estocagem, ou seja, produtos que usamos
sempre mas não necessariamente planejamos comprar na data. Aqui entram,
por exemplo, pacotes de 24
unidades de refrigerante,
fraldas, produtos não perecíveis etc.
Dito isso, a primeira
grande coisa é olhar para
a sua marca e entender em
quais desses tipos de compra ela melhor se encaixa.
Se sua marca é uma compra planejada como um
notebook, uma TV ou um
refrigerador, é importante
gerar campanhas com foco em topo e meio de funil que gerem awareness
ao consumidor e garantem
que, quando a data chegar,
você seja a opção planejada
de compra. É possível focar
em targets como o segmento in-market (que foca em
pessoas que têm intenção
de comprar determinado
item), para ser bem cirúrgico nesse awareness e au-

mentar seu possível ROI.
Já para quem tem produtos cuja compra pode acontecer no impulso ou estocagem, que são normalmente
FMCG (fast-moving consumer goods, produtos que
costumam ter baixo ticket
médio, vendem em altos
volumes e giram estoque
rapidamente como produtos embalados, shampoos,
cervejas etc), é importante
ter em mente que, quem
não aparece não é lembrado. Logo, sua força de marca deve estar ativa no ano
todo, mas é essencial que
na Black Friday você invista
com força e estratégia para
que as pessoas encontrem
suas ofertas.
Acredito que as duas palavras-chave para uma Black Friday de sucesso são:
planejamento e trabalho em
time. Primeiro, é essencial
planejar com a maior antecedência possível. Uma
Black é como o Carnaval.
Quando acaba um, já estamos pensando no próximo.
O importante de se pla-

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

nejar é que mesmo com as
marcas e varejo estendendo
a data para praticamente
o mês todo de novembro,
ainda é no intervalo de sexta, sábado e domingo que
as coisas acontecem. Isso é
um curto espaço de tempo
para improvisar e tempos
onde o leilão de mídia está muito mais caro que o
habitual. Portanto, mesmo
tendo que virar a estratégia
ao vivo é importante ter estressado antes todas as possibilidades e alternativas na
etapa de planejamento. Isso
leva a melhores tomadas de
decisão.
Segundo, o trabalho em
time. Ninguém faz uma Black Friday sozinho. É importante que o criativo que faz
o banner esteja integrado
com quem opera a mídia de
performance que, por sua
vez, está conectado com a
pessoa do comercial e o time de BI. Seja uma grande
equipe ou times mais enxutos é importante que todos
tenham a todo momento a
mesma informação, se aju-

dem e, se possível, atuem
em pequenos squads onde
gente de mais não se torne
um problema.
As vendas não são a única métrica para mensurar
o sucesso da Black Friday
e sim a consequência final
de uma boa atuação na data. É importante levar em
consideração outras métricas, como: quantas pessoas
acessaram meu site, quantos novos downloads tive
no meu app, se o alcance
das minhas redes sociais aumentou, se a marca é mais
conhecida do que era antes da data. Como vender
é sempre o objetivo final,
acabamos por apenas olhar
para esses números. No entanto, existe uma série de
outras métricas tão importantes quanto que devem
ser mensuradas e depois
compiladas para ser ver a
performance de maneira
mais completa.
Bruno Campos de Oliveira é CEO
da CTRL 365 e CMO da AdsPlay
Mídia Programática.
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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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Balança comercial: importação
encosta na exportação
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Para Aepet, venda
da SIX é ideológica

A

venda da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX),
da Petrobras, para empresa canadense Forbes &
Manhattan Resources, por US$ 33 milhões, “destrói valor da
estatal com redução de ativos lucrativos, reduz fluxo de caixa,
não tem qualquer impacto na dívida da companhia e apresenta grande risco de aumento da dívida devido aos passivos
ambientais identificados e não identificados”, informa a Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet) em texto que
será publicado nesta quinta-feira.
“É decisão ideológica, sem aderência ao plano estratégico
de desinvestimento da Petrobras, voltada para desintegração
da cadeia produtiva vertical e de seu enfraquecimento no
futuro”, analisa a entidade.
A Aepet atesta que a SIX é totalmente integrada e age
verticalizada com as demais unidades da Petrobras, com alta
rentabilidade econômica, alcançada por ser a SIX extremamente dependente do volume de borra oleosa, proveniente
de tancagem de outras unidades, e do processamento da
nafta de xisto, atualmente pela Repar. Os balanços dos últimos cinco anos mostram uma receita média anual de US$ 74
milhões.
A entidade levanta 6 questões sobre a venda, entra elas
se as avaliações de valor foram feitas levando em contas a
verticalização ou considerando a SIX como uma unidade
independente e se os conselheiros levaram em conta que
os investimentos necessários para processamento da borra
oleosa nas refinarias da Petrobras serão maiores que o preço
de venda da SIX.

Antigo normal
O presidente da Associação Nacional de Desembargadores (Andes), Marcelo Buhatem, aplaude a retomada de
julgamento presencial pelo STF. Para Buhatem, o retorno
ao plenário veio em boa hora, pois deve estimular que
outras esferas do Judiciário voltem à rotina de antes da
pandemia. Ele avalia que principalmente em comarcas
pequenas e de difícil acesso, a presença física do juiz é um
emblema importante para garantia da Justiça.

Opcional obrigatório
Usar o Pix é uma opção do cliente; só que não. Mesmo
sem cadastrar as chaves, um correntista de banco pode
fazer e receber transferências via sistema do Banco Central. Risco no mundo real de sequestros-relâmpagos e de
controle da vida financeira pelo BC.

Rápidas
A exposição Mulheres e Deusas Lu Valença é uma oportunidade para conhecer de perto o valor da beleza feminina. Com curadoria de Bayard Boiteux e de Ana Botafogo,
será o 1º evento que a Associação dos Embaixadores de
Turismo do RJ fará de forma presencial após a pandemia.
Visitas só por agendamento: ascomdivulgario@gmail.com
*** Nesta sexta, às 17h, a Biblioteca Blanche Knopf, da
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), lança a exposição O
Domador de Sonhos: 80 anos de Maximiano Campos, que marca
a celebração de aniversário de nascimento do escritor
(1941–1998) com 17 títulos publicados *** A Revista Justiça
& Cidadania de novembro traz a cobertura da 30ª edição
da entrega do Troféu Dom Quixote e Sancho Pança,
evento que também homenageou o centenário do jornalista Orpheu Salles (editorajc.com.br) *** A ClarkeModet
Brasil abordará “Propriedade Intelectual no setor artístico” em webinário organizado pela Unicamp, nesta quinta.

Agropecuária é responsável por quase metade das vendas

M

ais uma vez o
setor de Agropecuária voltou a
possibilitar um pequeno crescimento do saldo da balança
comercial até a segunda semana de novembro, com as
exportações subindo 44,2%
ao totalizarem US$ 10,01 bilhões e as importações US$
9,79 bilhões, com crescimento de 64,7%, reduzindo o
superávit para US$ 220 milhões. As exportações cresceram em três setores: 47,9%
na Agropecuária, que somou
US$ 1,61 bilhão; 12,3% na
Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,98 bilhão; e 57%
na Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,36
bilhões.
Esse tímido resultado no
começo de novembro levou
a Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da Economia, nesta
quarta-feira, ao divulgar
com destaque o acumula-

do da balança comercial
ao longo deste ano com
superávit de US$ 58,72 bilhões, em alta de 30% pela
média diária, na comparação com janeiro a novembro de 2020. A corrente
de comércio subiu 36,9%
no mesmo período, atingindo US$ 432,90 bilhões.
De acordo com a Secex, as
exportações de janeiro até a
segunda semana de novembro cresceram 36% e somaram US$ 245,81 bilhões. As
importações nesse período
aumentaram 38,1% e totalizaram US$ 187,09 bilhões.
Na Agropecuária, os destaques do mês até a segunda semana são os aumentos
nas vendas de frutas e nozes não oleaginosas, frescas
ou secas (+28,5%), café
não torrado (+26,7%) e soja (+266,2%). Na Indústria
Extrativa, cresceram principalmente as exportações
de pedra, areia e cascalho

(+224,7%), outros minerais
em bruto (+39,7%) e óleos
brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(+65,9%).
Já na Indústria de
Transformação, as principais altas foram das saídas de açúcares e melaços (+36,3%), produtos
semiacabados, lingotes e
outras formas primárias
de ferro ou aço (+298,7%)
e produtos laminados planos de ferro ou aço não
ligado, não folheados ou
chapeados, ou revestidos
(+19.209,7%).
A Secex também registrou aumento das importações nos três setores, em
novembro, com altas de
74,2% na Agropecuária,
que somou US$ 242,14
milhões; de 243,2% na Indústria Extrativa, com US$
723 milhões; e de 52,4%
na Indústria de Transformação, que alcançou US$

8,41 bilhões. Entre os produtos importados, os principais aumentos foram de
trigo e centeio não moídos
(+102,3%), cevada não
moída (+454,7%) e milho
não moído, exceto milho
doce (+471,8%), na Agropecuária.
Para a Indústria Extrativa,
cresceram as compras de carvão, mesmo em pó, mas não
aglomerado (+208,5%), óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(+139,9%) e gás natural, liquefeito ou não (+895,2%).
Por sua vez, a Indústria de
Transformação aumentou,
principalmente, suas compras de óleos combustíveis
de petróleo ou de minerais
betuminosos, exceto óleos
brutos (+255,7%), medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários
(+117,3%) e adubos ou fertilizantes químicos, exceto fertilizantes brutos (+174,9%).

Cúpula de negócios
Inclusão financeira: 18,9
China-AL e Caribe fecham mil agências bancárias
acordos de US$ 1,1 bi
para 5.568 municípios
“Com a assinatura de 18
acordos que mobilizaram
quase US$ 1,1 bilhão, a 14ª
edição da cúpula de negócios entre a China e países da
América Latina e do Caribe
foi concluída nesta quartafeira na cidade de Chongqing, província de Sichuan
(sudoeste da China). Delegações de Equador, Argentina
e México participaram da
reunião. Do total de acordos
assinados entre empresas
chinesas e latino-americanas,
oito cobrem setores da pecuária, minerais, automóveis
e equipamentos médicos. A
cúpula durou dois dias. Incluiu a modalidade presencial
e virtual e destacou-se pela
participação de 1,2 mil convidados nacionais de diferentes
setores.
Paralelamente,
foram
realizados vários eventos
acadêmicos e foi realizada
uma feira onde os territórios presentes apresentaram
suas principais ofertas nos
campos tecnológico e agroalimentar. Ambas as regiões
expressaram durante a cú-

pula a vontade de continuar fortalecendo as relações
econômicas. A China é o
segundo maior parceiro comercial da América Latina e
do Caribe, assim como esta
região também é o segundo
maior destino de investimento da China.
Segundo a imprensa, mais
de 2,7 mil empresas do país
asiático operam na América Latina e no Caribe. Além
disso, o volume anual de comércio bilateral ultrapassou
os US$ 300 bilhões em três
anos consecutivos. Os participantes apostam em continuar promovendo as relações
comerciais em outras esferas,
como turismo, cultura e tecnologia da informação.
Fundada em 2007 e realizada a cada dois anos, a
cúpula de negócios na China, América Latina e Caribe
tornou-se um espaço fundamental para promover e
elevar as relações econômicas e comerciais dessas regiões. A 15a edição será baseada na cidade de Guayaquil,
no Equador.

VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/ME n° 20.859.417/0001-11 / NIRE 33.2.0980631-9
Ata da Reunião dos Sócios realizada em 12/11/2021, lavrada em forma
de sumário: 1. Data, hora e local:No dia 12/11/2021, às 14h, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação
e Presença: Dispensada na forma do art. 1.072, § 2º, do Código Civil em
razão da presença da sócia da sociedade. 3. Mesa. Presidente – Sr.Sergio
Passos Ribeiro; Secretário – Sr. Roberto Leuzinger. 4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, a sócia constatou que o capital social da sociedade
se encontra totalmente integralizado no valor de R$ 2.730.100,00, dividido
em 2.730.100 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma. 4.2. Posteriormente,
a sócia aprovou a redução de capital social da sociedade, por considerá-lo
excessivo em relação ao seu objeto, nos termos do inciso II do art.1.082
do Código Civil. 4.3. A referida redução de capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento de 2.500.000 de quotas, no
valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital social da sociedade, com
restituição dos recursos à única sócia. 4.4. Em razão da redução de capital ora deliberada, a sócia aprova a alteração do caput da Cláusula 5ª do
Contrato Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados
da publicação da ata desta Reunião, nos termos previstos no Código Civil,
para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles, passará a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida. 4.5.
A sócia se compromete a, após realizada a redução de capital, ratificar o
efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de Alteração de
Contrato Social da sociedade. 4.6. Por fim, a sócia autoriza a diretoria da
sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários relacionados às
deliberações ora aprovadas. 1. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada esta ata. Rio de Janeiro,12/11/2021. Sergio Passos Ribeiro - Presidente; Roberto Leuzinger
- Secretário. Vinci Partners Investimentos Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador.

