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Águas do Brasil 
fica com Zona 
Oeste do Rio  
de Janeiro

O grupo Águas do Brasil ven-
ceu o leilão do bloco 3 da Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae), reali-
zado nesta quarta-feira na bolsa 
de valores B3, com a proposta 
comercial de outorga fixa de R$ 
2,2 bilhões. O valor mínimo de re-
ferência era de R$ 1,16 bilhão. O 
segundo proponente no leilão foi 
o Consórcio Aegea, com proposta 
comercial de R$ 1,5 bilhão.

A concessionária vencedora, 
por meio da SAAB Participações 
II, prestará serviços de distribui-
ção de água e coleta de esgoto 
para 13,7 milhões de habitantes 
em 21 municípios do estado, in-
cluindo bairros da Zona Oeste da 
capital. O prazo de concessão será 
de 35 anos e prevê investimentos 
de R$ 4,7 bilhões.

No primeiro leilão, realizado 
em abril deste ano, foram arrema-
tados os blocos 1, 2 e 4. O bloco 3 
não teve, à época, ofertas.

O diretor-presidente do Grupo 
Águas do Brasil, Cláudio Abdu-
che, informou que tem conver-
sado com bancos para viabilizar 
o financiamento para a empresa, 
que será feito com empréstimo 
ponte e recursos próprios. “A 
Águas do Brasil é uma empresa 
com poder de alavancagem muito 
grande e baixo endividamento. Is-
so nos permitiu dar uma proposta 
forte para ganhar esse bloco.”

Abduche disse que a compa-
nhia está acompanhando a pro-
gramação de novos leilões e tem 
interesse em participar do leilão 
de concessão de saneamento de 
Porto Alegre.

Com correção, IR isentaria 
ganhos acima de R$ 4,4 mil
Bolsonaro prometeu nas eleições reajustar tabela para 5 SM

Por mais um ano, a Tabela 
Progressiva de Imposto 
de Renda Pessoa Física 

ficará sem reajuste. “Esse fato faz 
com que cada vez menos brasilei-
ros estejam isentos de realizar essa 
declaração e, consequentemente, 
recolher esse tributo. Além dis-
so, os valores a serem restituídos 
também se mostras cada vez me-
nores”, explica o diretor executivo 
da Confirp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos.

Em 2018, durante as eleições, 
Bolsonaro prometeu aumentar a 
faixa de isenção do imposto para 
cinco salários mínimos (SM), o 
que representava R$ 4.770. Em 
uma das propostas de Reforma 

Tributária enviadas ao Congres-
so, havia previsão de reajuste da 
tabela, mas não houve esforço 
do governo, e o projeto não foi 
à frente.

Segundo análise da Confirp, 
entre janeiro de 1996 e novem-
bro de 2021, a tabela progressiva 
do IRPF foi corrigida 111,5%. 
“No mesmo período, a infla-
ção medida pelo IPCA foi de 
388,32%, impactando uma de-
fasagem de 130,82%. Ou seja, 
se a tabela tivesse sido corrigida 
pelos índices oficiais da inflação, 
o limite atual de isenção atual de 
R$ 1.903,99 deveria ser de R$ 
4.394,84, mais que o dobro”, de-
monstra Domingos.

Estariam obrigados a entregar 
a Declaração de Imposto de Ren-
da apenas as pessoas físicas que 
tivessem rendimentos tributados 
acima de R$ 65.922,56 por ano, 
em vez de R$ 28.559,70, como es-
tá hoje.

Outro ponto destacado pelo 
especialista é que a falta de atua-
lização também impacta outros 
valores relacionados, como a de-
dução das despesas com instru-
ção, que atualmente é limitada a 
R$ 3.561,50; se fosse atualizado 
de acordo com a inflação, se-
ria de R$ 8.301,36. As despesas 
com dependentes, atualmente em 
R$ 2.275,08, passariam para R$ 
5.273,80.

Preços levam exportações da AL a superar 2019

As exportações de merca-
dorias da América Latina 
e Caribe (ALC) se recu-

peraram rapidamente do choque 
inicial da pandemia. O aumento 
dos valores das exportações em 
2021 é estimado entre 24,8% e 
27,8%, depois de cair 9,1% em 
2020. Os valores de exportação 
estão, portanto, de 13% a 16% 
acima dos níveis de 2019.

Em termos de volume, houve 
aumento de cerca de 10,9% nas 
exportações da região, após uma 
queda de 6,1% em 2020, levando-
-as a níveis acima dos registrados 
antes da pandemia. Os dados são 
do relatório “Estimativas de Ten-
dências do Comércio: América 
Latina e Caribe – edição 2022”, 
do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

As importações cresceram 

37,8% em 2021, após terem en-
colhido 15,4% em 2020. As im-
portações também superaram os 
níveis pré-pandêmicos, apesar da 
recuperação lenta e desigual das 
economias da região.

“Olhando para o futuro, o ba-
lanço de riscos para o comércio da 
ALC parece estar cada vez mais 
inclinado para o lado negativo. As 
perspectivas comerciais depen-
dem principalmente dos novos fa-
tores de incerteza que estão sacu-
dindo os mercados, do caminho 
que a economia global segue após 
a crise de Covid e de como os fa-
tores estruturais e de curto prazo 
afetam os determinantes reais e 
nominais dos fluxos comerciais da 
região”, analisa a publicação.

Os preços de várias commo-
dities ultrapassaram os máximos 
históricos antes de sofrer uma 

correção acentuada no final de 
2021.

As ferramentas analíticas do BID 
indicam que nenhuma mudança é 
esperada na evolução do valor das 
exportações. O modelo mostra ten-
dência de alta até março de 2022. 
Porém o crescimento das exporta-
ções está desacelerando.

As exportações se recuperaram 
em todas as sub-regiões da ALC. 
A recuperação foi mais forte na 
América do Sul e no Caribe, im-
pulsionada principalmente por 
melhorias nos preços das com-
modities. Em contraste, as vendas 
aumentaram significativamente 
no México e na América Central 
no primeiro semestre do ano, co-
mo resultado de volumes maiores 
sendo embarcados, mas desacele-
raram significativamente a partir 
de julho.

Aumento do 
gás: Petrobras 
recorrerá contra 
liminar

A Petrobras recorrerá das de-
cisões da justiça suspendendo 
aumentos entre 50% e 200% no 
fornecimento de gás natural. No 
Rio de Janeiro, o pedido para a 
suspensão feito pela Mesa Direto-
ra e pela Comissão de Direitos do 
Consumidor da Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj) foi aceito 
pelo Tribunal na terça-feira.

A elevação de 50% no contra-
to com a Naturgy seria aplicado a 
partir de 1º de janeiro de 2022. Se-
gundo a Petrobras, o reajuste está 
de acordo com contratos firma-
dos com as distribuidoras. Segun-
do a empresa, a alta demanda por 
gás natural liquefeito (GNL) e as 
limitações da oferta internacional 
resultaram num aumento expres-
sivo do preço do produto.

A empresa informou ainda que 
houve ações judiciais semelhantes 
em outros estados, e três liminares 
de suspensão de reajuste foram 
concedidas.

Egito é mais 
novo membro 
do Banco
dos Brics

O Novo Banco de Desenvolvi-
mento (NBD), o Banco dos Brics, 
anunciou que o Egito é o mais 
novo membro. “Estamos ansio-
sos para apoiar suas necessidades 
de investimento em infraestrutura 
e desenvolvimento sustentável”, 
disse Marcos Troyjo, presidente 
da instituição.

O NBD fornecerá ao Egito 
uma nova plataforma para fomen-
tar a cooperação com os países do 
Brics, bem como com outras eco-
nomias emergentes e países em 
desenvolvimento.

O Egito é o quarto membro ad-
mitido no NBD, depois de Ban-
gladesh, Emirados Árabes Unidos 
e Uruguai. Desde sua criação, há 
seis anos, o banco aprovou quase 
80 projetos para seus membros, 
com um portfólio total de US$ 
30 bilhões. Os projetos abrangem 
setores como transporte, água e 
saneamento, energia limpa, infra-
estrutura digital, infraestrutura so-
cial e desenvolvimento urbano.

Com sede em Xangai, o NBD 
foi estabelecido por Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul, 
membros do Brics. O banco foi 
formalmente inaugurado em ju-
lho de 2015.

América Latina e Caribe dependem da cotação das commodities, como a soja
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Por Sandro 
Rodrigues

uando pensamos 
em planejar o fu-
turo, surgem vá-

rios questionamentos de 
como isso pode ser feito. 
Este planejamento pode 
ser simplificado através de 
uma previdência privada ou 
mesmo um seguro de vida, 
sendo estes os mais comuns 
e mais oferecidos pelas ins-
tituições financeiras como: 
PGBL – Plano Garantidor 
de Benefício Livre e VG-
BL – Vida Garantidor de 
Benefício Livre. Ambos 
objetivam a rentabilidade e 
uma aposentadoria comple-
mentar.

Contudo não podemos 
deixar de considerar a pre-
vidência oficial, o INSS, 
que assegura no futuro uma 
aposentadoria para aqueles 

que já cumpriram o tempo 
de trabalho e necessitam de 
uma segurança financeira 
para sobrevivência.

Aposentadoria significa 
preparar a população que en-
velhece, para desvinculação 
total do mercado de trabalho, 
com a reforma da previdência 
tentou-se diminuir a desigual-
dade social, mas lamentavel-
mente a desigualdade ainda 
permanece. A pandemia, fa-
to ocorrido mundialmente, 
abalou a economia do nosso 
país. Atualmente vivemos 
uma inflação de dois dígitos 
que assola a população, além 
do desemprego. Diariamente 
é noticiado nos veículos de 
comunicação a dificuldade 
dos aposentados manterem 
um equilíbrio nas contas bá-
sicas, sendo assim reforço a 
necessidade de planejar um 
futuro, complementando a 
aposentadoria.

