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Vendas nos
supermercados
tiveram queda
em novembro
Com base no mês de novembro, o Índice de Vendas dos Supermercados (IVS), apurado pela
Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), indica uma
desaceleração de 9,55% nas vendas nos últimos 12 meses, após
ser dessazonalizado e deflacionado pelo Índice de Preços dos Supermercados (IPS) para o mesmo
período.
Em outubro, o indicador registrado foi de 8,25%. A mudança
nos hábitos dos consumidores e o
longo período de fechamento de
bares, restaurantes e do comércio
não essencial durante a pandemia
da Covid-19 refletiram nesse cenário.
O faturamento real dos supermercados no Estado de São Paulo, dessazonalizado e deflacionado
com base no IPS/Fipe, no conceito de mesmas lojas, apresentou em
novembro queda de 10,54% e de
10,30% no acumulado do ano. O
resultado pode ser explicado pela influência da inflação no poder
de compra das famílias e a redução no ritmo do consumo. Outra
variável foi o impacto do nível de
desemprego (12,1%) no montante
de recursos financeiros disponível
na economia.
A diminuição do volume vendido no setor supermercadista é
um indicativo apontado no último
dado divulgado pelo IBGE, em
que a projeção de crescimento da
indústria alimentícia foi reduzida.
Por outro lado, a mais recente
projeção do Banco Central (BC)
indica que as famílias ainda estão
dispostas a consumir. O aumento
de 2,4% na obtenção de crédito e
a permanência do nível de inadimplência em 2,3% registrado em novembro revelaram um cenário de
confiança em relação às vendas.
Já o Índice de Ruptura da Neogrid, indicador que mede a indisponibilidade de produtos nos
varejistas brasileiros, apontou que
ovos e grão de bico, fontes alternativas de proteína à carne vermelha, foram mais buscados nas
gôndolas dos supermercados em
novembro, em comparação com
o mês anterior. O índice geral do
mês ficou em 11,3%, maior que os
10,8% registrados em outubro.
A ruptura de ovos de aves, a
mais alta entre os alimentos, ficou
em 16,6% em novembro, diante de 16,1% em outubro. Já a do
grão de bico disparou: foi de 8%
em outubro para 14,7%.

Espanha enterra reforma
trabalhista neoliberal
Fracassaram as mudanças que inspiraram Temer

E

m 2012, a Espanha aprovou reforma trabalhista
que pregava a simplificação na legislação e prometia geração de milhões de empregos. Dez
anos depois, o fracasso da política
neoliberal levou à revogação da reforma. A taxa de desemprego no
país alcança 14,5%, uma das mais
altas da União Europeia.
A mudança faz parte de negociação que envolveu empresas,
sindicatos e partidos que compõem a coalização que dá suporte ao Partido Socialista Espanhol
(Psoe). O projeto, aprovado semana passada, foi convertido em

“real decreto-lei” – uma espécie
de medida provisória, que coloca
as regras em vigor até que sejam
ratificadas pelo Legislativo.
O Brasil seguiu tardiamente o
caminho da reforma que precarizava as relações de trabalho, com
as mudanças feitas no Governo
Temer em 2017. Tal qual na Espanha, a política fracassou.
O país europeu agora se prepara para resgatar direitos que
foram extintos. Um dos pontos
será acabar com o abuso de contratações temporárias, que hoje
responde por mais de um quarto
das ocupações no país. O prazo

passará a ser limitado a seis meses, podendo chegar a um ano.
A ideia é estimular a contratação
por prazo indeterminado. Além
disso, a nova regra extingue a
chamada contratação “por obra
ou serviço”, equivalente ao “trabalho intermitente” da reforma
de Temer.
Outro aspecto importante da
nova lei é o de tentar coibir as
terceirizações. Trabalhadores
contratados por meio de empresas de terceirização terão
obrigatoriamente de receber
salários iguais aos dos empregados diretos.