O Brasil tem 5.568 municípios atendidos por18,9
mil agências bancárias, 164
mil caixas eletrônicos, 12
mil postos de atendimento
e 220 mil correspondentes.
Durante a pandemia, foram
adotados horário especial
para atendimento de grupos vulneráveis da população e medidas de proteção
à saúde dos consumidores e
bancários.
“Um dos mais importantes aprendizados que
podemos tirar dessa pandemia da Covid-19 foi a
necessidade de incrementar a inclusão financeira
no Brasil, para dar mais
conforto e oportunidade
a dezenas de milhões de
cidadãos que não tinham
acesso a contas bancárias”,
diz Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban).
O percentual de adultos com acesso a serviços
financeiros saltou de 85%
em 2019 para 96% em
2020, revelou o Relatório
de Cidadania Financeira

2021 divulgado pelo Banco Central. “Esse avanço
expressivo na ampliação
do acesso a serviços e na
inclusão financeira dos
brasileiros foi possível
graças aos bilhões de reais investidos pelo setor
bancário em tecnologia
ao longo das últimas três
décadas, que permitiram
a grande velocidade da
digitalização, potencializada pelo confinamento
e distanciamento social
na pandemia”, disse nesta
quarta-feira a Febraban.
Segundo a Febraban, o
acesso a serviços financeiros constitui um passo crucial para a inclusão social e
para o combate à desigualdade no país. Ao movimentar seus recursos em bancos, as pessoas têm acesso
a produtos e serviços que
proporcionarão mais conforto, segurança e rentabilidade. Além disso, passam a
ter acesso a crédito, disputando recursos a taxas mais
em conta e ficam livres da
agiotagem.

VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/ME n° 13.838.015/0001-75 / NIRE 3.320.934.193-6
Ata da Reunião dos Sócios realizada em 12/11/2021, lavrada em forma
de sumário: 1. Data, hora e local:No dia 12/11/2021, às 14h, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação
e Presença: Dispensada na forma do art. 1.072, § 2º, do Código Civil em razão da presença dos sócios da sociedade. 3. Mesa. Presidente – Sr. Sergio
Passos Ribeiro; Secretário – Sr. Roberto Leuzinger. 4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, os sócios constataram que o capital social da sociedade se encontra totalmente integralizado no valor de R$ 3.286.000,00,
dividido em 3.286.000,00 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma. 4.2. Posteriormente, os sócios aprovaram a redução de capital social da sociedade,
por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos termos do inciso
II do art.1.082 do Código Civil. 4.3. A referida redução de capital deliberada
no item acima será realizada mediante o cancelamento de 3.000.000 de
quotas, no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital social da sociedade, com restituição dos recursos à sócia Vinci Partners Investimentos
Ltda. 4.4. Neste ato, o sócio Alessandro Monteiro Morgado Horta renuncia,
expressamente, ao direito de receber os recursos provenientes da redução
de capital deliberada nesta Reunião. 4.5. Em razão da redução de capital
ora deliberada, os sócios aprovam a alteração do caput da Cláusula 5ª do
Contrato Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados
da publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos termos previstos no Código Civil, para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles,
passará a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida.
4.6. Os sócios se comprometem a, após realizada a redução de capital,
ratificar o efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de
Alteração de Contrato Social da sociedade. 4.7. Por fim, os sócios autorizam a diretoria da sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários
relacionados às deliberações ora aprovadas. 1. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada
esta ata. Rio de Janeiro,12/11/2021. Sergio Passos Ribeiro - Presidente;
Roberto Leuzinger - Secretário; Vinci Partners Investimentos Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador. Alessandro Monteiro Morgado Horta.

4 Negócios & Empresas

LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Dez tochas olímpicas
da Rio 2016 em leilão

F

oi ampliado o prazo do leilão das dez tochas olímpicas da Rio 2016 que a Prefeitura do Rio, por meio
da Secretaria Municipal de Assistência Social, está
realizando a fim de arrecadar recursos para o Fundo Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os interessados, tanto do Brasil como no exterior,
podem dar lances até o próximo dia 25 de novembro. Cada
tocha foi avaliada em R$ 15,5 mil.
O pagamento será à vista, ou no prazo de sete dias mediante caução de 10% do valor da arrematação. Como o leilão é beneficente, não será devida nenhuma comissão pelo
arrematante. Para participar, deve ser feito cadastro prévio
no site (depaulaonline.com.br), sujeito à aprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida. Após
a aprovação dos dados, os possíveis compradores poderão
dar lances.

Promoção de cobertura
na Barra da Tijuca
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está promovendo
o leilão da cobertura 01, com 464 m² de área edificada
e direito a três vagas de garagem, situada na Rua John
Kennedy, 417, Barra da Tijuca. O imóvel é composto no 1º
andar: 1 suíte, um closet, 2 quartos com um banheiro (suíte
canadense), sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha,
área de serviço, dependência completa de empregada, com
2 quartos e chão de tábua corrida. Na área externa, o chão
é de cerâmica e possui varanda, piscina, churrasqueira,
pia, antessala e sauna seca. No 2º andar possui varanda,
sala grande com bar, 1 quarto, 1 escritório, 1 banheiro,
hall social e de serviço e elevador privativo. Avaliação: R$
4.221.297,00. Leilão: 30 de novembro.

Destaque de casa
em Padre Miguel
Tereza Brame (brameleiloes.com.br) destaca o leilão de
imóvel localizado na Rua Arindo da Silva Alves, lote 10 do
PAL 18.612, Padre Miguel, na freguesia de Campo Grande,
junto e depois do prédio nº 85. O imóvel é de ocupação residencial, com 225m² de área edificada, em1982. É cercado
por muros em alvenaria de tijolos, com portões metálicos,
possuindo a residência revestimento exterior nas paredes
de cerâmica cor amarela, varanda e garagem com piso em
cerâmica cor vermelha, sala, dois quartos, copa, cozinha,
área de serviço e quintal, estando localizado próximo das
principais ruas da região. Avaliação: R$ 320.000,00. Leilão:
1º de dezembro.

Sala comercial
em Campo Grande
Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br) comunica a realização de leilão de sala comercial na Rua Campo Grande, 1014, sala 324 O imóvel tem área privativa
21,72m², e somada a comum, área total de 51,58m², que
corresponde à fração ideal de 52/10.000 do respectivo terreno. Avaliação: R$ 310.550,13. Leilão em andamento.

Oportunidade de casa
em Rio das Ostras
Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) informa que está
realizando leilão de casa residencial na situada a Rua Duque
de Caxias, 661 – Mariléa – Rio das Ostras/RJ. O imóvel é
composto de 6 quartos, sala, copa, cozinha, 3 banheiros
sociais, área de circulação, jardim de inverno, dependência
de emprega com quarto e banheiro, com área construída
de 244,57m². Tem duas piscinas, uma pequena e uma
média, área externa com varandas e na lateral 2 meiaságuas, compostas de sala, quarto, cozinha e banheiro. Área
total do terreno com todas as benfeitorias é de 5.010m²
Avaliação: R$ 3.910.569,00. Leilão em andamento.

Quinta-feira, 18 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil

Pedidos de recuperação judicial
crescem 5,3% em outubro

O

Indicador de Falências e Recuperação Judicial da
Serasa Experian, registrou
em outubro deste ano 60
pedidos de recuperação judicial. Um crescimento de
5,3% no comparativo com
o mês anterior, quando o
índice marcou 57 requisições. A maior parte dessas solicitações vieram das
empresas do segmento de

Serviços. Juntos, em sequência, estão o Comércio e
a Indústria e, por último, o
setor primário.
De acordo com o economista da Serasa Experian,
Luiz Rabi, os empreendedores continuam enfrentando os desafios do cenário
econômico atual. “A sequência de elevações da taxa
Selic, que visa frear o crescimento da inflação, acaba

encarecendo as despesas
financeiras das empresas
dentro de um contexto de
enfraquecimento da retomada econômica”. Rabi
também explica que, “as
linhas de crédito disponibilizadas pelo Pronampe
especificamente aos micro
e pequenos negócios são de
grande auxílio, mas não são
suficientes para que vários
empreendedores consigam

contornar a crise”.
A análise por porte apontou que, apesar da melhora
em outubro deste ano, as
micro e pequenas empresas continuaram liderando
os pedidos de recuperação
judicial. Em seguida estão
os médios negócios, que
tiveram aumento no mês
a mês e os grandes, que se
mantiveram com a mesma
quantidade.

Festival do Camarão do Porto reúne
gastronomia, samba e exposições

A

tradicional
Roda de Samba das
segundas-feiras na
Pedra do Sal, na cidade do
Rio de Janeiro, está de volta
à região portuária em grande estilo. É a primeira vez
que se apresenta desde a
pandemia. E, esse retorno,
começa em edição especial
no Festival do Camarão do
Porto, dia 20 de novembro,
sábado, a partir das 17 horas, no Largo da Prainha,
no Centro. Uma programação cultural com gastronomia, samba e exposições de
obras de dois artistas, que
formam um casal de moradores da Gamboa, para
contribuir com a reflexão
sobre a origem afro-brasileira no Dia Nacional da
Consciência Negra.

Raphael Vidal, diretor
de gastronomia do Polo
da Região Portuária, fez a
programação cultural para
o período do Festival com
shows na Sacada do Bafo da
Prainha, tendo como ápice a
Roda de Samba da Pedra do
Sal. Apresenta duas exposições assinadas pelo artista
visual Fernando Mendonça,
“Gamboa 2020” no Gratto
Restaurante; e Marisa Silva,
‘Bordados Políticos’, na Casa Porto.
O camarão é o grande
aliado à culinária africana no
Mês da Consciência Negra
e o Festival do Camarão do
Porto indica a gastronomia
de 23 restaurantes participantes nos bairros da Saúde, Gamboa e Morro da
Providencia. O cardápio à

base de crustáceo pode ser
encontrado nos restaurantes
na região portuária e o público escolhe e solicita um dos
pratos do Festival.
Na exposição “Gamboa
2020” o artista visual Fernando Mendonça retrata
a Gamboa, bairro em que
vive no Rio há mais de 40
anos. Com a pandemia e o
forçado isolamento, o artista maranhense hiperpontilhista mergulhou ainda mais
na paisagem do lugar onde
escolheu para morar, hoje
com a mulher e também
artista e artesã Marisa Silva.
Com as obras da exposição
no Gratto, ele descreve não
apenas os casarões, mas
também a vida, as luzes e
cores desta parte histórica
do Centro do Rio.

O artista inicia sua formação artística em 1978,
quando ingressa no Grupo
“Laborarte”, importante na
vida cultural de São Luís do
Maranhão nos anos 70 e 80.
Expõe individualmente pela
primeira vez em 1984, mesmo ano em que conhece o
renomado artista plástico
Rubens Gerchman, que o
encoraja a ir buscar melhores dias num centro urbano
maior: o Rio de Janeiro. No
ano seguinte, em 1985, segue
o conselho do mestre e transfere-se para a Cidade Maravilhosa. Em seu currículo estão
significativas conquistas que
evidenciam o talento e a qualidade de expressão artística
do trabalho de um dos mais
importantes artistas visuais
contemporâneo.