Neste artigo, o foco é a 
previdência privada. Assim, 
será necessário observar 
como declarar esses inves-
timentos na Declaração de 
Ajuste Anual e no ato do 
resgaste, podendo ser men-
sal, parcial ou total.

Na Declaração de Ajuste 
Anual (DIRPF), deverão ser 
observados os seguintes cri-
térios: na opção PGBL, os 
pagamentos/aportes feitos 
ao longo do ano-calendário 
não devem ser lançados 
na Ficha de Declaração de 
Bens, mas sim, informados 
apenas na Ficha de Paga-
mentos Efetuados no códi-
go 36. Já o VGBL deve ser 

lançado na Ficha de Decla-
ração de Bens, constando 
o saldo do ano anterior e 
o saldo atual, não havendo 
nada a ser informado na 
Ficha de Pagamentos Efe-
tuados.

Já quando do resgate, ha-
verá as seguintes especifi-
cações: na opção PGBL, o 
valor oferecido à tributação 
será o total do valor resga-
tado (principal acrescido de 
rentabilidade). Enquanto 
que o VGBL, será apenas a 
rentabilidade auferida (ex-
cluindo o principal).

Atualmente existe a pos-
sibilidade da opção, na hora 
da contratação do PGBL, de 
que o Imposto de Renda a 
ser descontado seja pela tabe-
la progressiva, que é a mesma 
utilizada para desconto de 
salários, aluguéis e aposenta-
dorias, ou a regressiva, que é 
uma tabela diferenciada.

Se o objetivo for se pro-
gramar para receber esses 
valores após longo prazo 
– e assim entende-se para 
períodos de no mínimo 10 
anos – ela passa a ser mais 
interessante. Portanto ha-
vendo o recebimento/res-
gate em período inferior 
a 4 anos, ela deixa de ser 
aconselhável. Em suma, a 
opção pela tabela regressi-
va será conveniente para o 
investidor que tenha como 
meta receber a longo prazo, 
entretanto a tabela progres-
siva será mais adequada pa-
ra quem pretende receber a 
curto/médio prazo.

Outra questão relevante 
refere-se ao planejamento 
tributário àqueles que pos-
suem rendimentos tributá-
veis, visto que as aplicações 
feitas em PGBL poderão 
ser abatidas no cálculo do 
imposto de renda devido 

até o limite de 12% desses 
rendimentos, o que não 
acontece com as aplicações 
em VGBL.

À vista disso, o nosso en-
tendimento é de que o VG-
BL é o mais indicado para 
o investidor que tem como 
meta o de fazer o planeja-
mento sucessório, isto é, 
àquele que visa a transferên-
cia do patrimônio para os 
herdeiros, embora o mesmo 
procedimento se aplica aos 
investimentos em PGBL. 
Ainda sobre o assunto, vale 
ressaltar que ambas as pre-
vidências não compõem o 
rol de bens a serem inven-
tariados, sendo os recursos 
transferidos automatica-
mente aos beneficiários.

Sandro Rodrigues é contabilista, 
economista e fundador da  

Attend Assessoria Consultoria e 
Auditoria S/A.
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Oito tendências para o setor de tecnologia em 2022

Desigualdades socioeconômicas reforçam a necessidade de planejar

Por Francisco O. 
Pinheiro Neto

Com a pandemia, 
boa parte da po-
pulação mundial 

passou a ter uma vida co-
mo a dos Jetsons. Os mais 
novos talvez não conheçam 
a série norte-americana de 
desenho animado da déca-
da de 60 e exibida no Brasil 
nos anos 80, que retratava o 
cotidiano de uma família no 
futuro da humanidade.

Agora, já virou normal 
videoconferências com o 
chefe e a equipe de trabalho; 
assistir a aulas de diferentes 
áreas e níveis de ensino e 
até de fazer ginástica com o 
auxílio da telinha; e passar 
por uma consulta médica 
pelo celular também não é 
mais novidade.

Isso sem mencionar a 
evolução de processos, co-
mo o de fazer compras, por 
exemplo. Se antes boa parte 
da população só compra-
va eletrônicos e livros pela 
internet, hoje tudo mudou. 
Agora, com alguns cliques, 
você pode até receber o pão 
na porta da sua casa.

Diante desse novo cená-
rio, você já parou para pen-
sar qual será o papel do ser 
humano em uma sociedade 
cada dia mais digital e on-

line? Caso ainda não o te-
nha feito, sugiro que reflita 
e também se posicione não 
apenas ao que se refere à 
adoção de tecnologias, mas 
como também como se tor-
nar parte delas.

Perceba que não se trata 
aqui de tentar acompanhar 
a velocidade das inovações, 
mas sim de adaptar-se a elas 
de uma forma complemen-
tar e simbiótica. Acredito 
que para quem ainda não 
havia refletido sobre co-
mo o processo de “digita-
lização” da vida impacta a 
forma como consumimos, 
nos relacionamos e traba-
lhamos. O que acabei de 
colocar pode assustar um 
pouco.

Mas o fato é que não 
existe mais espaço para a 
desconfiança digital e não 
dá para voltar atrás. A pan-
demia apenas acelerou a 
modernização (forçada em 
alguns casos) de empresas 
que precisaram se reinven-
tar e adotar ferramentas pa-
ra sobreviver no mercado.

Logo, é de se imaginar 
que para o próximo ano 
os principais desafios, ten-
dências, transformações e, 
até mesmo oportunidades, 
continuem a fluir por este 
caminho sem volta: a tecno-
logia. É a partir dela que as 
empresas conseguem criar 

diferenciais competitivos 
nos mais diversos setores 
(internos e externos), no 
relacionamento com consu-
midores, na gestão financei-
ra, RH, TI, marketing, ven-
das, assim por diante.

E é a tecnologia que 
sustenta também a trans-
formação digital na qual 
estamos todos inseridos 
na contemporaneidade. 
Olha que dado interessan-
te e sintomático, de acordo 
com a pesquisa Previsões 
da Transformação Digital 
Mundial para 2021 do Ten-
dências da International 
Data Corporation (IDC), o 
investimento em transfor-
mação digital ainda crescerá 
com uma taxa anual apro-
ximada de 15,5% até 2023, 
o que deve representar US$ 
6,8 trilhões. Na prática, is-
so quer dizer que em 2022, 
70% de todas as empresas 
terão acelerado o uso de 
tecnologias digitais.

Os pontos colocados 
ajudam a entender o mo-
vimento “natural” do mer-
cado no que diz respeito ao 
que se pode esperar a curto 
e médio prazo. No entan-
to, é necessário, aprofundar 
nos aspectos disruptivos 
dessa transformação para, 
de fato, compreender quais 
serão os desafios e tendên-
cias para 2022. 

Por meio de palestras, 
estudos e pesquisas, e com 
base na observação diária 
que fornece panoramas re-
ais do atual cenário brasi-
leiro e mundial, elenquei al-
guns pontos que a meu ver 
merecem atenção. São eles:

Metaverso – e a pos-
sibilidade de interação no 
estilo “second life”, ou se-
ja, quebra da barreira entre 
vida real x digital. Além da 
já conhecida Lu, da Magalu, 
a tendência é que o número 
de avatares cresçam. Recen-
temente, a ex-BBB Sabrina 
lançou uma influencer di-
gital e já conta milhares de 
seguidores.

Privacidade e seguran-
ça – como pilar estratégico 
dentro das empresas e como 
forma de posicionamento e 
geração de valor para a mar-
ca. Em tempos de LGPD, 
os pilares da segurança da 
informação sustentam as 
práticas, estratégias e polí-
ticas de proteção de dados 
nas empresas. Basicamente, 
eles servem como parâme-
tros para guiar os processos 
de Segurança da Informa-
ção e preservar as informa-
ções mais valiosas para os 
negócios, especialmente no 
meio digital;

Inteligência artificial – 
como ponto de partida nos 
negócios e não mais como 

uma adesão necessária ao 
longo da jornada das em-
presas. A Inteligência artifi-
cial aplicada aos negócios é 
sinônimo de colaboração e 
inovação. Soluções cogniti-
vas exigem uma nova forma 
de pensar o relacionamento 
e atendimento aos consu-
midores;

Produção de conteú-
do relevante e de quali-
dade – que gera a opor-
tunidade de estabelecer 
um relacionamento entre 
marcas e seus consumido-
res. A produção de conte-
údo se baseia na criação de 
diferentes materiais, como 
textos, e-books, vídeos ou 
podcasts, com o intuito de 
fornecer informações re-
levantes para determinado 
público;

Criptomoedas – não 
apenas como moeda transa-
cional, mas como também 
mais um elo entre o mundo 
virtual e real. Recentemen-
te, por exemplo, o Mercado 
Pago passou a aceitar crip-
tomoedas nas transações.

Consolidação do mo-
delo híbrido de trabalho 
– conciliando o home offi-
ce e as experiências presen-
ciais. Os outros dois mo-
delos, presencial e online, 
têm problemas. O modelo 
híbrido deve minimizar os 
problemas de cada um.

O poder da base de 
seguidores – mais do que 
nunca se tornou vital para 
as empresas analisarem e 
entenderem a sua base, seus 
fãs, para direcionar as ações 
relacionadas à comunica-
ção, com respeito, empatia 
e responsabilidade com os 
seguidores.

A automação de pro-
cessos – está para uma em-
presa, assim como a água 
está para o ser humano. 
Sem automação, se tornará 
cada vez mais difícil vender, 
gerenciar e atender melhor 
– além de obter ganho em 
performance e qualidade. 

Lembre-se: pessoas con-
tinuam sendo pessoas. Mes-
mo que por trás de suas 
inúmeras telas, jamais se es-
queça disso. Disponibilizar 
recursos digitais às pessoas, 
sem proporcionar uma me-
lhoria em sua jornada com 
a marca, pode apresentar 
resultados exatamente in-
versos, ou seja, piorar a ex-
periência do consumidor, 
o que, consequentemente, 
refletirá em desgastes da 
marca.