Governo projeta superávit
comercial de quase US$ 80 bilhões
Em 2021, balança fechou com saldo recorde de US$ 61 bi

B

eneficiada pela aceleração do preço das commodities (bens primários com cotação internacional),
o superávit da balança comercial
encerrou 2021 com recorde. No
ano passado, o Brasil exportou
US$ 61,01 bilhões a mais do que
importou, o melhor resultado da
série histórica iniciada em 1989.
O resultado representa crescimento de 21,1% em relação
ao superávit comercial de US$
50,39 bilhões registrado em
2020. Em relação ao recorde anterior, registrado em 2017, houve crescimento de 8,9%. Naquele ano, o Brasil tinha exportado
US$ 56,04 bilhões a mais do que
tinha importado.
Apesar do recorde, o número
final ficou abaixo das estimativas
do Ministério da Economia. A
pasta previa que o superávit da
balança comercial encerraria 2021
em US$ 70,9 bilhões. O resultado
final, no entanto, ficou acima da
previsão do boletim Focus, pesquisa com analistas de mercado
divulgada toda semana pelo Banco Central, que projetava superávit de US$ 59,15 bilhões no ano
passado.
Para 2022, o governo prevê
superávit de US$ 79,4 bilhões.
A estimativa já considera a nova
metodologia de cálculo da balança comercial. As projeções estão
mais otimistas que as do mercado

financeiro. O boletim Focus projeta superávit de US$ 55 bilhões
neste ano.
Em abril do ano passado, o
Ministério da Economia mudou
o cálculo da balança comercial.
Entre as principais alterações, estão a exclusão de exportações e
importações fictícias de plataformas de petróleo. Nessas operações, plataformas de petróleo que
jamais saíram do país eram contabilizadas como exportação, ao
serem registradas em subsidiárias

da Petrobras no exterior, e como
importação, ao serem registradas
no Brasil.
Outras mudanças foram a
inclusão, nas importações, da
energia elétrica produzida pela
usina de Itaipu e comprada do
Paraguai, num total de US$ 1,5
bilhão por ano, e das compras
feitas pelo programa Recof, que
concede isenção tributária a importações usadas para produção
de bens que serão exportados.

PMEs respondem por menos
de 1% das exportações

D

e acordo com a Organização Mundial do
Comércio, em 2019, o
Brasil figurava como o 27º maior
exportador mundial, sendo que
o Estado do Rio de Janeiro ocupava a terceira posição entre os
que mais exportam no cenário
brasileiro, ficando atrás apenas
de São Paulo e Minas Gerais. Já
em 2020, o Rio de Janeiro, que
permanece na terceira posição,
foi responsável por 10,82% das
exportações brasileiras. No ano
anterior esse percentual chegou
a 12,49%. É o que aponta estudo feito pelo Sebrae, em parceria
com a Confederação Nacional

da Indústria (CNI).
Atualmente, das 25 mil empresas do país que exportam, 9,5
mil são de pequeno porte. Apesar
dessa participação significativa
em número de empresas, as micro e pequenas exportadoras são
responsáveis por menos de 1%
dos valores negociados. Segundo
levantamento do Ministério da
Economia, em 2020, as micro e
pequenas empresas que mais exportaram estão concentradas nos
segmentos de máquinas e equipamentos, produtos de metal, químicos, vestuário e têxteis, entre
outros.

Argentina
prorroga veto
a exportação
de carne
O governo argentino prorrogou por dois anos nesta segundafeira uma medida que proíbe a exportação de sete cortes de carne
bovina, com o objetivo de conter
a alta dos preços no mercado interno. A decisão foi oficializada
por meio de um decreto assinado
pelo presidente argentino, Alberto Fernández; o Chefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur; e o
Ministro da Agricultura, Pecuária
e Pesca, Julián Domínguez.
Segundo a agência de notícias
Xinhua, a medida determinou a
suspensão até 31 de dezembro
de 2023 das vendas ao exterior de
sete cortes bovinos frescos, resfriados e congelados, incluindo
bovinos inteiros e meio, dianteiro e traseiro com osso, meio boi
incompleto com osso e dianteiro
incompleto com osso.
O decreto acrescentou limitações, também no final de 2023, às
exportações dos chamados “cortes preferidos” frescos, resfriados
e congelados, que incluem torrefação com ou sem osso, saia, abate, parte superior da torrefação,
nádega, ombro e vácuo.
O governo garantiu que “as
medidas disponíveis contribuem
para gerar um equilíbrio entre o
mercado argentino e a exportação
de produtos cárneos”.
As restrições aos embarques
de carne argentina começaram
em maio de 2021. A medida foi
prorrogada em junho; em agosto,
o Executivo anunciou a retomada
parcial das exportações, excluindo
esses sete cortes “preferenciais”
no mercado argentino.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6309
R$ 5,8230
R$ 6,4216
R$ 0,8944
R$ 330,00