ExxonMobil produzirá polímeros na China

A

empresa internacional de energia
ExxonMobil
iniciou na terça-feira (16)
um projeto na cidade de
Huizhou, Província de
Guangdong, sul da China,
para produzir polímeros
de desempenho usados em
embalagens, produtos automotivos e agrícolas. A cerimônia de lançamento foi
realizada simultaneamente nas cidades de Pequin e

Houston.
Com um investimento total de cerca de US$
10 bilhões, o projeto será
construído em duas fases.
Espera-se que a receita anual atinja 39 bilhões de yuans
(US$ 6,1 bilhões) após a
conclusão da primeira fase
e sua entrada em operação.
“A demanda por polímeros de desempenho
continuará aumentando na
China, e estamos em uma

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em formato
virtual, conforme previsto no artigo 5º da Lei 14.010 de 10 de Junho de
2020, através da plataforma zoom, no dia 02 de dezembro de 2021,
quinta-feira, às 14:00 horas em primeira convocação, com 1/3 dos
associados quites com suas obrigações sociais ou às 14:30 horas em
segunda e última convocação, com qualquer número de associados,
a fim de ser apreciada a seguinte Ordem do Dia: Leitura, discussão e
votação da Revisão Orçamentária para o ano de 2022. Todas as
votações, bem como lista de presença, serão feitas através da seção de
Enquetes da referida plataforma ou pelo chat com interação do moderador
sendo disponibilizada às pessoas devidamente habilitadas. Só será aceito
na assembleia virtual o associado conectado com a câmera ativa do
aparelho e descrição contendo o seu nome. Poderá ser banido da
assembleia aquele participante que não cumprir as determinações deste
edital. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021.
Gladstone José dos Santos Junior – Presidente

USEM RJ UNIÃO DOS SERVIDORES
DO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO
Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do art. 32, II do Estatuto da USEM RJ – UNIÃO DOS SERVIDORES
DO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO, vem através do presente
edital, convocar os associados quites com suas obrigações estatutárias, os
membros dos conselhos Fiscal e Diretoria, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, na sua sede na Rua Alcântara Machado, 36, sala 1201,
12 andar, CEP 20.081-010, Centro, Rio de Janeiro/RJ, que se realizará no dia
10 de dezembro de 2021, às 11:30h, em primeira chamada, com presença de
50% mais 1 dos associados, e às 11:00h, em segunda e última chamada com
número mínimo de pessoas presentes, para discussão e deliberação, nos
termos do artigo 29, III e V do Estatuto da USEM RJ, acerca da eleição do novo
Diretor(a) Presidente, em substituição ao Sr. Carlos Candido Cardoso, falecido em
04 de agosto de 2020, em razão de sua vacância definitiva, bem como dos cargos
de Tesoureiro, Secretário e Conselheiro fiscal, tendo em vista as renúncias de
cunho pessoal dos Srs. Lorraine Kern Di Scala, Carlos Ediardo Magalhães
Cardoso e Matheus Philippe Domingues Da Silva, ocorrida em 09/10/2020, que
deverão cumprir seus mandatos até o término dos seus antecessores, que se dará
na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2025.
Rio de Janeiro/RJ, 16 de novembro de 2021.
Enio Miraglia da Silveira - Vice-Presidente

boa posição para atender às
necessidades desse mercado em crescimento”, disse
Karen McKee, presidente
da ExxonMobil Chemical
Company.
Exxon Mobil Corporation é uma empresa multinacional de petróleo e gás
dos Estados Unidos, com
sede em Irving, Condado de Dallas no estado do
Texas. A empresa foi formada em 30 de novembro

de 1999 na fusão da Exxon
com a Mobil, duas empresas resultantes da divisão da
Standard Oil Company em
1911.
No Brasil, a ExxonMobil
foi a primeira companhia
de óleo & gás a se estabelecer no país em 17 de janeiro de 1912, quando ainda se chamava Standard Oil
Company of Brazil, e desde
então mantém atividades
ininterruptas no país.

Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais
CNPJ/ME nº 42.415.810.0001-59
Convocação - AGE: Convocamos os acionistas para a AGE, à Av. Brasil, nº
42.301, Bairro Campo Grande/RJ, CEP: 23.078-002, a ser realizada no dia
25/11/2021, às 9h na sede, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem: (i) eleger
os membros da diretoria; (ii) definir a remuneração dos membros da diretoria; (iii)
ratificar os atos praticados pelos membros da diretoria até a presente data; (iv) a
alteração do objeto social e consolidação do Estatuto Social da Cia.; e (v) Outros
assuntos de interesse da Cia. Os Acionistas poderão ser representados por terceiros que compareçam com o regular instrumento de procuração. RJ, 16/11/2021.
João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 25 de outubro de 2021, às 18h30. Devido
à importância e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião
foi realizada de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17
do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”).
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia
com a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu,
e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o
Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente;
e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento sobre o
Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia relativo ao 3º trimestre
de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021. DELIBERAÇÕES: Após
a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e
com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma: Tomaram conhecimento
do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, relativo ao
3º trimestre de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, conforme as
informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos auditores
independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S
(“EY”). ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro
(RJ), 25 de outubro de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja
nº 4648884, em 16/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral
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H. STERN
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92 - NIRE 3330001395-4
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Notas
2018
ATIVO
Notas
2018
2017 PASSIVO
Passivo circulante
Ativo circulante
17
363
Caixa e equivalentes de caixa
4
5.673
11.195 Financiamentos bancários
18
23.173
Clientes
5
10.643
12.438 Fornecedores
19
4.133
Investimentos
6
37.723
45.868 Parcelamentos - Fiscais Federais
20
139
Importações em curso
7
504
16 Débitos com empresas ligadas
Adiantamento de clientes
21
18.251
Adiantamento a fornecedores
8
3.239
213 Obrigações trabalhistas
22
7.310
Adiantamento a empregados
9
377
475 Impostos e contribuições
23
11.627
Estoques de mercadorias
10
289.004
288.632 Total do passivo circulante
64.996
Impostos a recuperar
11
21.623
26.263 Passivo não circulante
309
719 Financiamentos bancários
Contas a receber
12
17
27.124
18
22.998
369.095
385.819 Parcelamentos - Fiscais Federais
Total do ativo circulante
Débitos com empresas ligadas
24
116.767
Ativo não circulante
Provisões para contingências fiscais
25
15.846
Realizável a longo prazo
182.735
Depósitos judiciais
13
4.224
4.619 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Investimentos
26.1
242.423
Participações societárias
14
115.014
122.553 Capital social
Reserva de capital
26.2
5.000
Outros investimentos
15
20
20 Reserva legal
27
12.467
Imobilizado
Reserva de lucros
27
5.899
6.961 Prejuízos acumulados
Imobilizações
16
27
(13.369)
125.157
134.153 Total do patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
246.521
494.252
519.972 Total do passivo e do patrimônio líquido
Total do ativo
494.252
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Descrição
Capital Reserva de capital
Reserva legal Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2016
226.223
12.467
98.861
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
16.200
Ajustes de exercícios anteriores
2.705
Resultado do Exercício
(45.371)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
226.223
16.200
12.467
56.195
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC
5.000
Aumento do Capital Social
16.200
(16.200)
Ajustes de exercícios anteriores
(4.937)
Resultado do Exercício
(64.627)
Transferência P/ Prejuízos Acumulados
13.369
(13.369)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
242.423
5.000
12.467
(13.369)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

2017
306
12.814
5.197
2.358
674
7.910
4.281
33.540
23.156
19.578
116.767
15.846
175.347
226.223
16.200
12.467
56.195
311.085
519.972

Total
337.551
16.200
2.705
(45.371)
311.085
5.000
(4.937)
(64.627)
246.521

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional. H. Stern Comércio e Indústria S.A. (“Companhia”) é uma custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo sificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorcomo atividade principal a produção e comercialização de artigos de joalheria, reló- ra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulangios e presentes. A Companhia possui participação societária nas seguintes socie- te. k) Apuração das receitas e despesas. As receitas e despesas são reconhecidas
dades: • HSJ Comercial S.A. (HSJ) – controlada direta – tem por objeto social o co- pelo regime de competência, além de considerar os rendimentos, os encargos e os
mércio varejista de artigos de joalheria. • Nelly Jóias e Curiosidades Ltda. – Contro- efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor
lada em conjunto – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria de realização, quando aplicável. l) Demonstração dos fluxos de caixa. A demonse artigos para presentes. • HNW Comercial S.A. – controlada direta – tem por objeto tração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalensocial o comércio varejista de artigos de joalheria. OBS: A sociedade foi dissolvida em tes de caixa. Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
abril/2018. 2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contá2018
2017
beis. a) Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras para os exer- Caixa
4.962
4.028
cícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foram preparadas com base nas Bancos conta movimento
472
1.211
práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas pela legis- Aplicações financeiras
239
5.956
lação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzidos
5.673
11.195
pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e estão em conformidade com a NBC A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira
TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolu- linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessição CFC Nº 1.255/09. A Administração da companhia autorizou a conclusão da pre- dades de capital de giro da Companhia.
paração das demonstrações contábeis em 29 de abril de 2019. b) Bases de mensu- 5 - Clientes
2018
2017
ração. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico Crediário
1.603
1.136
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Duplicatas a receber
6.986
9.333
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumen- Contas a receber - serviços
596
597
tos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são Exportações diversas
1.458
1.372
mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda mensu10.643
12.438
rados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação. Estas de- A posição registrada em 31/12/2018 e 31/12/2017 corresponde às rubricas acima
monstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços. Em 31/12/2018, após
companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredon- análise detalhada optou-se por não constituir provisão para devedores duvidosos
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Prin- por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 – Investimentos – ativos financeicipais políticas contábeis aplicadas. As políticas contábeis descritas abaixo têm ros. Os investimentos demonstram a aquisição de ativos financeiros – ouro.
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas
2018
2017
demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreendem os Ativo financeiro - Ouro
37.723
45.868
saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplica37.723
45.868
ções estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com venci- 7 – Importações em Curso. Composição do saldo da rubrica “Importações e
mentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata, Curso”, conforme demonstrativo a seguir:
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações finan2018
2017
ceiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados até as Importações em andamento
504
16
datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) Clientes. As contas a
504
16
receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decor- 8 – Adiantamentos a fornecedores. Adiantamentos concedidos a fornecedorentes das vendas de mercadorias, acrescidos de variações cambiais, quando apli- res, conforme demonstrativo a seguir:
cável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em
2018
2017
análise individual dos valores a receber e em montantes considerados pela adminis2.537
125
tração necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses Adiantamento a despachantes aduaneiros
702
88
créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de Adiantamento a fornecedores diversos
3.239
213
clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. No exercício
social de 2018, após análise detalhada, a administração optou por não constituir 9 – Adiantamento a empregados. A composição da conta “Adiantamento a
provisão para créditos de liquidação duvidosa por considerar irrelevante o risco de empregados” é descrita como segue:
2018
2017
perdas. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é re377
475
levante devido ao curto prazo de sua realização. c) Estoques. Os estoques estão Adiantamento a empregados diversos
377
475
demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização (valor estimado de
venda no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas para realizar a 10 – Estoques. Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras
2018
2017
venda) e o custo médio da produção ou preço médio de aquisição. As provisões para ou da produção.
59.992
63.279
estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas guando consideradas Mercadorias p / revenda
159.182
151.628
necessárias pela administração. A companhia custeia seus estoques usando a mé- Matéria prima e Insumos
69.830
73.725
dia ponderada. d) Investimentos. Os investimentos em coligadas são contabiliza- Produtos acabados
289.004
288.632
dos pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo
seu valor de custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhe- 11 – Impostos e Contribuições a Recuperar. Refere-se aos saldos de imcimento da participação da companhia nas variações patrimoniais das investidas postos e contribuições que poderão ser compensados em pagamentos corresgeradas após a aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de pondentes a estes tributos. A composição dos valores a compensar de curto
suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua par- prazo está demonstrada a seguir:
2018
2017
ticipação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa direta19.022
22.725
mente no patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de ICMS a compensar / recuperar
852
789
uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quais- COFINS a compensar / recuperar
139
111
quer ativos de longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na PIS a compensar / recuperar
909
1.641
coligada, a companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorri- IRPJ a compensar / recuperar
643
415
do em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por CSLL a compensar / recuperar
58
582
conta da coligada. e) Imobilizado. Demonstrado ao valor de custo deduzido de de- Outros tributos a compensar / recuperar
21.623
26.263
preciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na 12 – Contas a Receber. Contas a Receber de pessoas físicas e jurídicas não
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base ligadas. 13 – Depósitos Judiciais. Saldo referente aos depósitos judiciais
na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo conforme composição a seguir:
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para
2018
2017
terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e Depósitos judiciais trabalhistas
1.101
1.496
os métodos de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de Depósitos judiciais fiscais
1.645
1.645
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O item do Depósitos judiciais diversos
1.343
1.343
imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos Deósitos Judiciais cíveis
42
42
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda Depósitos recursais - fiscais
93
93
ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores
4.224
4.619
recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. Os custos 14 – Participações societárias. Refere-se aos saldos correspondentes às partide empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de ati- cipações societárias em empresas controladas, conforme demonstrativo a seguir:
vos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substanEquiva- Disoo- Ajustes
cial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de
Partici- lência lução de Exertais ativos até a data em que estejam prontos para uso ou venda. Quando parte de
Saldo em pação patri- da So- cício An- Saldo em
um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens
31/12/2017
% monial ciedade teriores 31/12/2018
individuais (componentes principais) de imobilizado. f) Instrumentos financeiros. A 1 - HSJ Comercial S.A.
106.753 100,00 (6.934)
99.819
companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensura- 2 - Nelly Jóias e
dos ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação Curiosidades Ltda.
14.306 29,41
889
15.195
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A adminis- 3 - HNW Comercial S/A
1.494 99,00 (130) (227) (1.137)
tração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
TOTAIS
122.553
- (6.175) (227) (1.137) 115.014
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: os ativos financeiros 15 – Outros investimentos. Esta rubrica apresenta os saldos de Incentivos
mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos fiscais diversos e imobilização avaliada pelo valor de custo. 16 – Imobilizado. O
para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido, Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo apresentado a seguir:
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são
Taxa de
classificados como ativos circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são passivos e
Depreativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não
ciação
são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo e passivo circulantes,
Anual Saldo em AdiDepre- Saldo em
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emisBem
(%) 31/12/2017 ção Baixa ciação 31/12/2018
são do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). Os IMOBILIZADO
empréstimos e recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalentes de cai- Custo
xa, clientes, contas a receber, empréstimos bancários e fornecedores. g) Provisões. Terrenos
12
12
Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de Veículos
304
304
eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja Móveis e utensílios
10.197 251 (46)
10.402
a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa Equipamentos de Informática
9.397 257 (293)
9.361
das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, Máquinas, equipamentos e
considerando os riscos e as incertezas relativas a obrigação. Quando se espera que ferramentas
10.489 94 (43)
10.540
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma pro- Instalações diversas
6.668
5
6.673
visão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o Benfeitorias em Bens de
reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. Terceiros
1.112 22 (462)
672
h) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos. Correntes. O Outras Imobilizações
1.928
8 (37)
1.899
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro
40.107 637 (881)
39.863
Líquido (CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres- Depreciação acumulada
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de R$ 240.000, Veículos
20
(286)
(12)
(298)
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consi- Móveis e utensílios
10
(7.613)
99 (526)
(8.040)
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, Equipamentos de Informática 20
(8.392)
- 223 (468)
(8.637)
limitada a 30% do lucro real. As declarações de impostos no Brasil estão sujeitas à Máquinas, equipamentos e
revisão pelas autoridades fiscais por um período de cinco anos da data da declara- ferramentas
10
(9.306)
19 (287)
(9.574)
ção. Diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados Instalações diversas
10
(6.351)
(60)
(6.411)
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de Benfeitorias em Bens de
renda e 9% de contribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e Terceiros
(733)
- 462 (268)
(539)
base negativa. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporá- Outras Imobilizações
(465)
(465)
rias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corres(33.146)
- 803 (1.621) (33.964)
pondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado Custo líquido
6.961 637 (78) (1.621)
5.899
pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando 17 – Financiamentos Bancários. Empréstimo contraído no exterior para caelas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente de- pital de giro, com vencimento dos juros nos meses de janeiro e julho, e do
cretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Nota: Em 31 valor original em janeiro de 2020.
Composição da dívida
de dezembro de 2018 a companhia não possuía base de cálculo para o imposto de
Descrição
2018
2017
renda e contribuição social, correntes ou diferidos. i) Partes relacionadas. No decor- Valor original da dívida
21.700
21.700
rer de suas operações, direitos e obrigações são contraídas entre partes relaciona366
298
das, oriundas de operações mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, Juros
5.421
1.464
e operações de mútuos pactuados em condições normais de mercado para opera- Variação cambial
27.487
23.462
ções semelhantes. j) Outros ativos e passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resulta- 17 - Resumo do Financiamento bancário
Descrição
2018
2017
do de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
363
306
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimati- Passivo circulante - Juros semestrais atualizados
27.124
23.156
vas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que Passivo longo prazo - Empréstimo original atualizado
27.487
23.462
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da companhia e seu