Francisco O. Pinheiro Neto é sócio-
fundador e CEO da Fortics e coautor 
dos livros O Poder da ConveniêncIA 

no Atendimento Omnichannel  
e Experiências que  

Deixam Marcas – Volume 2.
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FATOS &
COMENTÁRIOS

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

O ano das commodities

Os preços das commodities avançaram em alta veloci-
dade, beneficiados pela recuperação do consumo após 

a pandemia, alta liquidez (dinheiro colocado em circulação 
para sair da crise) e afiada especulação. “No Brasil, grande 
produtor de matéria-prima, vimos esse movimento refletido 
nos preços das ações das companhias do setor. Primeiro, 
Siderurgia&Mineração, depois Óleo&Gás e ao longo de todo 
o ano Alimentos, com Frigoríficos e Grãos, cada segmento 
teve seu momento de destaque”, analisa o Banco Inter.

O Agronegócio foi o grande campeão, com retorno 
acumulado no ano (até 22 de dezembro) de quase 40%. 
Em seguida, o setor de Óleo e Gás, em alta de 15%.

O Inter vê um cenário desafiador para Bolsa brasileira 
em 2022, “resultante de um panorama macroeconômico 
em desaceleração em razão das pressões inflacionárias 
esperadas”, mas mantém certo otimismo. “Devemos ver 
as commodities ainda em destaque, em especial o setor 
de Agronegócio e Papel e Celulose, o primeiro motivado 
pela expectativa de safra recorde paro próximo ano, bem 
como boas condições de demanda no mercado externo; 
o segundo impulsionado pela recuperação dos preços da 
celulose da demanda aquecida tanto nos mercados inter-
nacionais como internamente.”

Siderurgia deve manter os bons resultados, e o setor 
de Shoppings, bastante prejudicado desde a pandemia, 
deve consolidar sua retomada, “em especial empresas com 
ativos mais premium”. “Não há dúvidas de que existem 
papéis bastante descontados [baratos] na Bolsa e, em 
nossa opinião, o próprio índice opera em nível abaixo do 
esperado. Considerando uma média de negociação do 
Ibovespa de 18x lucros e com base nas nossas estimativas 
de 15x lucro para 2022, vemos o índice bastante descon-
tado, oferecendo um upside de 19%, podendo chegar aos 
125 mil pontos no fim do ano que vem”, conclui análise 
do banco.

Desembargadores  
contra passaporte

A Associação Nacional de Desembargadores (Andes) 
entrou com um pedido de providência junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) contra Tribunais de Justiça 
estaduais, regionais federais e regionais do Trabalho que 
têm exigido de magistrados a apresentação de seus com-
provantes de vacinação contra a Covid para ingresso nas 
dependências. Os juízes que não cumprirem podem ser 
alvo de um processo administrativo disciplinar. Para o pre-
sidente da Andes, Marcelo Buhatem, é desproporcional a 
decisão dos tribunais de punir magistrados, principalmen-
te devido à falta de legislação específica sobre o tema.

Dolce far niente

Bolsonaro não deixa as férias em SC para conferir a 
catástrofe provocada pelas chuvas na Bahia, mas as chuvas 
se encaminham para o Sul e devem chegar até o balneário 
onde se encontra o – vá lá – presidente.

Rápidas

O consultor Luiz Affonso Romano pretende encerrar até 
esta sexta-feira a pesquisa Perfil das Empresas de Consul-
toria no Brasil edição 2021, que revela quem é, o que faz, as 
áreas de atuação do consultor, como os clientes têm con-
hecimento dos consultores, comparativos anuais de 2014 a 
2021. Participe:   forms.gle/xSuNvz1ExtbXJEFS9 *** Aos 
leitores que brindaram a coluna com paciência em 2021, 
desejos de um Ano Novo de esperanças.
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Argo Transmissão de Energia S.A. - CNPJ/ME n° 24.624.490/0001-65 - NIRE 35.300.490.771 - Edital de Primeira Convocação para 
Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Argo 
Transmissão de Energia S.A. - Argo Transmissão de Energia S.A. (“Emissora”) convoca os titulares das debêntures da sua 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral 
de Debenturistas, nos termos Cláusula IX do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Res-
tritos de Distribuição, da Argo Transmissão de Energia S.A.” celebrado em 27/07/2018 e posteriormente aditado, (“Escritura de Emissão”) 
entre a Emissora, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e a Argo Energia Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Fiadora”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com 
o link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no dia 18/01/2022, às 
10h, conforme o §2º do Artigo 3º da Instrução da CVM 625, de 14/05/2020 (“Instrução CVM 625”), sendo certo que será considerada como 
realizada na sede da Emissora, na cidade de São Paulo/SP, na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, CEP 04.533-013 (“AGD”), a 
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) autorização prévia para que a Emissora realize, no mês de janeiro de 2022, distribuição 
de dividendos aos seus acionistas no montante de até R$ 200.000.000,00, referente ao lucro apurado no exercício de 2021, sem que tal 
distribuição configure um Evento de Inadimplemento nos termos da Cláusula 5.1 (cc) da Escritura de Emissão; e (ii) autorização para que 
o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, tome todas as medidas necessárias em razão das deliberações tomadas na assembleia 
pelos Debenturistas. Informações Gerais: A AGD será realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft 
Teams, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem para o endereço eletrônico bianca.
gomes@argoenergia.com.br com cópia para o endereço eletrônico do Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferen-
cialmente em até 2 dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes 
documentos: (i) Pessoa física: documento de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) último estatuto social 
ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal; e (iii) Fundo de investimento: 
(a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a 
política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento de identidade válido com 
foto do representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procu-
rador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação 
na AGD. Instrução de Voto à Distância: Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário 
nos correios eletrônicos bianca.gomes@argoenergia.com.br e ssembleias@pentagonotrustee.com.br respectivamente, conforme modelo de 
Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website www.argoener-
gia.com.br. Para que a Instrução de Voto à Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, 
incluindo a indicação do nome ou denominação social completa do debenturista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante 
de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem como indicação de telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; 
(ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto à Distância do debenturista ou seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da 
legislação vigente. As Instruções de Voto à Distância deverão ser assinadas, sendo aceitas as assinaturas através de plataforma digital, 
e deverão ser enviadas preferencialmente com até 2 dias de antecedência da data de realização da AGD, podendo ser encaminhada até o 
horário de início da assembleia, juntamente com os documentos listados no item 1 acima, aos cuidados da Emissora, para o e-mail bianca.
gomes@argoenergia.com.br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. Caso o debenturista participe 
da AGD por meio da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado Instrução de Voto à Distância, poderá exercer 
seu voto diretamente na AGD e terá sua Instrução de Voto a Distância desconsiderada. Termos iniciados em letra maiúscula e não definidos 
nesse edital terão o significado atribuído na Escritura de Emissão. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e da AGD. São Paulo, 27/12/2021. Argo Transmissão de Energia S.A.

Aluguel: IGP-M fecha no 
acumulado em 17,78%
Queda foi puxada pelos preços no atacado

O Índice Geral de 
Preços – Merca-
do (IGP-M), usa-

do no reajuste dos contratos 
de aluguel no país, fechou 
2021 com uma inflação de 
17,78%, acumulada no ano. 
A taxa ficou abaixo da ob-
servada em 2020 (23,14%). 
Em dezembro deste ano, o 
IGP-M variou 0,87%, aci-
ma do 0,02% de novembro, 
mas abaixo do 0,96% de 
dezembro de 2020. Os da-
dos foram divulgados nesta 
quarta-feira pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

“A maior contribuição 
para o resultado do IGP-M 
de dezembro partiu do índi-
ce ao produtor. O resultado 
deste mês foi influenciado 
pela aceleração dos preços 
de bovinos (11,69%), refle-
xo da demanda doméstica 
e da retomada das exporta-
ções e, pela aceleração dos 
preços de safras afetadas 
por geadas e seca, como ca-
fé (12,52%) e cana-de-açú-
car (2,83%). Esses últimos 
itens também ajudam a ex-
plicar a elevação de 20,57% 
acumulada pelo IPA em 
2021. Os preços da cana-de-
-açúcar avançaram 57,13% 
no ano, enquanto o preço 
do café subiu 152,35%, no 
mesmo período”, afirma o 
coordenador dos Índices de 

Preços, André Braz.
O Índice de Preços ao 

Produtor Amplo (IPA) su-
biu 0,95% em dezembro, 
após queda de 0,29% em 
novembro. Na análise por 
estágios de processamento, 
a taxa do grupo Bens Finais 
variou 0,53% em dezembro. 
No mês anterior, a taxa do 
grupo subiu 0,97%. A prin-
cipal contribuição para este 
resultado partiu do sub-
grupo combustíveis para o 
consumo, cuja taxa passou 
de 8,60% para 0,25%, no 
mesmo período. O índice 
relativo a Bens Finais (ex), 
que exclui os subgrupos ali-
mentos in natura e combus-
tíveis para o consumo, va-
riou 0,70% em dezembro, 
ante 0,51% no mês anterior.

A taxa do grupo Bens 
Intermediários passou de 
3,38% em novembro pa-
ra 1,02% em dezembro. O 
principal responsável por 
este movimento foi o sub-
grupo materiais e compo-
nentes para a manufatura, 
cujo percentual passou de 
2,13% para 0,40%. O índi-
ce de Bens Intermediários 
(ex), obtido após a exclusão 
do subgrupo combustíveis 
e lubrificantes para a pro-
dução, variou 0,74% em de-
zembro, contra 2,45% em 
novembro.