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

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

0,69%
0,81%
9,25%
0,63% a.m.
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A questão da segurança jurídica na economia
Por Luiz Flávio
Borges D’Urso

Q

uanto
mais
evoluímos como
nação, mais ne-

cessário se faz a compreensão do que significa segurança jurídica e qual a sua
importância para a economia e para o Brasil.
Se tivesse que explicar isto de modo muito simples,
diria que, como em um jogo
de futebol, as regras do jogo
precisam ser estabelecidas e
definidas antes do início da
partida, além de conhecidas
e respeitadas por todos os
que participam do jogo.
Imagine um jogo de futebol no qual os jogadores
da linha poderiam chutar a
bola com os pés e alguns
também utilizar as mãos, o
tempo de jogo pudesse variar de acordo com o placar
ou a vontade do dono da
bola, ou ainda, que um gol
pudesse ser anulado ao bel
prazer do juiz, que poderia
marcar um pênalti de acordo com seu entendimento,
divorciado das regras para
tanto.
Basta este exemplo para
se compreender que na ausência de regras definidas e
antes do início da partida,
teríamos o caos e jamais um

jogo de futebol.
Assim também é com a
nossa sociedade. Desde os
primórdios, os grupamentos de indivíduos estabeleciam regras que precisavam
ser acatadas por todos. No
passado, o sujeito que não
cumprisse o que, coletivamente, ficasse estabelecido
por todos, poderia ser expulso do grupo, e naquele
tempo, esse banimento
comprometia a sua própria
sobrevivência.
Com a evolução, as tribos
e grupamentos, passaram a
criar mecanismos de feitura das regras e também
as formas de impor sua observação, inclusive com a
punição para quem não as
observasse.
Essa evolução fez com
que surgissem as leis, que
nada mais são do que regras
estabelecidas pela maioria,
impostas a todos que desejam viver naquela comunidade (país) e, os que descumprem tais regras, leis,
são julgados e podem ser
punidos por este descumprimento.
A necessidade de regras
para o convívio entre as
pessoas busca harmonizar
a vida em sociedade, o que
se denomina paz social, vale
dizer, uma forma de con-

vivência tranquila e com
paz entre as pessoas que
aceitaram se submeter às
regras, à lei.
As leis servem para evitar
o caos social e devem ser
aceitas e impostas a todos,
não podendo ser alteradas
ao bel prazer de quem quer
que seja. Este império das
leis é que define o nosso
Estado Democrático de Direito.

Imagine um jogo
de futebol em que
tudo dependesse
da vontade do
dono da bola
Vale lembrar que a lei não
é imutável, mas enquanto
ela estiver valendo, isto é,
em vigência, não pode ser
modificada. Existe um processo complexo, aceito por
todos, tanto para a feitura,
quanto para a modificação
da lei, que só poderá ser
alterada por outra lei nova,
mais recente.
A imutabilidade da lei enquanto vigente é um dos aspectos da segurança jurídica
necessário ao convívio social.
Isto impacta também na
interpretação das leis aplicadas aos casos concretos,
materializada nas decisões

judiciais, que devem trazer
um mínimo de imutabilidade, sem engessamento,
vale dizer, uma diretriz de
como o legislador pensou
a lei, o que o inspirou e de
como o indivíduo deve se
conduzir no seu comportamento social.
As decisões judiciais representam outro ponto de
escoramento da segurança
jurídica, pois embora não
precisam ser idênticas, tais
decisões precisam indicar um
mesmo rumo desejado pelo
legislador quando da feitura
da lei e desta forma as decisões precisam ter sintonia.
Para se entender melhor
este ponto, admita-se que
um empresário tome uma
decisão importante em seus
negócios, baseado na lei
e como ela é interpretada
(aplicada) pelos tribunais
em suas decisões, todavia,
no caso deste empresário,
no seu processo, o tribunal
decide de maneira contrária
ao que vinha decidindo até
então.
Em que pese isto não ser
proibido acontecer, trará
prejuízos a este empresário
e o tornará exemplo aos
demais empresários, que
talvez, em seus negócios,
não tomem decisões desta
ou daquela maneira, pelo