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2018
2017
Receita líquida de vendas
28
214.004 208.919
Custo das mercadorias vendidas
(133.209) (117.073)
Resultado operacional bruto
80.795
91.846
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
29.1
(46.876) (55.974)
Despesas com pessoal e encargos
29.2
(71.952) (87.540)
Despesas de vendas
29.3
(9.280)
(9.522)
Despesas tributárias
29.4
(4.595)
(1.776)
Provisão de férias e encargos
29.5
348
1.203
Depreciações e amortizações
29.6
(1.621)
(1.562)
Outras despesas operacionais
29.7
(469)
(551)
Outras receitas operacionais
30
348
17.080
Equivalência patrimonial
31
(6.175)
5.835
Total das receitas (despesas) operacionais
(140.272) (132.807)
Resultado antes do resultado financeiro
(59.477) (40.961)
Encargos Financeiros Líquidos
32
(5.150)
(4.410)
Resultado operacional líquido
(64.627) (45.371)
Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado Líquido do Exercício
(64.627) (45.371)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2018
2017
Resultado do Exercício
(64.627) (45.371)
Ajustes para conciliar o resultado das disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Ajustes de exercícios anteriores
(4.937) 2.705
Depreciação e amortização
1.621 1.562
Juros s/ empréstimos de pessoas ligadas
6
Ganhos na baixa de imobilizado
(86)
(307)
Baixa de ativo por descarte
239
24
Juros Incidentes s/ parcelamentos Tributários
1.162 1.375
Juros e Variação cambial s/ financiamentos
4.733 2.054
Resultado de equivalência patrimonial
6.175 (5.835)
Caixa proveniente das operações
(55.720) (43.787)
Variação nos ativos/passivos operacionais
Clientes e contas a receber
(206) 2.629
Estoques de mercadorias
(372) 11.208
Impostos a recuperar
4.639 5.996
Adiantamentos diversos
(516)
522
Depósitos judiciais
395
824
Importações em curso
(487)
454
Despesas antecipadas
31
Outras contas a receber
(225)
Fornecedores
10.358 (2.689)
Débitos c/ empresas ligadas
(2.219)
(844)
Encargos e obrigações trabalhistas
(600) (1.655)
Impostos e contribuições
7.346
(311)
Adiantamentos de clientes
17.578 (1.587)
(18)
Aluguéis - caução
Total da variação dos ativos e passivos operacionais
35.916 14.335
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (19.804) (29.452)
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado
(637)
(839)
Vendas de imobilizado
238
574
Aquisição / ( - ) Resgates de ativos financeiros
8.145 (45.868)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
7.746 (46.133)
Atividades de financiamento
Empréstimos obtidos - pessoas ligadas
- 37.426
Empréstimos liquidados - pessoas ligadas
(11)
Adtº P/ aumento de capital
5.000 16.200
Financiamentos bancários obtidos
- 21.700
Pagtº de financiamentos bancários
(709)
(292)
Adesão a novo parcelamento tributário
6.671 1.841
Pagamentos de parcelamento tributário
(4.426) (3.282)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
6.536 73.582
Variação líquida do caixa
(5.522) (2.003)
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades no início do exercício
11.195 13.198
Disponibilidades no fim do exercício
5.673 11.195
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
(5.522) (2.003)
As notas explicativas da Companhia são parte integrante das
demonstrações financeiras
18 - Fornecedores. A composição dos valores de fornecedores e contas a
pagar está apresentada a seguir:
2018
2017
Fornecedores mercadorias
21.283
12.304
Fornecedores concessionárias
11
10
Fornecedores consignação
500
500
Fornecedores aluguéis
1.379
23.173
12.814
19 – Parcelamentos das Leis 11.941/2009 e 13.496/2017. 19.1 – Representa
161 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do
Brasil – RFB, de acordo com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, e 133 parcelas
do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil – RFB,
de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, ambos
consolidados pela RFB, e realizados conforme demonstrado a seguir:
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS CONCEDIDO PELA R. F. B.
31/12/2018
31/12/2017
Dívida
DíviVR.
da Vr.
Nomi- MulJuros
Nomi- MulJuros
Descrição
nal tas Juros Selic Total nal tas Juros Selic Total
Lei n°
11.941/2009 4.502 1.350 4.825 9.573 20.250 5.274 1.582 5.652 10.426 22.934
Lei n°
13.496/2017 4.1 73 1.778 242 688 6.881 1.841
- 1.841
TOTAL
8.675 3.128 5.067 10.261 27.131 7.115 1.582 5.652 10.426 24.775
CONTABILIZAÇÕES
31/12/2018
31/12/2017
Curto Longo
Curto Longo
Descrição
Prazo
Prazo
Total
Prazo
Prazo
Total
Lei n° 11.941 /2009
3.472 16.778 20.250
3.356 19.578 22.934
Lei n° 13.496/2017
661
6.220
6.881
1.841
1.841
TOTAL
4.133 22.998 27.131
5.197 19.578 24.775
20 – Débitos com empresas ligadas. O saldo reflete as obrigações da empresa junto as suas coligadas, correspondendo a transações realizadas entre
as partes, exceto mútuos, conforme demonstrado a seguir:
2018
2017
Aluguéis a pagar - Participações Industriais TEC
2.088
Contas a Pagar - PHS Rio Viagens
127
253
Contas a Pagar - Editora e Publicidade Rivoli
12
17
139
2.358
21 – Adiantamento de clientes. A composição dos valores da conta “Adian2018
2017
tamento de clientes” está apresentada a seguir:
Certificado de clientes
42
12
Sinal reserva
718
42
Adiantamento de clientes - Pessoas jurídicas
17.491
620
18.251
674
22 – Obrigações trabalhistas. Obrigações trabalhistas, conforme demons2018
2017
trativo a seguir:
FGTS a recolher
343
318
INSS a recolher
1.146
1.423
Provisões de férias e encargos
5.821
6.169
7.310
7.910
23 – Impostos e contribuições. Impostos e contribuições a recolher, confor2018
2017
me demonstrativo a seguir:
ICMS a recolher
1.193
633
IPI a recolher
830
759
Cofins a recolher
6.912
1.400
PIS a recolher
1.498
291
ISS a recolher
18
21
Impostos e contribuições retidos de terceiros
801
565
IRPJ e CSLL a recolher
375
612
11.627
4.281
24 – Débitos com empresas ligadas – Passivo Não circulante. O saldo das
obrigações da empresa com suas coligadas e controladas, corresponde aos
mútuos contraídos com as mesmas, composto conforme demonstrado a seguir:
2018
2017
Mútuos - HSJ Comercial
48.348
48.348
Mútuos - Editora Rivoli
29.529
29.529
Mútuos - Nelly Jóias
9.878
9.878
Mútuos - Partcipações TEC
15.267
15.267
Mútuos - JR Comércio
13.745
13.745
116.767
116.767
25 – Provisões para contingências fiscais. O saldo reflete a provisão para um
processo junto a RFB. Fatos relevantes. H. Stern Comércio e Indústria S.A. é parte
em ações judiciais relacionadas a litígios tributários, cujo objeto de contestação é
sua legalidade ou a sua constitucionalidade. A administração da empresa acredita que as provisões para contingências constituídas são suficientes para cobrir
eventuais perdas com processos judiciais, não obstante as boas chances de êxito
a médio e a longo prazo, de acordo com a opinião de seus assessores jurídicos. A
contingência fiscal supracitada foi constituída com base nos valores corrigidos dos
Autos de Infração emitidos no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB. Os Autos
de Infração supracitados estão em poder do Departamento Jurídico da companhia.
26 – Reservas de capital. 26.1 – Capital social. O capital social da empresa soma
o montante de R$ 242.423 e está representado por 39.985.758 (trinta e nove milhões novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas com valor unitário de R$ 6,06 (seis reais e seis centavos). 26.2
– Reserva de Capital. O saldo desta rubrica demonstra os adiantamentos p/ futuro
aumento do capital social, realizados pela acionista Editora e Publicidade Rivoli
S/A. 27 – Destinação do Resultado do exercício e constituição de Reservas. A
companhia apresentou prejuízo contábil ao final do exercício, e destinará o resultado para redução das Reservas de Lucros, e o saldo destinado a conta de prejuízos
acumulados, não constituindo nenhuma reserva neste exercício.
2018
2017
Reserva legal
12.467
12.467
Reserva de lucros
56.195
Prejuízos acumulados
(13.369)
(902)
68.662
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28 - Receita líquida
Receita bruta de vendas e serviços
(-) Devoluções descontos e outros
(-) Impostos incidentes sobre as vendas
29 - Despesas por natureza
29.1 - Despesas administrativas
Prediais
Segurança patrimonial
Seguros
Prestação de serviços
Informática
Veículos
Comunicação
Viagens
Fretes e logística
Importações
Registro de marcas
Gerais
29.2 - Pessoal e encargos
Remuneração dos administradores
Proventos
Encargos trabalhistas
Transporte de empregados
PAT
Benefícios médicos e sociais
Seguro de vida
Treinamentos e cursos
Outras despesas com pessoal