O estágio das Matérias-
-Primas Brutas registrou al-
ta de 1,22% em dezembro, 
ante queda de 4,84% em 
novembro. Contribuíram 
para o avanço da taxa do 
grupo os seguintes itens: 
minério de ferro (-15,15% 
para -0,52%), bovinos 
(-4,39% para 11,69%) e 
soja em grão (-2,85% para 
-1,03%). Em sentido opos-
to, destacam-se os itens 
aves (-1,37% para -5,08%), 
laranja (-1,35% para 
-4,10%) e algodão em ca-
roço (1,41% para 0,05%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) variou 
0,84% em dezembro, ante 
0,93% em novembro. Seis 
das oito classes de despe-
sa componentes do índice 
registraram decréscimo em 
suas taxas de variação. A 
principal contribuição par-
tiu do grupo Transportes 
(2,93% para 1,26%). Nesta 
classe de despesa, vale citar 
o comportamento do item 
gasolina, cuja taxa passou 
de 7,14% em novembro pa-
ra 2,24% em dezembro.

Também apresentaram 
decréscimo em suas taxas de 
variação os grupos Alimen-
tação (0,74% para 0,54%), 
Comunicação (0,17% pa-
ra 0,05%), Saúde e Cuida-
dos Pessoais (0,21% para 

0,17%), Despesas Diversas 
(0,22% para 0,13%) e Ves-
tuário (0,62% para 0,61%). 
Nestas classes de despesa, 
vale mencionar os seguintes 
itens: hortaliças e legumes 
(9,88% para -3,07%), tari-
fa de telefone residencial 
(1,74% para 0%), artigos 
de higiene e cuidado pesso-
al (0,47% para 0,10%), ci-
garros (0,97% para 0,20%) 
e acessórios do vestuário 
(0,58% para 0,33%).

Em contrapartida, os 
grupos Habitação (0,37% 
para 1,09%) e Educação, 
Leitura e Recreação (0,34% 
para 1,80%) registraram 
acréscimo em suas taxas de 
variação. Nestas classes de 
despesa, destacaram-se os 
seguintes itens: tarifa de ele-
tricidade residencial (0,12% 
para 3,11%) e passagem aé-
rea (1,62% para 11,52%).

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) variou 0,30% em 
dezembro, ante 0,71% em 
novembro. Os três grupos 
componentes do INCC 
registraram as seguintes 
variações na passagem de 
novembro para dezembro: 
Materiais e Equipamentos 
(1,23% para 0,48%), Servi-
ços (0,49% para 0,57%) e 
Mão de Obra (0,28% para 
0,10%).

Contas públicas registram  
superávit de R$ 3,9 bi em novembro

O Governo Central, 
formado por Te-
souro Nacional, 

Previdência Social e Banco 
Central, registrou superávit 
de R$ 3,9 bilhões, em no-
vembro. O resultado é o 
melhor para o mês desde 
2013. A informação foi di-
vulgada nesta quarta-feira 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN).

O resultado primário é 
formado por receita menos 
despesas, sem considerar os 
gastos com juros.

Em novembro de 2020, 
o Governo Central havia 
registrado déficit de R$ 18,3 
bilhões. De acordo com o 
Tesouro, em novembro de 
2021 houve um aumento 
real (descontada a inflação) 
de 4,4% (crescimento de R$ 
5,6 bilhões) da receita líqui-
da e um decréscimo real de 
12,7% (menos R$ 18,5 bi-
lhões) das despesas totais, 
na comparação com o mes-
mo mês do ano passado. 
Essa diferença no resultado 
decorre da redução de gas-

tos públicos, especialmente 
durante a pandemia.

“A diminuição nas despe-
sas primárias em novembro 
de 2021 em comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior, por sua vez, foi 
influenciada principalmen-
te pela redução nos gastos 
em resposta aos efeitos 
socioeconômicos da crise 
provocada pela covid-19. 
Créditos extraordinários 
apresentaram redução de 
R$ 20,3 bilhões quando 
comparados a novembro de 

2020”, diz o relatório.
O governo também re-

gistrou reduções reais nas 
despesas de pessoal e en-
cargos sociais (menos R$ 
2,8 bilhões) e de benefícios 
previdenciários (menos R$ 
2,7 bilhões).

Apesar do saldo positivo 
em novembro, o resultado 
acumulado nas contas pú-
blicas no ano totaliza um 
déficit primário de R$ 49,3 
bilhões, ante déficit de R$ 
699,1 bilhões no mesmo 
período de 2020.
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O milionário leilão  
do Estaleiro Caneco

O tradicional Estaleiro Caneco está sendo leiloado 
por R$ 192.360.000,00. Está situado em área de 

terreno de aproximadamente 135.000,00m² e tem ben-
feitorias (prédios, galpões, oficinas, dique seco, carreira 
longitudinal, carreira lateral e quatro cais).

A história de décadas do tradicional Caneco, o 
complexo industrial que teve a falência decretada em 
outubro de 2006, pode chegar, definitivamente, ao fim. 
O leiloeiro público Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) 
foi designado pela Justiça do Rio realizar o leilão, que 
será concluído em março de 2022.

O estaleiro foi um dos principais do país, desde o 
início da indústria de construção naval. Alguns imóveis 
do espaço estão ocupados por empresas da indústria 
naval. Fundado em 1886, hoje localizado no bairro do 
Caju, na Região Portuária, começou as atividades da 
região da Saúde, no Centro, com pequenos reparos, até 
se tornar o quarto maior do país, uma das potências da 
época.

O espaço tinha capacidade para construir navios de 
até 2.500 toneladas e ainda contava com uma ponte 
rolante com a capacidade para levantar até 5.000 tone-
ladas.

Destaque de loja  
em Copacabana

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analu-
cialeiloeira.com.br) está destacando leilão da loja 38 
situada na Rua Soqueira Campos, 143, em Copacabana. 
Tem posição de frente para o corredor interno do Sho-
pping Cidade de Copacabana. Imóvel com vitrine de 
blindex, piso de madeira, paredes revestidas com tinta 
acrílica, banheiro com paredes moldadas em cerâmica 
antiga e piso em cerâmica, copa separada por paredes 
provisórias, com piso de madeira. Prédio misto (co-
mercial e residencial), construção de concreto armado 
e alvenaria de tijolos, fachada revestida de tinta acrílica; 
lojas no 1º e no 2º pavimentos, contando com seguran-
ça, serviço de correspondência e manutenção. Avalia-
ção: R$ 700.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de  
apartamento em Cabo Frio

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) comu-
nica que promove leilão de imóvel constituído pela 
unidade de número 352, do Condomínio dos Pás-
saros, situado na Estrada do Guriri, número 2090, 
Cabo Frio. Localizado a 4km do Centro e a 20km 
do Centro de Búzios. Condomínio com infraestru-
tura completa, contendo: porteiro e vigias 24 horas, 
piscina, sauna, salão de festas, salão de jogos, pista 
de skate, quadra de esportes, play infantil, pista de 
caminhada. Área de terreno: 300 m². Avaliação: R$ 
500.000,00. Leilão em andamento.

Oportunidade de  
casa no Meyer

Silvana Dias (ssl1.visar.com.br/leiloeirasilvani.com.
br) anuncia leilão da casa na Rua Barão de São Borja, 
50, no Méier. O imóvel possui 429m² de área edificada, 
padrão médio, datado de 1938, podendo-se observar 
da área externa do imóvel, com muro de pedras com 
acesso por dois portões em alumínio, sendo um de 
garagem. A casa divide-se em sala em granito, quatro 
quartos, três banheiros, cozinha, varanda, dependência 
e área de serviço. Tem muro alto em pedra, com inter-
fone, jardim externo, garagem, churrasqueira, peque-
na edificação com quarto, cozinha e banheiro. Lance 
inicial: R$ 1.300.000,00. Leilão 31 de janeiro.

OT Pagamentos S.A.
(Em Liquidação)

CNPJ/MF n.º 35.203.533/0001-55 - NIRE JUCERJA 33.3.0033233-2
Extrato de Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 
de Novembro de 2021: Local e Presenças: sede social da Companhia, 
localizada na Cidade do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 
n.º 3434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca. Acionista representando 
100% (cem por cento) do capital social. Deliberações: O único acionista da 
Companhia aprovou: (i) o Balanço Patrimonial de Liquidação da Companhia 
encerrado em 26/11/21, apresentado pelo Liquidante, cuja cópia integra 
a ata como Anexo I; (ii) todos os atos praticados pelo Liquidante até 
30/11/21, inclusive no que concerne ao encerramento da conta corrente 
mantida pela Sociedade junto ao Banco Bradesco S.A. e à liquidação do 
ativo da mesma, de forma que eventual saldo remanescente do ativo será 
distribuído ao acionista controlador da Sociedade; (iii) a prestação final de 
contas apresentada no relatório do Liquidante, na forma do Anexo II à ata; 
(iv) a extinção da Sociedade; (v) autorização do Liquidante para regularizar 
a extinção da Sociedade perante a JUCERJA e às demais repartições 
e órgãos públicos, praticando, para tanto, todos os atos que se façam 
necessários; e (vi) em seguida, o Liquidante renunciou expressamente ao 
recebimento da remuneração que faz jus, referente aos serviços realizados 
em favor da Sociedade, face a sua função de Liquidante. Arquivada na 
JUCERJA em 23/12/2021 sob o n.º 00004673515, Sec. Geral Jorge 
Paulo Magdaleno Filho e encontra-se disponível para consulta na sede 
social da Companhia.

Banco clássico s.a.
CNPJ 31.597.552/0001-52

Edital de convocação: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem 
dia 07.01.2022, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, 
às 10:00h, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aumen-
to do Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social.  
2) Outros Assuntos de interesse da Sociedade. RJ, 27.12.2021. A Diretoria.

Varejo brasileiro teve crescimento 
de 7,5% no mês de novembro
Natal em shopping cresceu 10,7%.