receio de, futuramente,
também serem alvos de
uma mudança de posição
repentina de interpretação
judicial.
A hipótese acima é péssima para os negócios e
como se sabe, os negócios é
que fazem um país grande,
pois geram empregos, pagam impostos e fazem o
dinheiro circular, melhorando a economia. Assim, a
economia depende da segurança jurídica estabelecida
no país.
É por causa disto, que se
reclama tanto da ausência
de segurança jurídica, pois
ela impacta na própria lei,
que precisa orientar com
segurança o indivíduo a
observá-la, sem mudanças
repentinas.
Também as decisões judiciais precisam dessa segurança jurídica, pois devem
revelar uma diretriz a orientar os integrantes da sociedade, sob pena da indesejável desorientação, com
sérias consequências para
todos.
A segurança jurídica, pois,
é um direito que decorre da
própria cidadania, de modo
que o indivíduo que vive em
sociedade, e que aderiu ao
pacto social, tem o direito
de exigir de todos, inclu-

sive das autoridades, a observância das regras adotadas, refletidas nas decisões
judiciais, a indicar a pacificação da jurisprudência,
diante da turbulência social.
Por fim, sempre é bom
lembrar que todos aqueles
que vivem em sociedade
aderiram, mesmo que tacitamente, às regras estabelecidas por aquela sociedade,
isto que se denomina pacto
social, que ocorre quando o
sujeito abre mão de parcela
de seus direitos em favor da
coletividade, obrigando-se,
individualmente, a cumprir
o que ficou estabelecido
por todos, por meio da lei.
A segurança jurídica é
tão indispensável à economia e ao harmônico
convívio social quanto o
ar revela-se indispensável
para a existência da vida
humana, de modo que sem
ar não se vive e sem segurança jurídica não se consegue obter a tão almejada
paz social com a convivência harmônica das pessoas
em sociedade.

economia e gov.br/saude,
sem manter as subestruturas e, o pior, sem atualizar
as milhares de instruções
para operacionalizar os
serviços prestados pelo
Estado Brasileiro. Incompetência das incompetências!

INPE como resolver. Fico
imaginando quantos milhões de reais serão gastos
para deixar tudo operacional...
Na Previdência, tive que
reclamar na Ouvidoria para ter orientações que resolvessem meu problema,
aliás, que era muito simples, apenas contar o tempo de serviço que tenho
ali. Na Receita Federal, a
situação é dantesca: sistema de senhas complicado, orientações confusas,
procedimentos e sistema
ineficientes (uma dificuldade mefítica para incluir
um pdf em um processo)
e utilizam um linguajar
extremamente técnico incompreensível
mesmo
para uma pessoa como eu,

que faço a Licitação do
INPE há uns 15 anos.
Quanto ao know how
israelense e os empregos
para os brasileiros, em 28
de maio de 2019, escrevi
ao presidente sugerindo
que procurasse os cientistas
brasileiros para explicarem
o problema da seca no Nordeste e, uma vez que a melhor solução é utilização de
cisternas, que criasse frentes de trabalho para fabricar
milhões delas, a começar
por lá e pelo resto do Brasil também. Bolsonaro é
limitado, mas alicia muitos
congressistas para sua pauta
despatriota.

Luiz Flávio Borges D’Urso é
advogado criminalista, presidente de
Honra da Associação Brasileira dos
Advogados Criminalistas (Abracrim)
e presidente da Academia Brasileira
de Direito Criminal (ABDCrim).