2018
2017 29.3 - Despesas c/ vendas
418.146 424.777 Propaganda e publicidade
(167.711) (186.668) Exportações
(36.431) (29.190) Comissões
214.004 208.919 Diversas com vendas
Títulos incobráveis
2018
2017
(31.875) (38.050) 29.4 - Despesas Tributárias
(21)
(18) ICMS
(79)
(90) IPI
(3.131)
(4.700) PIS
(1.619)
(2.616) COFINS
(160)
(292) Contribuição sindical patronal
(1.951)
(2.096) Multas
(1.619)
(1.507) Taxas e impostos diversos
(997)
(1.737)
(302)
(262) 29.5 - Provisão para férias e encargos
(237)
(335) Provisão para férias
(4.885)
(4.271)
(46.876) (55.974) FGTS sobre férias
2018
2017 INSS sobre férias
(2.111)
(1.777)
(49.068) (62.163) 29.6 - Depreciações e amortizações
(14.114) (16.566) Depreciações e Amortizações
(967)
(946)
(1.544)
(1.850) 29.7 - Outras Despesas Operacionais
(3.941)
(3.860) Perdas Diversas
(38)
(42) Baixa de Bens
(20)
(58)
(149)
(278)
Roberto Stern - Diretor Presidente
(71.952) (87.540)

2018
(3.161)
(722)
(4.742)
(586)
(69)
(9.280)
2018
(1.848)
447
(4)
(21)
(116)
(2.700)
(353)
(4.595)
2018
258
21
69
348
2018
(1.621)
(1.621)
2018
(230)
(239)
(469)

2017
(3.467)
(250)
(5.081)
(516)
(208)
(9.522)
2017
1.242
(446)
(275)
(1.280)
(118)
(587)
(312)
(1.776)
2017
894
71
238
1.203
2017
(1.562)
(1.562)
2017
(527)
(24)
(551)

2018
155
107
86
348
31 – Equivalência Patrimonial. O saldo devedor de R$ 6.175 mil,
monstrado de forma analítica no quadro demonstrativo da nota 14.
32 – Resultado Financeiro
2018
32.1 - Receitas financeiras
Juros ativos
117
Variações cambiais ativas
5.546
Receitas de aplicações financeiras
99
Descontos obtidos
20
1.726
Variações monetárias ativas
7.508
2018
32.2 - Despesas financeiras
Juros passivos
(2.302)
Variações cambiais passivas
(9.356)
Despesas bancárias
(27)
IOF
(49)
Variações monetárias
(1)
Despesas com cartão de crédito
(887)
Descontos concedidos
(14)
Aluguel de terminal de cartão de crédito
(21)
(1)
Outras despesas financeiras
(12.658)
(5.150)
Resultado financeiro líquido
30 - Outras receitas operacionais
Despesas reavidas
Aluguéis de ativos
Indenizações de seguros
Outras receitas eventuais
Venda de bens de ativos permanentes

2017
318
7
5
16.443
307
17.080
está de2017
178
1.651
94
12
516
2.451
2017
(2.658)
(3.078)
(33)
(14)
(8)
(907)
(126)
(33)
(4)
(6.861)
(4.410)
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Notas
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
Impostos e contribuições a recuperar
5
Créditos c/ pessoas ligadas
6
Dividendos a receber
7
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a LP
Créditos c/ pessoas ligadas
8
Investimentos
Participações societárias
9
Outros investimentos
Imobilizado
Imobilizações
10
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO
Notas
Passivo circulante
Fornecedores
11
Obrigações fiscais
12
Obrigações trabalhistas
13
Débitos C/ pessoas ligadas
14
Dividendos a pagar
15
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
16
Reserva legal
17
Reservas de lucros
17
Reserva de reavaliação
17
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

2018

2017

617
7
357
981

1.103
11
311
1.500
2.925

29.530

29.630

461.620
2

509.483
2

4
491.156
492.137
2018

4
539.119
542.044
2017

11
23
43
20
1.027
1.124

29
76
42
164
1.027
1.338

290.100
16.856
129.164
54.893
491.013
492.137

290.100
16.856
178.857
54.893
540.706
542.044

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 - Contexto operacional. Editora e Publicidade Rivoli S.A. (“Cia.”), é uma S.A.
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem como atividade
principal a prestação de serviços de publicidade e propaganda e participação
em outras sociedades. A Cia. possui participação societária nas seguintes sociedades: • H. Stern Comércio e Indústria S.A. (HSCI) – Controlada direta – tem
por objeto social a produção e comercialização de Artigos de joalheria, relógios
e presentes; • Restaurante RB7 Ltda (RB7) – Controlada direta – tem por objeto
social o ramo de restaurantes; • Nelly Jóias e Curiosidades Ltda (Nelly) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de Artigos de joalheria
e Artigos para presentes; • Participações Industriais TEC Ltda (TEC) – Controlada direta – tem por objeto social a administração, compra e venda de imóveis
próprios, avaliação e incorporação de imóveis e participação em outras sociedades; • PHS Rio Viagens e Turismo Ltda (PHS) – Controlada direta – tem por
objeto social o agenciamento de viagens e turismo; • JR Comércio de Artefatos
Metálicos Ltda (JR) – Controlada direta – tem por objeto social tem por objeto
social a produção e comercialização de Artigos de joalheria e relógios; • Jóias
Brasilis Export-Import Ltda (JB) – Controlada direta – tem por objeto social o
comércio varejista de Artigos de joalheria; • HNW Comercial S.A. (HNW) – Esta
sociedade foi dissolvida de forma amigável em abril/17. 2 - Base de preparação
e apresentação das demonstrações contábeis. a) Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/18 e
2017 foram preparadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil,
observando as diretrizes emanadas pela legislação societária (“Lei 6.404/76”)
que incluem os novos dispositivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela
Lei 11.941/09, e estão em conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09.
A administração da Cia. autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contábeis em 29/04/2019. b) Bases de mensuração. As demonstrações
financeiras foram preparadas com base no custo histórico. c) Moeda funcional
e moeda de apresentação. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real (R$) foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas contábeis aplicadas. As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreendem os saldos
de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações
estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata,
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações
financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados
até as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) Clientes. As
contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos
títulos decorrentes das prestações de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise individual dos valores a receber e em montantes
considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir prováveis
perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. c) Investimentos. Os investimentos em coligadas
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente
reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu valor contábil será aumentado ou
diminuído pelo reconhecimento da participação da Cia. nas variações patrimoniais das investidas geradas após a aquisição. A participação da Cia. nos lucros
ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do
exercício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida
de forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da
Cia. nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos de LP que, na essência constituam parte do
investimento na coligada, a Cia. não reconhece perdas adicionais, a menos que
tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada. d) Imobilizado. Demonstrado ao valor
de custo deduzido de depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos tem início quando estes estão
prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. A
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após
sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em
andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é
baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou
baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado.
Os custos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos
qualificáveis, exceto empréstimos, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são
acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para
uso ou venda. Os custos de empréstimos, quando incorridos, são reconhecidos
como despesas. Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas
úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de
imobilizado. e) Instrumentos financeiros. A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se for adquirido,
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são
classificados como ativos circulantes. • Empréstimos e recebíveis: são ativos
e passivos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis
que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo e passivo
circulantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Nota
2018
Receita líquida de vendas
18
185
185
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
19.1
(158)
Despesas c/ pessoal e encargos
19.2
(277)
Despesas tributárias
19.3
(135)
Perdas de capital - baixa de investimentos
19.4
(484)
Equivalência patrimonial
19.5
(38.028)
Total das despesas operacionais
(39.082)
Resultado antes do resultado financeiro
(38.897)
Resultado financeiro líquido
20
66
Lucro antes do IR e contribuição social
(38.831)
Imposto de Renda
(20)
Contribuição social
(12)
Lucro do exercício
(38.863)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C
2017
2018
2017
951 Lucro do Exercício
(38.863) (6.888)
951 Ajustes para conciliar o resultado com as
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
(160) Perdas de capital - baixa de Investimento
484
(383) Juros incidentes S/ Empréstimos recebidos
(17) (521)
(116) Equivalência Patrimonial
38.028 7.445
- Caixa Proveniente das Operações
(368)
36
(7.445) Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
(8.104) Créditos c/ pessoas ligadas
(46)
668
(7.153) Impostos e contribuições a recuperar
4
23
545 Dividendos a receber
1.500
(60)
(6.608) Fornecedores
(17) (293)
(201) Obrigações fiscais
(53)
(43)
(79) Obrigações trabalhistas
1
15
(6.888) Débitos C/ pessoas ligadas
(144)
164
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais
1.245
474
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais
877
510
Capital Reserva Reserva Reserva de
Atividades de Investimento
Social
Legal de Lucros Reavaliação
Total Aquisição de Ações e Quotas - Investidas
(1.500)
Saldo 31/12/2016
290.100 16.856
185.745
54.893 547.594 Recebtº na dissolução de sociedade
20
Resultado do exercício
(6.888)
- (6.888) Adtº p/ aumento de Capital Social
(5.000) (28.520)
Saldo 31/12/2017
290.100 16.856
178.857
54.893 540.706 Empréstimos a Pessoas Ligadas
117 9.726
Ajustes de exercícios
Recebimento de Dividendos
5.000 21.497
anteriores
(10.830)
- (10.830) Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento (1.363) 2.703
Resultado do exercício
(38.863)
- (38.863) Atividades de Financiamento
Saldo 31/12/2018
290.100 16.856
129.164
54.893 491.013 Pagamento de Dividendos
- (2.822)
- (2.822)
a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento
(486)
391
circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Cia. compreendem caixa e equi- Variação Líquida do Caixa
valentes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e fornecedo- Caixa e Equivalente de Caixa
1.103
712
res. f) Provisões. Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumi- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
617 1.103
das) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(486)
391
de forma confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como Variação Líquida do Exercício
provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais
obrigação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas rela- sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável. k) Demonstivas a obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econô- tração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada
micos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa. Os saldos de caixa e
terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. No exercício de 2017 a
2018
2017
Cia. não constituiu provisões. g) Tributação. – IR pessoa jurídica e contribui- Caixa
1
1
ção social sobre o lucro líquido. O IR pessoa jurídica e a contribuição social Bancos conta movimento
5
12
sobre o lucro líquido foram apurados de acordo com a sistemática denominada Aplicações financeiras
611
1.090
“Lucro Presumido”, estabelecida pela Lei 9249/95 e alterações posteriores, sen617
1.103
do que, o IR foi calculado sobre a presunção de 32% da receita bruta pela alíquo- A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira linha,
ta de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam a R$ e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de
60 mil em cada período trimestral, enquanto que a contribuição social foi calcu- capital de giro da Cia. 5 – Impostos e contribuições a recuperar. Os saldos
lada sobre a presunção de 32% pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo regime registrados em 31/12/18 e 2017 correspondem ao IRRF retido dos rendimentos
de competência. – Impostos sobre receitas de serviços. As receitas de servi- de aplicações financeiras, a serem deduzidos no recolhimento do IRPJ do 4º triços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas suas respecti- mestre dos respectivos anos. 6 – Créditos c/ empresas ligadas. Refere-se aos
vas alíquotas básicas: • Programa de Integração Social (PIS), alíquota de direitos da Cia. junto às suas controladas/coligadas, correspondentes às transa0,65%; • COFINS (COFINS), alíquota de 3,00%; • Imposto Sobre Serviços (ISS), ções realizadas entre as partes, conforme demonstrado a seguir:
alíquota de 3,00%. h) Partes relacionadas. No decorrer de suas operações,
2018
2017
direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, oriundas de ope- H Stern
16
17
rações mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de HSJ Comercial
341
294
mútuos pactuados em condições normais de mercado para operações seme357
311
lhantes. i) Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quan2018
2017
do for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor 7 – Dividendos a Receber
1.500
da sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um Participações TEC
1.500
passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um re- 8 – Créditos com empresas ligadas – realizável a LP. O saldo referente aos
curso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas direitos da empresa junto às suas coligadas/controladas, corresponde as trantendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passi- sações de mútuos realizadas entre as partes, classificadas no ativo não circu2018
2017
vos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou lante, conforme demonstrado a seguir:
29.530
29.530
liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados H. Stern
100
como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas. As receitas e des- HNW Comercial
29.530
29.630
pesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar os
9 – Participações societárias. Refere-se aos saldos correspondentes às participações societárias da Cia., nas empresas investidas:
Aumento
Adtº p/ aumento Distribuição (-)
Saldo em Partici- Equivalência do Capital Alienação de
do Capital /Devolução de Saldo em
31/12/17 pação %
patrimonial
Social Investimentos
Social
dividendos 31/12/18
1 - H Stern Comércio e Indústria S.A.
306.326
99,99
(64.467)
16.200
(11.200)
246.859
2 - Participações Industriais Tec S.A.
117.744
99,64
(5.296)
(68)
1.500
113.880
3 - Nelly Jóias e Curiosidades Ltda.
24.852
70,59
18.800
43.652
4 - PHS Rio Viagens e Turismo Ltda.
804
97,50
153
957
5 - Restaurante RB7 Ltda.
1.155
99,99
(435)
720
6 - JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda.
50.059
90,00
(5.000)
45.059
7 - Jóias Brasilis Export - Import. Ltda.
8.541
98,59
1.952
1.900
(1.900)
10.493
8 - HNW Comercial S/A
2
(2)
TOTAIS
509.483
(48.860)
18.100
(68)
(13.100)
(3.935)
461.620
10 – Imobilizações. O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstra- 18 – Receita Líquida. A receita do exercício foi em sua totalidade de comissões
tivo a seguir:
sobre publicidade.
Taxa de De2018
2017
preciação Saldo em
Depre- Saldo em
198
1.019
Bem
Anual (%) 31/12/17 Adição Baixa ciação 31/12/18 Receita bruta de serviços
(-) Impostos incidentes sobre as receitas
(13)
(68)
IMOBILIZADO
185
951
Custo
Móveis e utensílios
13
13 19 - Despesas por natureza
2018
2017
13
13 19.1 - Despesas administrativas
Prediais
(110)
(107)
Depreciação acumulada
(2)
(1)
Móveis e utensílios
10
(9)
(9) Segurança patrimonial
(22)
(24)
(9)
(9) Prestação de serviços
(13)
(13)
Custo líquido
4
4 Despesas com associações
(7)
(15)
11 – Fornecedores. Os saldos apresentados em 31/12/18 e 2017 correspon- Publicações diversas
Despesas gerais
(4)
dem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2019.
(158)
(160)
12 – Obrigações fiscais. Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir:
2018
2017
2018
2017 19.2 - Pessoal e encargos
(23)
(22)
COFINS
2
7 Remuneração dos administradores
(172)
(257)
PIS
1
2 Proventos
(64)
(72)
ISS
1
7 Encargos
(17)
(15)
Impostos retidos de terceiros
9
8 Benefícios
(1)
(17)
IRPJ a recolher
6
37 Provisões p/férias Encargos
(277)
(383)
4
15
CSLL a recolher
2018
2017
23
76 19.3 - Tributárias
(1)
13 – Obrigações trabalhistas. Obrigações trabalhistas conforme demonstra- Taxas e impostos diversos
Multas
(33)
(15)
2018
2017 Contribuição Sindical Patronal
tivo a seguir:
(101)
(101)
FGTS a recolher
1
1
(135)
(116)
INSS a recolher
5
5 19.4 - Perdas de Capital
2018
2017
Provisão p/ férias e encargos sociais
37
36 Baixa de Bens
(484)
43
42
2018
2017
14 – Débitos com empresas ligadas. A composição dos valores da conta 19.5 - Equivalência patrimonial
Ajuste da equivalencia patrimonial
(38.028)
(7.445)
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:
(38.028)
(7.445)
2018
2017
HSJ Comercial
20
164 20 – Resultado Financeiro Líquido
2018
2017
20
164 20.1 - Receitas financeiras
6
15 – Dividendos a Pagar. A posição registrada em 31/12/18 e 2017 demonstra Juros Ativos
50
28
2018
2017 Receitas de aplicações financeiras
o saldo de dividendos a pagar.
1
Dividendos a Pagar
1.027
1.027 Variações monetárias ativas
17
514
1.027
1.027 Receitas de juros s/ mútuos recebidos
67
549
16 – Capital social. O capital social da Cia. corresponde ao montante de R$ 20.2 - Despesas financeiras
290.100 e está representado por 34.011.110 ações ON sem valor nominal.
Juros passivos
(1)
(2)
17 - Reservas. Não foi constituída a Reserva Legal em razão do Prejuízo Lí- IOF
(1)
quido do Exercício em 31/12/18. Reservas conforme demonstrativo a seguir:
Despesas Bancárias
(1)
2018
2017
(1)
(4)
Reserva legal
16.856
16.856 Resultado financeiro líquido
66
545
Reserva de lucros
129.164
178.857
Reserva de Reavaliação (TEC)
54.893
54.893
Roberto Stern - Diretor Presidente
200.913
250.606
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
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Prêmios poderão exceder US$ 7 tri mais cedo do que o esperado
Demanda por proteção contra riscos fortalecerá o crescimento dos mercados globais de seguros