Os setores de 
c o m b u s t í v e i s 
(+42,6%), restau-

rantes (+19,5%), materiais 
de construção (+11%) e 
supermercados (+10,8%) 
superaram a taxa de cresci-
mento das vendas totais no 
varejo, enquanto em mó-
veis e eletrônicos (-10%), 
móveis para casa (-6,6%) 
e artigos de uso pessoal 
(-1,7%), o crescimento das 
vendas no varejo foi menor 
na comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do. Em termos de vendas 
totais nas regiões, Norte 
(+14,7%), Centro-Oeste 
(+9,7%), Sul (+9,4%) e 
Nordeste (+8,2%) supera-
ram as demais regiões do 
país, enquanto no Sudeste 
(+6,3%), o desempenho foi 
inferior ao crescimento das 
vendas nacionais.

Como resultado do rápi-
do crescimento do comér-
cio eletrônico experimen-

tado no ano passado, as 
vendas do comércio eletrô-
nico no Brasil diminuíram 
-16,5% em comparação 
com novembro de 2020.

A comparação com 2019 
revela índices interessan-
tes para análise: as vendas 
totais no varejo cresceram 
+19,1% no comparativo 
ano a dois anos e as vendas 
de e-commerce aumenta-
ram +39,7%quando com-
paradas com o mesmo mês 
de 2019.

“Essa comparação com o 
período pré-pandêmico nos 
fornece insights relevantes 
para analisar as preferências 
de consumo dos brasileiros. 
Ao nos aproximarmos do 
fechamento de 2021, pode-
mos constatar que o e-com-
merce realmente passou a 
fazer parte dos hábitos de 
consumo – e, quando com-
parado ao cenário de vendas 
de 2019, está em constante 
crescimento. Tal comporta-

mento era esperado, porque 
depois que os brasileiros 
experimentaram a pratici-
dade, segurança e facilidade 
com as compras online, fica 
mais difícil abandoná-las”, 
afirma Estanislau Bassols, 
gerente geral da Mastercard 
Brasil.

Já levantamento da As-
sociação Brasileira de Sho-
pping Centers (Abrasce) 
apontou que as vendas no 
período de Natal (19 a 25 
de dezembro) apresentaram 
crescimento de 10,7% nos 
shopping centers de todo o 
Brasil, em comparação com 
o mesmo período de 2020. 
Os dados têm como base 
o Índice Cielo do Varejo 
Ampliado (ICVA), utilizado 
pela entidade para acompa-
nhar a evolução das vendas 
dos shoppings em datas co-
memorativas, contemplan-
do desde pequenos lojistas 
a grandes varejistas. No pe-
ríodo, o comércio nos sho-

ppings movimentou R$ 5,3 
bilhões.

O tíquete médio regis-
trado neste Natal foi de R$ 
189 contra R$ 197 registra-
do em 2020. O varejo de 
rua, por sua vez, registrou 
um tíquete médio de R$ 
102 em 2021, apresentando 
também uma leve queda em 
relação a 2020 (R$ 104).

Na avaliação do presi-
dente da Abrasce, Glauco 
Humai, o cenário pandêmi-
co é semelhante ao de 2020, 
do ponto de vista do fun-
cionamento dos shoppings, 
pois nesse mesmo período 
do ano passado havia sido 
registrada redução do nú-
mero de novos casos. No 
entanto, as pressões infla-
cionárias crescentes sobre 
o orçamento familiar e a 
deterioração do mercado 
de trabalho, prejudicaram a 
confiança dos consumido-
res, o que limitou a melhora 
das vendas no final de 2021.

Comércio varejista tem alta de 2,8% na semana do Natal
As vendas no varejo fí-

sico voltaram a apresentar 
alta após a forte queda do 
setor apresentada em 2020 
(-10,3%). De acordo com o 
Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Expe-
rian, as vendas do comér-
cio marcaram alta de 2,8% 
durante a semana do Natal 
(18 a 24/12 de 2021) em 

comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Na análise do fim de se-
mana, entre 17 e 19/12, a 
alta foi de 4,2%, com rela-
ção aos dias 18 a 20 do mes-
mo mês do ano anterior. De 
acordo com o economista 
da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, este ano com o avan-
ço da vacinação as famílias 

voltaram a se reunir e pude-
ram comprar seus presentes 
para comemorar o Natal. 
“Em 2020, com o primei-
ro ano de pandemia muitas 
pessoas evitaram as festas 
devido ao isolamento so-
cial, sendo assim qualquer 
tipo de aquisição foi evita-
da. Já neste ano a popula-
ção brasileira voltou com a 

comemoração natalina e os 
consumidores retomaram 
as lojas com mais força para 
fazerem suas compras”.

Em São Paulo, o índice 
sazonal também registrou 
alta de 3,8% na semana da 
data comemorativa, en-
quanto no fim de semana, a 
movimentação do comércio 
cresceu 5%.

PMES crescem 29% na Black Friday

Pequenas e médias 
empresas tiveram 
crescimento de 

29% na Black Friday 2021. 
É o que aponta o relatório 
consolidado elaborado pela 
Neotrust em parceria com 
a Nuvemshop. De acordo 
com a análise, o faturamen-
to das PMEs ultrapassou 
R$ 74,7 milhões e totali-
zou mais de 316 mil com-
pras online, um aumento de 
16% em comparação com o 
ano passado. O valor médio 
gasto em cada transação foi 
de R$ 236,00, uma alta de 
11,3%.

O estudo também indica 
que cerca de 70% dos fre-
tes das PMEs foram feitos 
através de aplicativos de lo-
gística e apenas 30% pelos 

Correios, que foca na dis-
tribuição tradicional. Ainda 
segundo o balanço, o Su-
deste lidera no faturamento 
de pequenas e médias em-
presas, com destaque para 
São Paulo, que ultrapassou 
a receita de R$ 40,6 mi-
lhões. Minas Gerais e Rio 
de Janeiro também tiveram 
ótimos resultados, com ren-
da de R$ 7,8 e R$ 4,9 mi-
lhões, respectivamente. O 
levantamento indica ainda 
que a tendência de alta foi 
percebida durante a Cyber 
Monday, segunda-feira que 
sucede a Black Friday, com 
arrecadação de R$ 15,4 mi-
lhões, ampliação de 22% 
em relação a 2020. Entre 
os segmentos que mais fa-
turaram durante o período, 

encontram-se produtos de 
moda e acessórios com R$ 
35,2 milhões, saúde e beleza 
com R$ 4,9 milhões, e casa 
e jardim com R$ 3,1 mi.

Os números gerais con-
solidados da Black Friday 
apontaram crescimento das 
vendas em 7,1% e fatura-
mento que ultrapassa R$ 
7,5 bilhões. O relatório final 
conclui que em 2021 hou-
ve aproximadamente 11,5 
milhões de compras on-
-line, com valor médio de 
R$ 654,06 por compra. Já 
a Cyber Monday deste ano 
cresceu 18% e obteve lucro 
superior a R$ 827 milhões. 
Os pedidos aumentaram 
6,9%, com o total de 1,6 
milhões de compras, segun-
do a análise.

Já pesquisa realizada pe-
la Social Miner em parceria 
com a Octadesk revelou 
que a entrega de produtos 
e serviços liderou a prefe-
rência dos consumidores na 
Black Friday deste ano, com 
aumento de 13,3% em rela-
ção a 2020. O levantamen-
to mostrou ainda um cres-
cimento no faturamento 
das empresas, de 5,8% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. O evento 
aconteceu no último dia 26 
de novembro, um dos perí-
odos mais importantes para 
o setor varejista mundial, 
em que os consumidores 
têm a oportunidade de ad-
quirir produtos, eletrodo-
mésticos principalmente, 
com preços mais acessíveis.
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Três perguntas: venture capital – 
mercado e investimentos
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o mercado de ven-
ture capital no Bra-

sil e no mundo com Vanes-
sa Viana, managing partner 
da Capital Lab Ventures, 
gestora de venture capital 
com sede em Londres.

Como você está vendo 
o mercado de venture ca-
pital no Brasil?

Os mercados de venture 
capital no Brasil e na Amé-
rica Latina foram um dos 
grandes expoentes ao lon-
go de 2021, ganhando uma 
importância maior no mapa 
global. Mesmo assim, os in-
vestimentos ainda são rela-
tivamente pequenos quan-
do comparados aos maiores 
mercados e hubs de inova-
ção mundial como Estados 
Unidos, China, Europa e 
Israel, nesta ordem.

Segundo a Dealroom, até 
julho de 2021 o mercado de 
venture capital global acu-
mulou US$ 307 bilhões em 
investimentos, um cresci-
mento de 130% comparado 
a 2020 (US$ 133 bilhões). 
No Brasil, segundo a Distri-
to, tivemos um investimen-
to de US$ 5,2 bilhões ape-
nas no primeiro semestre. 
Isso é quase a metade de to-
do o investimento feito na 
América Latina, que segun-
do a LAVCA somou US$ 
11,5 bilhões até setembro.

Alguns eventos estão al-
terando os fundamentos 
desse mercado, sendo um 
deles, obviamente, a Co-
vid-19, que acelerou muito 
o incremento, a melhoria e 
o aumento dos volumes das 
transações de e-commerce. 
Tivemos um boom global 
de IPOs para startups e em-
presas de inovação em tec-
nologia, como o excelente 
IPO da Vtex na Nasdaq.

No Brasil, notamos a  
“fintechização” das star-
tups como um todo. Não 
só startups que nasceram 
como fintechs, mas outros 
modelos de negócios que 
estão incluindo meios de 
pagamentos e até crédito na 
sua estratégia de monetiza-
ção. Isso vem em função do 
marco regulatório do Open 
Banking.