Ministérios incompetentes
Por Mario
Eugenio Saturno

A

divulgação da
inflação
mês
a mês (IPCA
Acumulado em 12 meses)
a partir de janeiro de 2015
já demonstra que Paulo
Guedes é pior do que o exministro Mantega, pois em
novembro último presenteou-nos com uma inflação
de 10,74%, após uma escalada assustadora a partir
de maio de 2020. Mantega
teve seu pior momento em
janeiro de 2016, com inflação de 10,71%. A sorte do
Brasil é que entre essas duas equipes incompetentes
houve Henrique Meirelles
que estabilizou a Economia
do país. Meirelles já havia

salvado o governo de Lula
antes.
PG recebeu carta branca para privatizar estatais,
promover reformas necessárias no Estado e na
política, estimular a competição para baixar preços,
especialmente do diesel,
e melhorar a eficiência.
Ainda criaria milhões de
postos de trabalho. Em
seu discurso delirante,
Bolsonaro levaria água ao
Nordeste com a tecnologia dos dessalinizadores
israelenses.
Rapidamente o Brasil
percebeu que fora enganado, o presidente não era o
militar típico que lê muitos
livros militares e dos problemas brasileiros, e o que o
presidente leu, certamente
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não entendeu! Da mesma
forma, seu ministro, que
alega ter lido Keynes no
original, também parece
não ter aprendido nada de
política de estado. Todos
os seus projetos naufragaram no lançamento. O que
ambos se mostram competentes é em dar desculpas e
achar culpados.
Algumas mudanças que
esse governo estulto promoveu são completamente
inúteis, mas que causaram
um dano gigantesco, como
a mudança dos endereços
de internet. Antes, cada
ministério seguia a lógica
internacional, por exemplo, economia.gov.br
ou saúde.gov.br. Mas estas “iminências trágicas”
mudaram para gov.br/

Guedes e Bolsonaro se mostram
competentes em
dar desculpas e
achar culpados
Tive o azar de precisar
de serviços online da Previdência e da Receita Federal.
Inacreditável a estupidez
dos sites dessas instituições.
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Cruzeiros estão suspensos no país
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2021 na visão da China

A

agência Xinhua selecionou os 10 principais eventos
mundiais no ano de 2021. É uma forma de saber como os chineses avaliaram as notícias no ano passado. Em
ordem cronológica:
– Motim no Capitólio quebra a fantasia de “democracia
ao estilo americano”
– Bloqueio do Canal de Suez expõe fragilidade da economia mundial
– Mundo novamente interessado em exploração espacial
– A retirada dos EUA do Afeganistão é um grande
fiasco, deixando desastres para trás
– Diplomacia de chefe de estado da China promove
multilateralismo
– Relações Rússia–Ocidente pioram novamente em
meio a profundas fissuras
– COP26 em Glasgow termina com novo pacto climático
– Chefes de estado chineses e norte-americanos realizam primeira reunião virtual
– Alemanha e UE enfrentam testes na era pós-Merkel
– A vacinação ajuda a luta global contra Covid-19

Força rural
O Bradesco se viu contra as cordas quando ruralistas
acusaram o banco de ir contra a pecuária, após postar
vídeos de “influenciadores” pregando redução no consumo de carne para ter uma “pegada verde”. A instituição
financeira publicou anúncios se retratando, sem convencer
o agronegócio, mas perdendo a simpatia dos “engajados”.
Agora o setor rual mostra mais uma vez sua influência.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São
Paulo (Faesp) comemorou decretos do governo paulista
com mudanças no ICMS, que atenderam aos pedidos da
entidade e “reverteram, em sua maioria, os efeitos do ajuste fiscal efetuados em outubro de 2020”.
“O governo estadual foi sensível aos nossos pedidos e
encampou as medidas apontadas pela Faesp. Acreditamos
que, com as mudanças, a agropecuária paulista passa ser
mais competitiva”, diz Fábio de Salles Meirelles.
Com a eleição no final do ano, os pedidos foram encaminhados e acompanhados pelo vice-governador de São
Paulo, Rodrigo Garcia, que será o candidato do PSDB ao
governo paulista.