O

último estudo sigma do Swiss Re
Institute
prevê
que o setor de seguros globais atinja um novo recorde
em prêmios globais até meados de 2022, ultrapassando US$ 7 trilhões. Isto vem
antes do que a Swiss Re estimou em julho e reflete a
crescente conscientização
quanto ao risco, aumentando a demanda por proteção
e o fortalecimento contínuo
do preço de seguros nas linhas comerciais de seguros
não-vida.
A perspectiva do setor de
seguros também é apoiada
por uma forte recuperação
cíclica do choque da Covid-19, mas espera-se que
o crescimento econômico
desacelere nos próximos
dois anos devido a uma crise de preços de energia em
desdobramento, problemas
prolongados do lado da
oferta e riscos de inflação.
Suporte estrutural de longo
prazo para o crescimento
é necessário, como mostra
a análise de resiliência do
Swiss Re Institute neste relatório sigma.
A mudança climática e a digitalização são tendências
significativas que estão moldando a economia mundial
e os mercados de seguros.
A rápida descarbonização
está se tornando imperativa
e a abordagem da sociedade
para a transição a uma economia verde determinará as
perspectivas econômicas.

O setor de seguros pode
apoiar a transição para uma
economia de baixo carbono, não apenas absorvendo perdas por desastres,
mas também promovendo
investimentos sustentáveis
de infraestruturas que ajudam a mitigar o impacto
de condições climáticas extremas voláteis. A adoção
de tecnologias digitais não
está apenas desempenhando um papel no aumento
do crescimento da produtividade global, mas a pesquisa da Swiss Re também
descobriu que a pandemia
transformou a receptividade dos consumidores para
interagir digitalmente com
os seguros, apontando para
o potencial de crescimento. Uma terceira tendência
significativa é a crescente
divergência do crescimento dos países e dos indicadores
socioeconômicos,
como a desigualdade - um
potencial risco adverso.
Recuperação econômica
“A recuperação econômica que estamos vivendo
é cíclica e não estrutural,
com resiliência macroeconômica mais fraca hoje do
que antes da crise da Covid-19. Como tal, devemos
ser tudo menos complacentes. Dada sua capacidade e
experiência para absorver
riscos, a indústriade seguros é crucial para tornar
as sociedades e economias

mais resilientes. No entanto, para um crescimento
inclusivo e sustentável, todos devem estar a bordo.
O ‘crescimento verde’ só é
sustentável se for também
inclusivo. Temos uma oportunidade única de construir
um sistema de mercado
melhor. Para isso, todas as
partes interessadas deverão
aceitar e internalizar os custos da mudança climática, e
os formuladores de políticas deverão levar em conta
os efeitos distributivos de
suas políticas econômicas
entre suas populações. Isso
ajudará a criar a transição
que precisamos para um
caminho sustentável rumo
a uma economia líquida zero até 2050”, disse Jerome
Haegeli, Swiss Re Group
Chief Economist
O estudo sigma do Swiss
Re Institute prevê que o
crescimento do PIB global será forte em 2021,
em 5,6%, diminuindo para
4,1% em 2022 e 3,0% em
2023. A inflação é o risco
macroeconômico prevalecente a curto prazo, alimentada pela crise energética e
por questões prolongadas
do lado da oferta. Espera-se
que a pressão de preços seja
mais aguda entre os mercados emergentes e no Reino
Unido e nos EUA.
A recuperação do mercado reflete a resiliência
do setor de seguros. O
Swiss Re Institute estima
que os prêmios globais de

seguro não-vida crescerão 3,3% em 2021, 3,7%
em 2022 e 3,3% em 2023.
Prevê-se que as taxas de
catástrofes de propriedades melhorem em 2022,
após um ano de perdas
acima da média. Os preços
de seguros de responsabilidade civil também devem
ser mais fortes no próximo ano devido ao aumento da inflação social, enquanto as linhas pessoais
devem se beneficiar dos
primeiros sinais de melhoria dos preços do setor
de automóveis nos EUA e
na Europa. Espera-se que
o prêmio do seguro de
saúde e médico global aumente, impulsionado pelo
crescimento da economia
dos EUA e por uma demanda estável do mercado
avançado. Espera-se uma
forte expansão nos mercados emergentes, com a
China projetada para crescer 10% em cada um dos
próximos dois anos, em
grande parte impulsionada pela forte demanda por
seguros médicos, incluindo coberturas de doenças
críticas.
Vida
Segundo o estudo, espera-se que os prêmios de vida globais aumentem 3,5%
em 2021, 2,9% em 2022 e
2,7% em 2023. Produtos
de proteção devem ter uma
forte demanda, apoiados

por maior conscientização
quanto ao risco, recuperação dos seguros em grupo e
maior interação digital. Espera-se que os negócios de
poupança cresçam moderadamente nos próximos dois
anos, refletindo uma leve
melhoria nos rendimentos
de títulos públicos e uma
recuperação no emprego e
na renda das famílias. Como a pandemia continua a
afetar o setor de seguros de
vida, o excesso de mortalidade mostra uma tendência
mista.
Ao contrário de muitos
países europeus, os EUA
experienciaram um contínuo excesso de mortalidade
desde o início da pandemia e os benefícios pagos
por morte aumentaram no
primeiro semestre deste
ano. As seguradoras de vida na América Latina têm
enfrentado sinistros relacionados à pandemia sem
precedentes, já que a região foi atingida de forma
particularmente dura pela
Covid-19. No Brasil, os sinistros do seguro de vida
mais que dobraram em abril
de 2021, enquanto a pandemia é o evento mais caro já
registrado para a indústria
de seguros local no México,
totalizando US$ 2,5 bilhões
em perdas seguradas em
18 meses até setembro de
2021. Isto supera a perda de
US$ 2,4 bilhões do furacão
Wilma em 2005.
O aumento da conscien-

tização quanto ao risco está
gerando uma demanda mais
forte por proteção de seguro. O choque pandêmico
destacou o importante papel que o setor de seguros
desempenha como um absorvedor de riscos em tempos de crise, fornecendo
alívio financeiro às famílias,
empresas e governos. Ao
mesmo tempo, as disrupções nas cadeias de produção mostram que é necessária uma melhor proteção
para melhorar a resiliência
da sociedade e o recorde de
condições climáticas extremas este ano acrescentam
urgência à corrida global
para zero emissões líquidas.
Os consumidores também estão abertos ao seguro
digital e online, e espera-se
que cresça rapidamente. Entretanto, o aumento da desigualdade pode exacerbar a
inflação social, que é definida
como o aumento dos sinistros de seguros impulsionado
por grandes custos de litígio.
“As condições de mercado
sugerem que a dinâmica positiva de preços continuará
em todas as linhas e regiões.
O desenvolvimento de
sinistros mais elevados, impulsionado pela inflação em
todas as linhas de negócios,
a inflação social contínua
nos EUA e as taxas de juros persistentemente baixas
serão os principais fatores
para o fortalecimento de
preço do mercado”, disse
Jerome Haegeli.