Pela primeira vez, há o 
interesse de grandes fundos 
em entrar neste estágio no 
mercado brasileiro, que an-
tes apenas olhavam startups 
em estágios mais maduros. 
O SoftBank, por exemplo, 
está criando um novo fun-
do para investir US$ 3 bi-
lhões na América Latina em 
empresas em estágio inicial.

Na sua opinião, quais 
são as principais diferen-
ças entre as startups bra-
sileiras, europeias e isra-
elenses? 

Eu adoro essa pergunta 
porque ela é muito relevan-
te. As startups naturalmen-
te procuram resolver os 
problemas sociais de onde 

elas surgem ou os proble-
mas dos mercados que elas 
querem atender, sendo que 
muitas delas já nascem com 
modelos multinacionais.

No Brasil, em função do 
estágio de desenvolvimento 
da economia, a maior parte 
das startups desenvolve so-
luções voltadas a problemas 
de assimetria de informação 
ou ineficiência do mercado 
em que elas estão operan-
do. Temos muitas platafor-
mas de matchmaking, com 
amplo uso de tecnologia já 
instalada da internet, co-
mo a 99, Gympass, Loggy, 
5º Andar, Loft, GetNinja e 
Enjoei. Todas estão ligan-
do alguém que precisa de 
alguma coisa a alguém que 
pode fornecê-la. Você não 
vê grandes investimentos 
em ciência muito profunda, 
pesquisa e robótica.

Como os riscos admi-
nistrativos e regulatórios 
são muito menores nas 
economias mais maduras, 
a assimetria de informação 
e o custo de transação são 
inferiores. Além disso, elas 
já têm uma infraestrutura 
urbana que, na maioria dos 
casos, tem um nível muito 
mais avançado de integra-
ção dos dispositivos digitais.

Por exemplo, aqui em 
Londres eu pago o metrô, 
entro e saio de edifícios e 
faço compras no super-
mercado (self-checkout) 
com meu celular. Essa in-
tegração custa muito caro, 
pois o investimento de di-
gitalização da infraestru-
tura é muito alto. Isso faz 
com que, na Europa, as 
startups estejam mais vol-
tadas para tecnologias co-
mo inteligência artificial, 
analítica preditiva, deep le-
arning, big data, computer 
vision, robótica, nanotec-
nologia, blockchain, IOT, 
impressoras 3D, drones, 
realidade virtual, radares, 
reconhecimento de voz e 
quantum computing.

Israel, devido a questão 
geopolítica, é um país muito 
avançado em tecnologias de 
defesa como segurança de 
dados, cybersecurity, robó-
tica, IOT, radares e drones, 

o que acaba se refletindo 
nas suas startups.

Como a Capital Lab 
escolhe uma startup para 
investir?

O nosso foco é em deep 
tech, engenharia e startups 
que têm um comportamen-
to diferente de outras que 
utilizam modelos de ne-
gócio mais voltados para 
business to consumer, uti-
lizando como base tecno-
lógica a internet que já está 
disponível para todo mun-
do. O risco técnico é muito 
alto, mas a vantagem é que 
lidamos com tecnologias 
viabilizadoras. Se elas fun-
cionarem, vão servir como 
infraestrutura basilar para 
muitas outras coisas, o que 
potencializa a valorização 
dessas empresas.

Elegemos segmentos 
como smart city e cidades 
conectadas; banking; insur-
techs; privacidade de dados; 
data private, cybersecuri-
ty, heathtechs e educação. 
Também olhamos para tec-
nologias que vão viabilizar 
a digitalização dos setores 
industriais e varejo, como 
robótica, automação e im-
pressão 3D.

Na nossa due diligence, 
analisamos a capacidade 
dos fundadores e da equi-
pe, o tamanho do merca-
do endereçável, a taxa de 
crescimento desse mercado, 
como essa startup resolverá 
o problema do usuário, a 
arquitetura dos sistemas e 
dos dados, a infraestrutura 
que suportará esses siste-
mas e o seu funcionamen-
to. Olhamos também para 
a estratégia de propriedade 
intelectual e para a evolução 
do ambiente regulatório.

Trabalhamos com um ti-
po de startup que possui ris-
co de timing. Muitas vezes, 
sabemos que uma startup 
está desenvolvendo uma tec-
nologia que vai revolucionar 
o planeta, mas será que é o 
momento para investir ne-
la? Quando entramos antes 
de o mercado estar pronto, 
muitas vezes a empresa não 
consegue sobreviver devido 
a falta de caixa.

Vanessa Viana

BC chinês informa que crescimento  
do crédito será estável em 2022

A China estabeleceu 
as prioridades no 
âmbito econômico 

em 2022. Em uma reunião 
no início deste mês, o pre-
sidente do Banco Central 
do país, Yi Gang, divulgou 
em uma entrevista recente 
à Agência Xinhua a agenda 
de trabalho do banco para 
o próximo ano. Ele desta-
cou apoio financeiro mais 
forte para a economia real e 
as metas de neutralidade de 
carbono.

Segundo ele, o trabalho 
econômico deve priorizar a 
estabilidade enquanto busca 
o progresso. Políticas mo-
netárias prudentes devem 
ser flexíveis e apropriadas, 
e a liquidez deve ser man-
tida em um nível razoável e 
suficiente, de acordo com a 
anual Conferência Central 
de Trabalho Econômico.

Yi disse que as políti-
cas monetárias serão mais 
prospectivas, eficazes e 
direcionadas, e o setor fi-
nanceiro oferecerá maior 
apoio à economia real. O 
crescimento do crédito se-
rá estável, acrescentou Yi, 
observando que a oferta 
monetária e a expansão do 
financiamento social cor-
responderão basicamente à 
taxa nominal de crescimen-
to econômico.

O Banco Central anun-
ciou que orientará as insti-
tuições financeiras a aumen-
tar o apoio à economia real, 
em particular às pequenas 
e microempresas, inovação 
tecnológica e desenvolvi-
mento verde, disse Yi. Os 
pequenos e microemprés-
timos beneficiaram mais 
de 42 milhões de pequenas 
entidades do mercado este 
ano.

Como a taxa média de 
juros dos empréstimos cor-
porativos ficou abaixo de 
5% este ano, a mais baixa 
já registrada, o Banco Cen-
tral continuará a melhorar 
o mecanismo de formação 
e transmissão da taxa de ju-
ros orientada ao mercado e 
impulsionar novas quedas 
nos custos de financiamen-
to das empresas, disse Yi.

Além do apoio à econo-
mia real, Yi disse que garan-
tir o apoio financeiro para o 
país alcançar o pico e a neu-
tralidade de carbono é uma 
tarefa importante do Banco 
Central.

Em novembro deste ano, 
o Banco Central lançou du-
as novas ferramentas espe-
ciais que oferecem financia-
mento de baixo custo para 
iniciativas que envolvam 
redução de carbono e uso 
mais limpo e eficiente do 
carvão. Yi disse que o ban-
co concederá às instituições 
financeiras o primeiro lote 
de fundos antes do final do 
ano.

Esses mecanismos darão 
maior significado ao papel 
do mercado e incentivarão 
mais capital social a entrar 
nas áreas verdes e de baixo 
carbono, facilitando assim o 
cumprimento ordenado das 
metas de pico e neutralida-
de de carbono, disse Yi.

Ao comentar a dissolu-
ção de grandes riscos e o 
desenvolvimento do setor 
imobiliário, Yi disse que a 
operação do sistema finan-
ceiro chinês é estável e os 
riscos são em grande parte 
controláveis.

A tendência crescente da 
taxa de macroalavancagem 
foi efetivamente contida e 
alguns pontos de risco im-

portantes, incluindo ban-
cos-sombra e arrecadação 
ilegal de fundos, foram 
efetivamente restringidos, 
disse Yi, acrescentando que 
resultados tangíveis foram 
alcançados através de uma 
regulação financeira refor-
çada e esforços antimono-
pólio.

Enfatizando a importân-
cia de desenvolver mecanis-
mos para prevenir e resolver 
riscos financeiros, Yi disse 
que o banco aprimorou vá-
rios sistemas regulatórios, 
incluindo o quadro de po-
líticas macroprudenciais e a 
supervisão da infraestrutura 
financeira. Os mercados fi-
nanceiros são mais eficien-
tes e têm uma capacidade 
mais forte de resistência ao 
risco, acrescentou.

Comentando os riscos 
enfrentados por alguns de-
senvolvedores imobiliários, 
Yi disse que as autoridades 
relevantes e os governos 
locais tomaram ativamente 
medidas para desarmar os 
riscos e atender à demanda 
normal de financiamento 
de residentes e desenvol-
vedores, acrescentando que 
as expectativas do mercado 
estão melhorando.

O ajuste estrutural do 
mercado imobiliário é 
propício para a formação 
de um novo modelo de de-
senvolvimento e facilita o 
desenvolvimento saudável 
do setor, disse o presiden-
te do banco. Yi acrescen-
tou que tais riscos devem 
ser abordados de forma 
orientada ao mercado e 
baseada em lei para que o 
processo seja estável e os 
interesses fundamentais 
das pessoas possam ser 
bem protegidos.

Petrobras mantém petroleiros suspeitos 
de Covid-19 a bordo em plataforma

Pelo menos 28 pe-
troleiros da pla-
taforma PNA-1, 

da Petrobras, na Bacia de 
Campos, são considerados 
suspeitos de contamina-
ção pela Covid-19, mas 
apenas a metade conse-
guiu desembarcar. Os de-
mais estão sendo obriga-
dos a cumprir isolamento 
na plataforma e, de forma 
contraditória, também de-
vem cumprir suas funções 
na área, o que gera contato 
com os demais trabalha-
dores e amplia os riscos de 
contágio.