Briga
Colaborador da coluna relata que soube que dois
grandes amigos de muitos anos, dos tempos do colégio,
brigaram por causa da política. Um deles, executivo defensor da ditadura das décadas de 60 e 70, quando fez muitos
acordos de preços com concorrentes, reservas de mercado; hoje, um liberal.
Lembrou então de Milan Kundera: “Em nosso tempo,
aprendemos a submeter a amizade àquilo que chamamos
de convicções. E até mesmo com o orgulho de uma retidão moral. É preciso realmente uma grande maturidade
para compreender que a opinião que nós defendemos
não passa de nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita, provavelmente transitória, que apenas os
muito obtusos podem transformar numa certeza ou numa
verdade. Ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, a fidelidade a um amigo uma virtude, talvez a única, a
última. Hoje, eu sei: na hora do balanço final, a ferida mais
dolorosa é a das amizades feridas; e nada é mais tolo do
que sacrificar uma amizade pela política.”

Vitimismo
Será a “prisão de ventre” que levou Bolsonaro a se internar em São Paulo um trailer do que virá em 2022? Apanhando muito por causa da insensibilidade com a Bahia,
o presidente-candidato tenta ainda se mostrar fragilizado
pela “facada”?

A

Associação
Brasileira de Navios
de Cruzeiros (Clia
Brasil) anunciou nesta segunda-feira a suspensão voluntária das operações nos
portos do Brasil até 21 de
janeiro deste ano. A medida
ocorre com efeito imediato
para novas partidas e nenhum hóspede será embarcado até o dia 21 de janeiro. Os cruzeiros atuais vão
finalizar os seus itinerários
conforme planejado.
A entidade informou que
está trabalhando em nome
das companhias de cruzeiros que operam no país
– MSC Cruzeiros e Costa
Cruzeiros – para alinhar
interpretações e aplicações
dos protocolos operacionais de saúde e segurança
que haviam sido aprovados
no início da temporada, em
novembro, com as autoridades do governo federal,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
estados e municípios.
“Nas últimas semanas, as
duas companhias de cruzeiros afetadas experimentaram uma série de situações
que impactaram diretamente as operações nos navios,

tornando a continuidade
dos cruzeiros neste momento impraticável. Além
disso, a incerteza operacional causou inconvenientes
significativos para os hóspedes que contavam com
suas férias no mar com rígidos protocolos de segurança”, disse a associação no
comunicado.
Neste domingo, a Anvisa
divulgou comunicado em
que contraindica embarques em navios de cruzeiro
neste momento. “Em vista
dos últimos acontecimentos, a Anvisa contraindica
o embarque de passageiros que possuem viagens
programadas em navios de
cruzeiro para os próximos
dias, em especial diante do

aumento vertiginoso de casos de covid-19, com identificação de surtos a bordo
das embarcações que operam na costa brasileira”, diz
a nota.
“A recomendação da
Agência leva em consideração a mudança rápida no
cenário epidemiológico, o
risco de prejuízos à saúde
dos passageiros e a imprevisibilidade das operações
neste momento”, acrescentou a Anvisa.
A Anvisa já havia recomendado ao Ministério da
Saúde, na última sexta-feira
(31), a suspensão provisória da temporada de navios
de cruzeiro, até que sejam
debatidas as questões que
envolvem uma eventual re-

tomada das operações.
Segundo a Clia, a atual
temporada, após o término da suspensão voluntária, poderá ser cancelada na
íntegra se não houver adequação e alinhamento entre
todas as partes envolvidas
para possibilitar a continuidade da operação.
Os moradores do Rio de
Janeiro e de cidades próximas que estavam nos cruzeiros foram direcionados
para ficarem isolados em
suas casas ou de parentes
ou amigos. Quem não mora no estado foi colocado
em um hotel na cidade. As
nove pessoas nessa situação
ficarão em isolamento por
um prazo de dez dias a contar do início dos sintomas.