Financiar a saúde para ampliar acesso popular ao atendimento

O

financiamento à
saúde como uma
das questões centrais para ampliar o acesso
da população aos serviços
médico-hospitalares foi defendido pelo presidente da
Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano ao participar
como moderador do painel
virtual “Melhorando o acesso à Saúde com a retomada
econômica” no encerramento FIS 21, promovido
pela Iniciativa FIS. Ele lembrou que o longo período
de recessão da economia
(de 2015 a 2019, seguido de
desequilíbrio fiscal persistente agora agravado com
a pandemia) representa um
entrave para viabilizar a uti-

lização crescente das redes
pública ou privada, ainda
que tenham formas de custeio diferentes.
No caso do serviço público, quando os recursos
acabam, formam-se as filas
que são injustas socialmente. No privado, que não admite filas, há o desafio de
compatibilizar custos da
medicina com a capacidade de pagamento de quem
compra, assinalou Marcio
Coriolano, lembrando que,
além da trajetória positiva
do PIB, a gestão eficiente
de recursos sempre escassos para a saúde é outra
premissa importante.
No evento, além do presidente da CNseg, participaram o professor do De-

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/ME n° 13.421.810/0001-63 / NIRE 33.2.0889516-4
Ata da Reunião dos Sócios realizada em 12/11/2021, lavrada em forma de sumário: 1. Data, hora e local: No dia 12/11/2021, às 14h, na Av.
Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada na forma do art. 1.072, § 2º, do Código
Civil em razão da presença dos sócios da sociedade. 3. Mesa. Presidente
– Sr.Sergio Passos Ribeiro; Secretário – Sr. Roberto Leuzinger. 4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, os sócios constataram que o capital
social da sociedade se encontra totalmente integralizado no valor de R$
1.849.158,00, dividido em 1.849.158 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma.
4.2. Posteriormente, os sócios aprovaram a redução de capital social da
sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos termos do inciso II do art.1.082 do Código Civil. 4.3. A referida redução de
capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento de
1.500.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital
social da sociedade, com restituição dos recursos à sócia Vinci Partners
Investimentos Ltda. 4.4. Neste ato, o sócio Fernando Lovisotto renuncia, expressamente, ao direito de receber os recursos provenientes da redução de
capital deliberada nesta Reunião. 4.5. Em razão da redução de capital ora
deliberada, os sócios aprovam a alteração do caput da Cláusula 5ª do Contrato Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados da
publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos termos previstos no Código
Civil, para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles, passará a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida. 4.6.
Os sócios se comprometem a, após realizada a redução de capital, ratificar
o efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de Alteração
de Contrato Social da sociedade. 4.7. Por fim, os sócios autorizam a diretoria da sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários relacionados às deliberações ora aprovadas. 1. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada esta ata. Rio
de Janeiro,12/11/2021. Sergio Passos Ribeiro - Presidente; Roberto Leuzinger - Secretário. Vinci Partners Investimentos Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador. Fernando Lovisotto.

partamento de Economia
da PUC-Rio, José Marcio
Camargo; a secretária de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
do Estado de São Paulo,
Patricia Ellen, e a deputada federal Carmen Zanotto
(Cidadania- SC).
A deputada Carmen Zanotto reconheceu que a
escassez de recursos é desafiante para viabilizar o
acesso aos serviços de saúde por parcelas da população. O orçamento público
destinado à pasta de Saúde
para 2022, na casa de R$
150 bilhões, é insuficiente
para custear novos casos de
doenças crônicas ou tratamentos represados durante
a pandemia nas redes pú-

blicas, além de terapias de
baixa e média complexidade. Para ela, a retomada
econômica é fundamental
para ampliar recursos orçamentários à saúde, além de
ser a porta de saída, via novas ocupações, para aqueles
que tiveram de migrar para
o atendimento público, em
virtude da perda de emprego ou renda durante a pandemia.
Apesar de acesso à saúde ser uma prioridade, o
economista José Marcio
Camargo discorda da estratégia de romper o teto de
gastos públicos para financiá-la em parte. A seu ver,
o ideal é que se ampliem
os limites constitucionais à
saúde, hoje na casa de 10%

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/ME n° 10.917.835/0001-64 / NIRE 35.223.356.360
Ata da Reunião dos Sócios realizada em 12/11/2021, lavrada em forma de sumário: 1. Data, hora e local: No dia 12/11/2021, às 14h, na Av.
Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada na forma do art. 1.072, § 2º, do Código
Civil em razão da presença dos sócios da sociedade. 3. Mesa. Presidente
– Sr. Sergio Passos Ribeiro; Secretário – Sr. Roberto Leuzinger. 4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, os sócios constataram que o capital social da sociedade se encontra totalmente integralizado no valor de
R$ 2.876.000,00, dividido em 2.876.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada
uma. 4.2. Posteriormente, os sócios aprovaram a redução de capital social
da sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos
termos do inciso II do art.1.082 do Código Civil. 4.3. A referida redução de
capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento de
2.600.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital
social da sociedade, com restituição dos recursos à sócia Vinci Partners
Investimentos Ltda. 4.4. Neste ato, o sócio Olavo Vieira Tortelli renuncia, expressamente, ao direito de receber os recursos provenientes da redução de
capital deliberada nesta Reunião. 4.5. Em razão da redução de capital ora
deliberada, os sócios aprovam a alteração do caput da Cláusula 5ª do Contrato Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados da
publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos termos previstos no Código
Civil, para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles, passará a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida. 4.6.
Os sócios se comprometem a, após realizada a redução de capital, ratificar
o efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de Alteração
de Contrato Social da sociedade. 4.7. Por fim, os sócios autorizam a diretoria da sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários relacionados às deliberações ora aprovadas. 1. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada esta ata. Rio
de Janeiro,12/11/2021. Sergio Passos Ribeiro - Presidente; Roberto Leuzinger - Secretário; Vinci Partners Investimentos Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador. Olavo Vieira Tortelli.

do Orçamento, desde que
com cortes equivalentes em
outras áreas. Romper o teto
de gastos gera inflação persistente, encarece o financiamento da dívida pública
e a carga tributária, afirmou
ele.
A secretária de Desenvolvimento
Econômico,
Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patricia
Ellen, relatou algumas das
ações adotadas pelo governo de São Paulo, consideradas assertivas para que este
ano São Paulo apresente
uma taxa de crescimento de
7,3% do PIB. Entre outras,
gastos maiores com Ciência
e Tecnologia, ampliação do
número de leitos públicos
estaduais, de 3,5 mil para os

atuais 92 mil de UTIs, uma
reforma administrativa para
reduzir despesas e assegurar mais recursos à saúde e
combate às desigualdades
ampliadas pela pandemia.
Criada para conectar e
unir as maiores lideranças,
empresas e associações da
cadeia da saúde, tanto do
setor público, do privado
e da academia, a Iniciativa
FIS é uma entidade sem fins
lucrativos, voltada a ajudar,
de maneira colaborativa,
a transformar a saúde no
País, a partir de discussões
sobre os principais pilares do setor, desde acesso
aos serviços, passando por
inovação, modelos assistenciais, chegando a pesquisas
e regulação.

BANCO MODAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62 – NIRE 333.0000581-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que
o Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”),
em reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da administração,
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022,
de distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos
termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia,
com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de
R$ 17.999.444,31 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove
mil, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais e trinta e um centavos),
equivalentes a R$ 0,026262 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,078786
por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante
líquido de R$ 15.299.527,66 (quinze milhões, duzentos e noventa e
nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos),
equivalentes a R$ 0,022323 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,066968
por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos.
Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio, ora aprovados, os acionistas
constantes da base acionária da Companhia em 19 de novembro
de 2021 (inclusive). Dessa forma, a partir de 22 de novembro de
2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros
Sobre Capital Próprio”. Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão
pagos a partir do dia 01 de dezembro de 2021, e imputados integralmente
aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes
ao exercício de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização
monetária.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro
Diretor de Relações com Investidores

Quinta-feira, 18 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil
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Desvalorização cambial. De quem é a culpa?

U

m movimento está
se tornando corriqueiro no Brasil:
enquanto as exportações
crescem, o pagamento dos
exportadores está ficando
no exterior. O resultado?
Um impacto negativo no
câmbio, dado que o Brasil
tem um regime de câmbio
flutuante, ou seja, quanto
menos dólares entram no
país, maior é a desvalorização do real.
Olhando para os dados
da balança comercial, até
a primeira semana de novembro, as exportações
somavam no acumulado
de 2021 o montante de
US$ 240,027 bilhões. Contudo, o valor contabilizado
pelo fluxo cambial – referente ao dinheiro que entrou no Brasil destas exportações – foi de apenas
US$ 195,703 bilhões. Afinal, o que aconteceu com
a diferença de US$ 44,324
bilhões? Onde foram parar
esses dólares?
Esta não é a primeira vez
que ocorre essa disparidade.
No mês de agosto por exemplo, quando as exportações apresentavam o maior
valor da série histórica para
12 meses, de US$ 260,6 bilhões, apenas US$ 214,4 bilhões entraram no Brasil. A
diferença entre o dinheiro
que deveria ser pago e o que
ficou no exterior foi de US$
46,2 bilhões.
Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente
Corretora, explica que este
movimento não é novo.
Muitas companhias que
trabalham com exportação
e importação acabam optando por deixar recursos

lá fora. No entanto, ele destaca que a prática pode ter
ficado recorrente pelo incremento na exportação de
commodities brasileiras nos
últimos meses.
Segundo dados do Banco
Central, desde 2006 exportadores podem manter
os pagamentos recebidos
em bancos no exterior, que
depois podem ingressar no
Brasil como operações financeiras e não mais como
comerciais. De acordo com
a autarquia, internalizar o
recurso das exportações seria a opção mais adequada
para o exportador.
No entanto, para os especialistas consultados pelo
Monitor Mercantil, a realidade é bem diferente. Segundo Fernanda Mansano,
economista-chefe do TC, existem dois motivos que justificariam a fuga de recursos
no exterior. O primeiro é que
os exportadores podem estar
dando um prazo maior para
os seus clientes pagarem, o
que acaba prorrogando o
recebimento de dinheiro.
Já o segundo motivo está
relacionado às incertezas,
com os exportadores preferindo deixar o dinheiro fora
do país por causa da volatilidade no câmbio. “Essa
variação acaba demandando
hedge cambial que apresenta
custos elevados para os exportadores”, explica.
Além destes motivos,
Velloni, da Frente Corretora, enumera outros três. Um
deles é que a maioria dos
exportadores são grandes
corporações, como Cargill,
JBS, que trabalham com operações de exportação e importação e possuem diver-

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Primeira Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”)
na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços
restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário
S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), convoca os
Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”),
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme
em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura
da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário
S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser
realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica
Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 26/11/21, às 14h, sendo o acesso
disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste
edital, com voto proferido somente através da participação em AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) do processo de Obrigação
de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação Judicial da Emissora que tramita
com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 6ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), assim como nos demais processos
conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia e da RJ a serem
adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da Emissão, que será disponibilizada aos
investidores mediante solicitação ao Agente Fiduciário através do e-mail
contencioso@pentagonotrustee.com.br (“Orientações do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os atos e recursos
que forem necessários, para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como as medidas adotadas até a data de deliberação da AGD
pelo Agente Fiduciário no Processo da Supervia e na RJ, em estrito cumprimento
do disposto nos arts 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme
relatório processual disponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas nos autos
da Impugnação de Crédito nº 0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante
a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugnação de Crédito dos Debenturistas”), inclusive a manutenção da Impugnação
de Crédito dos Debenturistas ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova pericial e, assim sendo, definição da forma de aporte de recursos para tanto, a serem
adotadas pelo Agente Fiduciário, em representação dos Debenturistas, conforme
orientação do assessor legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como atualização das
medidas adotadas até a data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento
do disposto nos arts 11, inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme
relatório processual disponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário,
o qual será apresentado também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar,
que o Agente Fiduciário vote pela não aceitação do Plano de Recuperação
Judicial apresentado pela Emissora nos autos da RJ, em assembleia de
credores da RJ (“AGC”), caso a mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de
Recuperação Judicial da Emissora a ser votado na AGC, tenha sido deliberado
expressamente em sede de assembleia geral de Debenturistas da Emissão; (iv)
Aprovar a estratégia de excussão das Garantias Reais, conforme Orientações do
Assessor Legal, a ser adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos
Debenturistas; (v) Autorização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da
Emissão, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações
acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de
todos, em linha com a Instrução de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será
realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será
disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio
eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais
participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento
equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do
representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 17/11/21. Pentágono S.A. DTVM.