A situação se repete nas 
plataformas PGP-1 (Ga-
roupa) e P-40, onde foram 
observados, até o momen-
to, 14 trabalhadores com 
sintomas do coronavírus. 
As informações foram ob-
tidas pelo Sindicato dos Pe-
troleiros do Norte Flumi-
nense (Sindipetro-NF), por 
meio de denúncias de traba-
lhadores das próprias plata-
formas, segundo as quais os 
empregados não estão sen-
do testados, desembarcados 
ou isolados após o contato 
com diagnosticados porta-
dores de Covid-19. 

De acordo com o coor-
denador do Departamento 
de Saúde do Sindipetro-NF, 
Alexandre Vieira, o sindi-
cato, associado à Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), já denunciou o caso 
ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT), para que 
seja feita uma interpelação 
à Petrobrás. O objetivo é 
“cessar imediatamente esse 
absurdo”, disse ele. Além 
disso, o sindicato enviou 
ofício com denúncia formal 
à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

Segundo Vieira, a Petro-
bras chegou a alegar que 
resolução da Anvisa (RDC 
584/21) permite confina-
mento a bordo. Porém, a 
norma também obriga a 
realização de testagem dos 
contactantes, o que a Petro-
brás continua não fazendo. 

O Sindipetro-NF está 
disponibilizando a testagem 
de Covid-19 para os petro-
leiros que desembarcarem 
da unidade sem a realiza-
ção do teste. No ofício à 
Anvisa, o Sindicato destaca 
o “evidente desrespeito às 
normas de segurança sani-
tária” emitidas pela agência.

“O Sindipetro-NF foi in-
formado que trabalhadores 
offshore, a despeito do dis-
posto na Resolução de Di-
retoria Colegiada – RDC nº 
584, de 8 de dezembro de 
2021, não estão sendo tes-
tados e/ou desembarcados 
e/ou isolados após o conta-
to com diagnosticados por-
tadores de Covid-19”. 

O documento observa 
que a justificativa da Pe-
trobras para o não desem-
barque e isolamento é a 
situação vacinal dos traba-
lhadores. “Ao não realizar 
nenhuma das ‘ações óbvias’, 
quais sejam: testagem, de-
sembarque ou isolamento, 
dos trabalhadores contac-
tantes, a Petrobrás assume o 
risco de expor, não só seus 
empregados, ao contágio e 
disseminação das novas va-
riantes”.

Diante disso, o sindi-
cato requer a abertura de 
procedimento para a inter-
venção e a adoção das me-
didas cabíveis, em caráter 
de urgência, para amenizar 
os impactos da Covid-19 
nos trabalhadores, bem 
como o cumprimento da 
RDC nº 584”.



6  l Monitor MercantilQuinta-feira, 30 de dezembro de 2021Financeiro

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE 33.3.0015821-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
 REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 15 de novembro de 2021, às 14:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Companhia Portuária Baía de 
Sepetiba. (“Companhia” ou “CPBS”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo 
em vista a presença das acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada 
por seu procurador, Sr. Walter Carvalho Pinheiro Filho, e sua controlada 
Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, Sr. 
João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos 
Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcelo Magistrini 
Spinelli, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 
257, de 03/11/2021. Verificado, portanto, a existência de quorum suficiente 
para a instalação desta assembleia geral e para a deliberação constante da 
Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Walter Carvalho Pinheiro Filho - Presidente; e 
Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário. 4. Ordem do Dia: 
Exame, discussão e, se for o caso, aprovação da eleição de novo membro 
para a Diretoria da Companhia. 5. Deliberações tomadas: As acionistas, 
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, resolveram aprovar: 5.1. A 
lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme 
faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. A eleição da 
Sra. Camilla Santos da Costa Carvalho, brasileira, casada, engenheira 
de produção, portadora da carteira de identidade nº 217767169, expedida 
pela DIC/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 117.557.067-23, com endereço 
comercial na Estrada Ilha da Madeira, s/nº, município de Itaguaí, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 23.826-600, para o cargo de Diretora, em substituição 
ao Sr. Luis Carlos Carvalho Nunes, que renunciou ao referido cargo em 
04/11/2021, o que fica consignado nesta ata para todos os fins de fato e 
de direito. 5.3. A Diretora ora eleita, que cumprirá o restante do prazo de 
mandato de seu predecessor, tal seja, até a Assembleia Geral Ordinária que 
se realizar em 2024 (“AGO/2024”), tomará posse mediante assinatura de 
termo de posse lavrado em livro próprio, momento em que declarará estar 
totalmente desimpedida para o exercício das suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 5.4. Em razão da deliberação aprovada no 
item 5.2 supra, consignar a composição atual da Diretoria da Companhia e 
respectivos mandatos dos diretores, conforme segue:

Nome Cargo Mandato
Walter Carvalho Pinheiro Filho Diretor De 19/05/2021  

até a AGO/2024
Sergio Ricardo Pinheiro de Leão Diretor De 24/08/2021 

 até a AGO/2024
Camilla Santos da Costa Carvalho Diretora De 04/11/2021 

 até a AGO/2024
6. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta 
a sessão, foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 
presentes. Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2021. Assinaturas: Mesa:   
Walter Carvalho Pinheiro Filho - Presidente - Assinado digitalmente, 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário - Assinado 
digitalmente. Acionistas: Vale S.A. - p.p. Walter Carvalho Pinheiro Filho 
- Assinado digitalmente. Docepar S.A., João Marcelo de Moura e Cunha 
- Diretor-Presidente - Assinado digitalmente, Docepar S.A. - Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. JUCERJA 
em 28/12/2021 sob o nº 00004676441. Jorge Paulo Magdaleno Filho - 
Secretário Geral.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
13.12.2021. SUMÁRIO. HORA, DATA E LOCAL: Às 15 horas, do dia 13 
de dezembro de 2021, cientes da opção de participar por vídeo-conferência, 
via Microsoft Teams, em razão da pandemia do COVID-19. ACIONISTAS: 
Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por 
seus Diretores, Srs. Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, neste 
ato representada por seus Diretores, os Srs. Francisco Javier Toso Canepa e 
Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do Capital Social, motivo 
pelo qual foi dispensada a Convocação MESA: Jorge Alejandro Irribara 
– Presidente e Ricardo dos Mares Guia – Secretário. ORDEM DO DIA:  
I) Registrar a renúncia do Sr. Cristiano Schramm Roth do cargo de Diretor 
a partir do dia 1/1/2022. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 
13 de dezembro de 2021. Mesa: Jorge Alejandro Irribara – Presidente e 
Ricardo dos Mares Guia – Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste 
ato representada por seus Diretores Srs. Francisco Javier Toso Canepa 
e Jesus Carmona Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA 
PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4669967 
e data de 17/12/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
21/12/21: Data, Local e Horário: Ao 21/12/21, às 11:00h, na sede social 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mesa: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – 
Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença 
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre Distribuição de dividendos intercalares 
com base em balanço mensal correspondente ao período acumulado de 
11 meses de 2021. Deliberações: Considerando a recomendação dos 
Diretores da Companhia, os membros do Conselho de Administração 
aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, a distribuição 
de dividendos intercalares no valor de R$ 110 milhões à conta de lucros 
auferidos no período acumulado de 11 meses, findo em 30/11/21, com base 
em balanço mensal, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 
6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a serem 
pagos aos acionistas em ou antes de 31/01/22. Encerramento: Oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato 
Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José 
Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, 
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres 
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 21/12/21. Carolina Assano 
Massocato Escobar - Secretária.  Jucerja nº 4676224 em 28/12/21.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

COMUNICADO AO MERCADO
O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., comunica ao mercado e aos acionistas, 
que em reunião de 29/12/2021, deliberou: (1) Acolher o pedido de renúncia, 
por motivos de ordem pessoal, do Sr. Álvaro Veras do Carmo, do cargo 
de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DRI; (2) Designar, 
cumulativamente, sem prejuízo de suas atuais atribuições como Diretor 
sem designação específica, Sr. Leandro Cardoso Massa, para exercer as 
atribuições de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DRI, 
até nova eleição da Diretoria a ser realizada posteriormente à Assembleia 
Geral Ordinária de 2022; e (3) Aprovar a proposta da Diretoria Executiva, “ad 
referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022, 
a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no montante 
bruto de R$ 4.500.438,22 (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e vinte e dois centavos), do qual será deduzido o valor 
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor relativo ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, com exceção 
dos acionistas imunes e/ou isentos, que deverão comprovar esta condição 
até o dia 18 de janeiro de 2022, enviando documentação comprobatória 
para: Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
VEÍCULOS S.A, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. 
Leandro Cardoso Massa. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): 
leandro.massa@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital Próprio serão impu-
tados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela 
Companhia referentes ao exercício social do ano de 2021, sem nenhuma 
remuneração a título de atualização monetária. Farão jus ao recebimento 
dos referidos juros sobre o capital próprio os Acionistas com posição final de 
ações da Companhia em 07 de janeiro de 2022. O pagamento será efetuado 
na data de 25 de fevereiro de 2022. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): 
R$ 0,11720; Valor bruto por ação PN (preferenciais): R$ 0,12892.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021.
Leandro Cardoso Massa

Diretor de Relações com Investidores

LIBERCOOP RODOVIÁRIO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CNPJ: 05.346.898/0001-78   -   NIRE: 33.4.0004208-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDIÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da LIBERCOOP, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca os senhores sócios, que estejam em situação regular, junto a
COOPERATIVA, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária (AGO), a
ser realizada no dia 10 de Janeiro de 2022, na Estrada Carvalho Ramos
nº 200 – Campo Grande – RJ, às 15 horas em primeira convocação, com
a presença de no mínimo 2/3, dos cooperados, ou às 16 horas, em
segunda convocação, com a presença de o mínimo a metade mais um de
seus cooperados, ou às 17 horas, em terceira e última convocação, com
a presença mínima de 10(dez) cooperados, a fim de tratarem a seguinte
Ordem do Dia: A) Admissão, Demissão, Eliminação e/ou Exclusão
de Sócios (cooperados); B) Eleição dos Membros do Conselho
de Administração; C) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal
Exercício 2022; D) Prestação de Contas e Deliberação dos
Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2018 à 2021; E)
Deliberação sobre a Destinação das Sobras ou Perdas referentes
aos Exercícios de 2018 à 2021. Após o termino da AGO se dará imediato
inicio a Assembléia Geral Extraordinária (AGE), a fim de tratarem da seguinte
Ordem do Dia: 1) Ratificação de todos os Atos praticados pelo
Conselho de Administração desde a data de vencimento do
Mandato até apresente data; 2) Assuntos Diversos de Interesse
do Quadro Societário da LIBERCOOP. Para efeito de verificação do
Quórum de instalação da AGO e AGE, o número de sócios regulares é de
20(vinte) Cooperados. Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 2021.