Brasil deve ter investimentos de
cerca de US$ 4 bi no setor de Teles
A crise no setor de saúde
gerou uma mudança radical
em nossos padrões de consumo de dados e uso das
tecnologias de informação
e comunicação. A pandemia, além de aprofundar as
diferenças sociais e econômicas, expôs as consequências nefastas da falta de desenvolvimento tecnológico
e de infraestrutura digital
na região. De acordo com
um recente estudo feito
pela consultoria internacional SmC+ Digital Public
Affairs, a pedido da American Tower, empresa líder
global em infraestrutura de
telecomunicações, apenas
no Brasil, o investimento
em infraestrutura de telecomunicações deve ser de
mais de US$ 4 bilhões até o
ano de 2030.
O relatório “Novas dinâmicas da gestão da infraestrutura de telecomunicações na América Latina”,
mostrou que o país lidera
o ranking que aponta a
necessidade de US$ 17 bilhões em investimentos em
toda a região. Depois, aparecem México, com pouco

mais de US$ 3 bilhões, Peru, com US$ 2,2 bilhões, e
Colômbia, com US$ 870
milhões. Esses investimentos serão fundamentais para que as novas tecnologias
tenham um acesso massivo,
sem assimetrias, e consigam
ampliar seu impacto econômico.
De acordo com a pesquisa, estima-se que será necessária a implantação de mais
de 240 mil novos sites de
telecomunicações no Brasil
até 2030. Se considerarmos
toda a América Latina, esse
valor chega a 550 mil novos
sites - quadruplicando o parque atual -, motivado principalmente pela demanda por
novos serviços de internet, a
necessidade de acabar com o
gap digital e a chegada da tecnologia 5G na região.
Com a crescente demanda por conectividade e a
necessidade das operadoras
de ampliar sua cobertura e
reduzir custos de implantação, empresas independentes de infraestrutura vêm
ganhando espaço na região,
já possuindo mais de 50%
do parque de sites graças a

modelos mais eficientes e
sustentáveis, que permitem
que diferentes operadoras
de serviços de telecomunicações implantem seus
ativos nas mesmas instalações, reduzindo seus custos
e gerando múltiplos benefícios adicionais, inclusive
urbano e ambiental. “Com
um crescimento de 10%
na participação de mercado das empresas independentes de infraestrutura até
2030, poderíamos esperar
um aumento mais do que
proporcional no nível de
compartilhamento de sites,
da ordem de 16% nesse
mesmo período”, disse Sebastián Cabello, ex-chefe da
GSMA para a América Latina e CEO da SmC+ Digital
Public Affairs.
No entanto, uma série
de barreiras que limitam
a implantação desse tipo
de infraestrutura na região
também precisa ser considerada. “O governo federal tem autonomia para
legislar sobre telecomunicações. Contudo, compete
aos municípios legislar sobre o uso e ocupação do

solo, necessário à instalação
de infraestrutura para telecomunicações. E na maior
parte dos municípios brasileiros, a legislação para
instalação de infraestrutura
para
telecomunicações”,
explica Emerson Hugues,
Diretor Geral da American
Tower do Brasil. “Isso deve
tornar-se mais crítico com o
avanço do 5G e a necessidade de instalação de antenas ao longo dos próximos
anos, para os quais será necessária maior coordenação
e processos mais ágeis”,
acrescenta.
O documento recomenda
que as autoridades em diferentes esferas governamentais colaborem e coordenemse entre si para promover a
previsibilidade nos processos
de aprovação para a instalação desses sites e torres. O
empoderamento dos órgãos
reguladores e o alinhamento dos governos locais com
base no consenso serão fundamentais, não só para a implantação da infraestrutura
de telecomunicações, mas
também para a transformação digital da região.

Nº de acidente em rodovia tem queda na virada de ano

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) registrou, no feriado
da virada de 2021 para 2022,
65 mortes em acidentes nas
rodovias federais do país. O
número é um pouco maior
que o do feriado do ano anterior, quando 62 pessoas
morreram em desastres nas
estradas.