sas filiais pelo mundo. “Para por causa da volatilidade.
essas grandes corporações “Por essa falta de expectativa,
faz mais sentido compensar as matrizes das companhias
o dinheiro lá fora do que exportadoras preferem direpatriar e fazer o câmbio, recionar os recursos no expelo custo desta operação terior ou investir em outras
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no Brasil”, aponta.
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cambial – pagaria, por ex- tenham sua parcela de conemplo, R$ 5,30 por dólar. tribuição com esta probEnquanto a moeda ameri- lemática, não são o motivo
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turbilhão político que acaba
cupom”, defende.
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ment, até
tas vezes,
os derivativos têm um peso o Governo Temer, envolvimaior nas expectativas do do em escândalos, para culcâmbio, do que os próprios minar em um governo que
recursos das exportações foi se desidratando e perque entram no Brasil. Isso dendo força no decorrer do
porque, quando temos um mandato”, lembra.
Esse cenário político
mercado muito volátil de
câmbio, empresas exporta- conturbado e a baixa exdoras e importadoras pro- pectativa de crescimento do
curam por um maior hedge Brasil contribuiu para que
(proteção) para travar seus investidores estrangeiros
custos e receitas. “A maior olhassem para outros países
justificativa para esse câm- emergentes, como Índia e
bio mais depreciado advém África do Sul.
Velloni reforça que quandas negociações com derivdo o Banco Central baixou
ativos”, aponta.
Outro motivo que justi- a taxa de juros para 2% ao
fica a fuga de recursos dos ano, acabou afugentando
exportadores é a falta de ex- ainda mais o capital espectativa de crescimento da trangeiro, com um retorno
economia brasileira no curto menor e um risco elevado
prazo. Segundo Velloni, fica do que os pares emergentes.
Embora o Banco Central
menos interessante internalizar o dinheiro para o Brasil, tenha retomado ajuste de alta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, CNPJ 00.243.729/000199, convoca/convida seus associados para Assembléia Geral Ordinária/
Extraordinária, à realizar-se dia 20/12/2021 com a primeira chamada
às 19:30h e segunda chamada às 20h via internet, na sala virtual da
CBFM, com a seguinte ordem do dia: 1- Aprovação de contas; 2 Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o período de 20/12/
2021 a 20/12/2025; 3 – Alteração da sede da instituição.
OBS:As deliberações poderão ser feitas através de e-mail.
Robson Fabrício Marfa
PRESIDENTE
Confederação Brasileira de Futebol de Mesa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS
DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - SEMERJ - CNPJ: 42.586.511/0001-87
Considerando a pandemia do Coronavírus, mantendo-se o Estado do Rio de
Janeiro em situação de emergência e calamidade pública, e ainda as previsões
contidas no Decreto Estadual 47.556/2021 de 03/04/2021 publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro do mesmo dia, que reedita normas anteriores
no que se refere a adoção de medidas para o enfrentamento da propagação
da COVID-19, tais como a suspensão de eventos e atividades com a presença
de público; Considerando o direito das Instituições associadas poderem decidir
e votar, bem como a aprovação através da AGE de 30/03/2020 do formato de
Convocação/Edital e realização de Assembleias por meio virtual; Resolve: A
Diretoria Colegiada do SEMERJ convoca os Srs. Mantenedores associados
em condição de voto, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada por meio virtual no dia 23 de novembro de 2021 pela
plataforma Zoom, através do link: https://us02web.zoom.us/j/
86123592101?pwd=U2RxR1UyVmNmZVprMzJmYWh5OCtwdz09
Para deliberar sobre a seguinte pauta do dia: - Negociação Coletiva
2021 com o SAAE-RJ; - Assuntos Gerais. A Assembleia virtual será
realizada em primeira chamada às 10h45min e às 11h00 em segunda
e última chamada, com qualquer número de participantes.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
Rui Otávio Bernardes de Andrade
Presidente

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/ME n° 11.077.576/0001-73 / NIRE 33.208.445.657
Ata da Reunião dos Sócios realizada em 12/11/2021, lavrada em forma de sumário: 1. Data, hora e local: No dia 12/11/2021, às 14h, na Av.
Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada na forma do art. 1.072, § 2º, do Código
Civil em razão da presença dos sócios da sociedade. 3. Mesa. Presidente
– Sr. Sergio Passos Ribeiro; Secretário – Sr. Roberto Leuzinger. 4. Deliberações tomadas: 4.1. Primeiramente, os sócios constataram que o capital social da sociedade se encontra totalmente integralizado no valor de
R$ 9.600.083,86, dividido em 9.600.083 quotas, no valor de R$ 1,00 cada
uma. 4.2. Posteriormente, os sócios aprovaram a redução de capital social
da sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos
termos do inciso II do art.1.082 do Código Civil. 4.3. A referida redução de
capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento de
9.000.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital
social da sociedade, com restituição dos recursos à sócia Vinci Partners
Investimentos Ltda. 4.4. Neste ato, os demais sócios renunciam, expressamente, ao direito de receber os recursos provenientes da redução de capital
deliberada nesta Reunião. 4.5. Em razão da redução de capital ora deliberada, os sócios aprovam a alteração do caput da Cláusula 5ª do Contrato
Social da sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados da publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos termos previstos no Código Civil,
para a manifestação dos credores, sem que haja oposição deles, passará
a refletir o valor do capital social nos termos da redução ocorrida. 4.6. Os
sócios se comprometem a, após realizada a redução de capital, ratificar o
efetivo capital social da sociedade, por meio da celebração de Alteração de
Contrato Social da sociedade. 4.7. Por fim, os sócios autorizam a diretoria
da sociedade a praticar todos os atos e trâmites necessários relacionados
às deliberações ora aprovadas. 1. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada esta ata. Rio
de Janeiro,12/11/2021. Sergio Passos Ribeiro - Presidente; Roberto Leuzinger - Secretário. Vinci Partners Investimentos Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador. Vinci APM Ltda.
- Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador.

da Selic, o economista-chefe
da Frente Corretora acredita
que a reação foi tardia e, somada a uma inflação elevada,
acaba gerando uma pressão
adicional no câmbio.
Velloni acredita que o governo entrou em um ponto
onde a aprovação de reformas importantes, privatizações e outras questões que
possam contribuir com o
orçamento se tornaram complexas. Com a desidratação
do Ministério da Economia
e outros técnicos, ele enxerga
que o governo não terá base
para aprovar mais nada até as
eleições.
O ano eleitoral também
tem fortes impactos, com
dois candidatos com elevado nível de rejeição, defende ele. “Nosso câmbio
hoje é mais político do que
econômico”, diz.
Para a Frente Corretora,
a projeção é que o câmbio
fique no patamar de R$ 5,25
a R$ 5,30 ainda em 2021. Já
em 2022, com a volatilidade
do ano eleitoral, Velloni estima que o câmbio oscile
entre R$ 5,20 e R$ 5,50.
Para o TC, a projeção para
o câmbio em 2022 é de R$
5,20.
Selic em alta não soluciona
Mesmo com a projeção
dos juros fecharem 2021
em 9,25%, segundo o último Boletim Focus, o que
deveria favorecer o dólar
mais fraco, Velloni esclarece que, por causa da inflação elevada, no patamar
de 10,67% nos últimos 12
meses, nada muda em relação ao câmbio. “Selic em
alta não resolve muita coisa

porque o nosso câmbio é
político”, defende.
Embora os bancos e o
setor financeiro sejam os
mais beneficiados em todos
os cenários, repassando o
spread para empresas e consumidores, Velloni descarta
que um Brasil depreciado,
com fuga de recursos, possa
ser fruto de uma manobra
deste segmento. “Os juros
caíram até 2% para ajudar
o governo a pagar os títulos
públicos, reduzindo a dívida
deles. Os bancos puxaram
o spread para cima e não
foram afetados em nenhum
momento”, reforça.
A economia norteamericana, com uma postura mais hawkish (juros
elevados e inflação controlada), também acaba
respingando no câmbio
brasileiro, aponta André
Rolha, líder em renda fixa
e produtos de câmbio da
Venice Investimentos.
Para Rolha não há motivos de ter um dólar mais
fraco no curto prazo, considerando que a moeda é
utilizada em cenários de
aversão ao risco, e a demanda por si já eleva o preço.
Além disso, uma postura
mais hawkish do Federal
Reserve acabaria tirando
estímulos da economia
norte-americana. “Quando
grandes quantidades de
dinheiro eram inseridas na
economia dos EUA, muitos
países emergentes também
se beneficiavam. Com o fim
desses estímulos, não vejo
o dólar enfraquecido nos
próximos meses”, defende.
Por Kate Monteiro, especial para o
Monitor Mercantil.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA
DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 09 de dezembro
de 2021, às 14:30h (quatroze horas e trinta minutos), em primeira
convocação, no endereço Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 06, salas
101, 201, 301, 401, 501 e 601, Barra da Tijuca/RJ, a fim de deliberar sobre
as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
1. Aprovação da remuneração da diretoria da Companhia;
2. Aprovação da proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio;
3. Aprovação da proposta de distribuição de dividendos mediante
reversão de reserva especial.
Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede
da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à
AGE munidos de instrumento de procuração.
Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2021.
Antonio Gallart Gabás
Presidente do Conselho de Administração

ENEL X BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 08.317.250/0001-61
NIRE 33.3.0027950-4
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de setembro de 2021
(Sumário dos Fatos, Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76)
1. Data, hora e local: Aos 20 dias do mês de setembro de 2021, às 09:00
horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Leoni Ramos, nº 1,
parte, Niterói, RJ. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação
de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei
nº 6.404/76, em decorrência de estar presente o acionista representando
a totalidade do capital social, conforme indicado no Livro de Presença de
Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Carolina Farinas Pinheiro, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: Reeleição dos membros da
Diretoria para um novo mandato de 2 (dois) anos. 6. Deliberações: 6.1.
Quanto ao item único da Ordem do Dia, foi aprovada a reeleição para um
novo mandato de 2 (dois) anos, a findar em 20 de setembro de 2023, dos
seguintes membros da Diretoria: (i) Sr. Francisco Scroffa, argentino, casado, administrador, portador do RNM nº F306116W, expedido pelo CGPI/
DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.815.137-17, para ocupar o
cargo de Diretor Geral da Companhia; (ii) Sra. Carolina Farinas Pinheiro,
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 3151,
expedida pela OAB/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 838.899.304-68, para
ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia; e
(iii) Sr. Carlos Eduardo Cardoso de Souza, brasileiro, casado, analista de
sistemas, portador do documento de identidade nº 11728184-0, expedido
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.680.487-40, para o cargo
de Diretor sem designação específica da Companhia; todos com endereço
profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, parte, São Domingos, Niterói/RJ,
CEP: 24.210-205. 6.1.2. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data,
mediante assinatura dos termos de posse. Adicionalmente, declaram, sob
as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados, ou estão sob efeito
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada
pelo Presidente da Assembleia Carolina Farinas Pinheiro, pela Secretária
da Assembleia, Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, e pelas acionistas presentes: Enel Brasil S.A., representada por sua procuradora, Maria Eduarda
Fischer Alcure. Confere com o original lavrado em livro próprio. Niterói, 20 de
setembro de 2021. Carolina Farinas Pinheiro - Presidente da Assembleia,
Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária da Reunião. JUCERJA em
01/10/2021 sob o nº 4524883. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