HELIO RICARDO ALMEIDA DE SOUZA (PRESIDENTE)

Positivo Tecnologia ingressa no Índice Ibovespa

Projeções de mais crescimento para a NFTs em 2022

A partir do dia 3 de 
janeiro de 2022 a 
Positivo Tecnolo-

gia passa a fazer parte do 
Índice Ibovespa (IBOV), 
que representa as ações 
mais negociadas da bolsa 
de valores brasileira (B3). 
A empresa ampliou o volu-
me de negociações de suas 
ações (POSI3), reflexo da 
expansão e a diversifica-
ção dos negócios através 
das chamadas Avenidas de 
Crescimento.

“Isso culminou em fortes 
resultados entregues nos úl-
timos períodos que, conse-
quentemente, aumentaram 
o interesse por parte dos 
investidores pelas ações de 
emissão da empresa (PO-
SI3)”, expressou a empresa 
em comunicado.

Em novembro, a empre-
sa reportou que superou a 
receita total de 2020 e cres-
ceu 78% no acumulado 
de nove meses deste ano, 

quando comparada com o 
período anterior. Entre ja-
neiro e setembro, a receita 
bruta alcançou R$ 2,7 bi-
lhões. No terceiro trimes-
tre de 2021, a receita bruta 
da companhia foi de R$ 
979 milhões, 63% a mais 
que no terceiro trimestre 
de 2020.

O lucro líquido também 
cresceu. Atingiu R$ 54 mi-
lhões no terceiro trimestre 
de 2021, com aumento de 
7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Nos nove primeiros meses 
de 2021, o lucro líquido é 
de R$ 161 milhões, três ve-
zes maior que o registrado 
no mesmo período de 2020. 
Outro destaque foi o resul-
tado recorde de EBITDA 
de 12 meses de R$ 348 mi-
lhões, avanço de 226%.

A unidade de negócios 
Instituições Públicas, por 
exemplo, surpreendeu. Se-
gundo a empresa, o resul-

tado reflete o aumento de 
contratos de licitações, em 
especial para atendimen-
to a clientes de educação e 
bancos públicos. Além da 
educação como impulsio-
nadora desse segmento, a 
Positivo Tecnologia teve 
êxito num grande número 
de editais para outras áre-
as governamentais como 
fornecimento de serviços 
envolvendo totens junto à 
PRODESP; notebooks pa-
ra o Banco do Brasil (BB); 
smartphones para os Cor-
reios; desktops e notebooks 
para a Petrobrás; e, recen-
temente, o fornecimento 
de HaaS para a companhia 
de Saneamento do Paraná. 
A sede da Positivo fica em 
Curitiba. 

Para que a companhia 
possa ter suas ações nego-
ciadas no Índice, é preciso 
que critérios estabelecidos 
pela B3 devem ser conside-
rados, como: manutenção 

do seu índice de negocia-
bilidade em patamares ele-
vados, estar entre os ativos 
negociados com regulari-
dade na B3, ter um volume 
financeiro relevante e não 
ser considerada como penny 
stocks, ou seja, ações nego-
ciadas a valores menores do 
que R＄ 1.

A área de Relações com 
Investidores da Positivo foi 
recentemente reformulada 
com o objetivo de ampliar a 
comunicação junto ao mer-
cado.

“O IBOV é o índice mais 
importante da B3, onde 
estão as maiores empresas 
brasileiras e as mais nego-
ciadas pelos investidores e, 
por esse motivo, é impor-
tantíssimo para a Positivo 
Tecnologia fazer parte des-
se seleto grupo”, comenta 
Caio de Moraes, Vice-Presi-
dente de Finanças e de Re-
lações com Investidores da 
Positivo Tecnologia.

Para a diretoria da Positi-
vo, a entrada no Índice co-
loca a companhia no radar 
de investidores que buscam 
por ações de empresas sóli-
das e com alto nível de ne-
gociabilidade. Além disso, 
os fundos passivos e ETFs, 
aqueles que buscam replicar 
o retorno do índice, passam 
a comprar os ativos adicio-
nados ao Ibovespa. Com 
essa maior demanda, o pre-
ço das ações tende a subir 
com o tempo.

Para permanecer no ín-
dice, que é renovado a ca-
da quatro meses (janeiro, 
maio e setembro), as ações 
da Positivo Tecnologia 
(POSI3) deve permanecer 
com níveis de liquidez e 
negociabilidade elevados. 
Para isso, a companhia 
segue com a estratégia de 
diversificação de produtos 
e serviços de qualidade, 
mantendo a sua trajetória 
de crescimento sustentá-

vel, buscando gerar, assim, 
cada vez mais valor para 
seus acionistas, investido-
res e demais stakeholders.

A B3 também anunciou 
que a Positivo Tecnolo-
gia passa a fazer parte do 
IGPTW B3, novo indica-
dor que complementa a fa-
mília de índices com foco 
em ESG. De acordo com 
a B3, o índice tem como 
objetivo ser o indicador 
de desempenho médio das 
cotações das empresas cer-
tificadas pela Great Place 
to Work (GPTW) listadas 
na Bolsa e irá incorporar 
as companhias compro-
metidas com um processo 
constante de transforma-
ção cultural e melhoria do 
ambiente de trabalho, no 
qual as relações entre pes-
soas e o desenvolvimento 
de funcionários estão no 
centro dos debates, geran-
do impacto positivo para 
os negócios.

O ano de 2021 foi 
marcado pelo sur-
gimento e cres-

cimento acelerado da pri-
meira plataforma de cripto 
arte brasileira que trouxe ao 
mercado uma nova manei-
ra de admiradores se senti-
rem mais próximos de seus 
artistas aclamados através 
da tecnologia. É assim que 
define as atividades que 
vem realizando a platafor-
ma Tropix, marketplace de 
obras digitais (NFTs), cria-
da no segundo semestre 
deste ano por Daniel Peres 
Chor, herdeiro do grupo 
Multiplan.

Para entender um pouco 
sobre a tecnologia NFTs 

(sigla em inglês para token 
não fungível) os conhecidos 
Bitcoin (BTC) e o Ethereum 
(ETH) são citados como os 
precursores para o surgi-
mento de novos formatos 
de ativos digitais. Concei-
tualmente um token não 
fungível é um tipo especial 
de token criptográfico que 
representa algo único.

Entre janeiro e setembro 
de 2021, conforme dados 
do site de análises DappRa-
dar, o volume de vendas 
desses tokens chegou a US$ 
13,2 bilhões, valor maior 
que o Produto Interno Bru-
to (PIB) do Acre, Amapá e 
Roraima somado.

“O ano foi extremamente 

importante para NFT de mo-
do geral, onde começamos a 
ver diversas outras indústrias 
utilizarem o NFT, ou pelo 
menos começarem a pen-
sar na utilização dele. E essa 
mentalidade tende a se repe-
tir com muito mais força em 
2022, onde a tendência é que 
esse mercado se expanda pa-
ra muito mais áreas além do 
segmento criativo de música, 
colecionáveis, arte, games e 
outros”, diz Chor.

Em outubro a empresa 
contabilizava 70 obras de 
artistas brasileiros vendidas 
para colecionadores locais 
e de países como Estados 
Unidos, Holanda, México 
e Hong Kong. Em outu-

bro, a empresa recebeu um 
aporte financeiro de US$ 2 
milhões. O investimento foi 
liderado pelo Grupo 2TM, 
único unicórnio brasileiro 
do segmento de criptomo-
edas e controlador da maior 
plataforma de ativos digitais 
da América Latina, o Mer-
cado Bitcoin. 

Chor conta que a dissemi-
nação dos NFTs está relacio-
nada ao seu aumento de 55% 
este ano quando comparado 
a 2020, onde a margem saiu 
de U$ 250 milhões para U$ 
389 milhões de dólares tran-
sacionados através do merca-
do dos games e da arte prin-
cipalmente.

Por ser uma terminologia 

relativamente nova no coti-
diano das pessoas, os NFTs 
atuam como uma espécie 
de códigos numéricos que 
funcionam como um “car-
tão de autenticidade” onde 
possuem registros de tran-
sações e transferências di-
gitais que ocorrem através 
de uma plataforma descen-
tralizada conhecida como 
blockchain.

Para Chor um NFT traz 
a segurança e garantia que 
determinado item é original, 
além de garantir que seu di-
reito de sequência, ou seja, os 
royalties adquiridos de forma 
subsequente sejam distribu-
ídos para seus respectivos 
criadores, tornando assim, 

toda essa movimentação tec-
nológica numa estatística de 
crescimento através das artes 
digitais de mais de 35% de 
faturamento ao longo dos úl-
timos meses.

A Tropix diz estar acom-
panhando de perto os maio-
res eventos sobre NFTs ao 
redor do mundo, como foi 
o caso de uma das maiores 
feiras de arte do mundo, a 
Miami Art Week, que teve 
com um grande display da 
Tezos de NFTs, além de 
trazer para o público a pos-
sibilidade de montar artes 
NFTs, com todo o suporte 
necessário para que novos 
artistas pudessem se inserir 
no mundo crypto.
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