O número de feridos em
acidentes rodoviários também aumentou, passando
de 983, na virada do ano
passado, para 1.017 no feriado da passagem de 2021
para 2022.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela
PRF no balanço da Operação Ano Novo, realizada

nas estradas federais de todo o país entre os dias 30 de
dezembro e 2 de janeiro.
O número de acidentes,
porém, caiu 4%, somando
730 registros no período.
Quando considerados os
acidentes graves, o número
também caiu 9%, com 187
ocorrências.
Ainda conforme a PRF,

foram feitas no feriado da
virada 37.169 autuações,
das quais, 5.344 por ultrapassagem irregular e 4.240
por falta de uso do cinto
de segurança. A corporação autuou ainda 964 motoristas que dirigiam após
consumir bebida alcoólica
e 597 motociclistas que não
usavam capacete.
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E-commerce: hobby & livros
foi o segmento que mais cresceu

Contratos de uso
temporário de imóveis

L

Por Andrea Vizzotto

A

tualmente, as plataformas digitais oferecem serviços
de toda a natureza, facilitando a vida cotidiana. Por
meio de aplicativos, é possível escolher, em detalhes, onde
você gostaria de se hospedar na sua próxima viagem.
Afora os benefícios para os viajantes, o uso temporário
do imóvel é outro modo de obtenção de renda para os
proprietários de imóveis. Essa modalidade surgiu nos
idos de 2008, nos Estados Unidos, prometendo rapidez e
segurança para viajantes e proprietários de imóveis. E esse
é um ponto muito positivo para os usuários desse tipo de
alojamento.
Entretanto, a natureza da contratação e a intensa
rotatividade de hóspedes, em curto espaço de tempo,
gera discussões sobre a relação entre hóspedes e os
condomínios residenciais. O trânsito extraordinário de
pessoas não residentes dentro dos condomínios tem sido
objeto de reclamação dos moradores porque os hóspedes,
muitas vezes, não conhecem e não se sentem obrigados a
cumprir as regras condominiais quanto ao uso do imóvel
e horário de silêncio, por exemplo.
Segundo recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça, a contratação de uso temporário de imóveis, via
plataformas digitais, assemelha-se aos serviços de hotelaria, não aos de locação. Nesse sentido, a decisão do STJ
foi no sentido de que o condomínio poderá convencionar,
por meio de assembleia, a regulação ou a vedação dessa
contratação temporária.
O tema está longe de se pacificado, pois, aparentemente, opõe a exploração econômica ao direito de propriedade e ao sentido constitucional de que a propriedade
é protegida pelo ordenamento jurídico tão somente enquanto possuir uma função social. Nesses casos, me filio à
segunda hipótese.
Andrea Vizzotto é advogada.

CONCESSÃO DE LICENÇA
O AUTO POSTO DO TRABALHO S/A - CNPJ: 03.139.910/0008-14, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Belford Roxo-RJ - SEMA, através do processo Nº 14/087/2020,
a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0809, válida até 13/12/2023, localizado
na Avenida Prefeito Jorge Julio Costa dos Santos, 10 - Centro - Belford
Roxo - RJ - CEP: 26130-010.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE nº 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS
A Administração da ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de dezembro de 2021 foi aprovada a pretensão de aumento
de capital social da Companhia no valor total de R$ R$ 311.680.000,00,
passando o capital social de R$ 4.785.160.921,82 para R$ 5.096.840.921,82,
mediante a emissão de 355.195.072 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,8774896511505118 por
ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do presente aviso, para
que os acionistas exerçam seu direito de preferência para subscrição das
novas ações, na proporção de suas respectivas participações no capital
social da Companhia, conforme previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76.
O material concernente ao aumento de capital ora aprovado encontra-se
à disposição dos senhores acionistas, na sede social, à Avenida
Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20.220-460.
Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2022.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe
Diretor Financeiro

evantamento
do
Mastercard SpendingPulse, que mede as vendas na loja e no
varejo online em todas as
formas de pagamento, o
comércio eletrônico brasileiro cresceu +39,4% em
outubro, em comparação ao
período pré-pandêmico em
outubro de 2019.
Hobby & livros (+82,9%),
eletrônicos (+78,2%) e móveis (+36,4%) são os setores que mostraram o crescimento mais significativo do
varejo virtual no Brasil, na
comparação com o mesmo
mês em 2019.
Entretanto, as vendas do
e-commerce
registraram
uma redução no comparativo ano-a-ano de -24,9%,
em comparação com o forte crescimento do setor experimentado em outubro de
2020. Já as vendas totais no
varejo cresceram +23,6%
na comparação com o período pré-pandemia.

Segundo o levantamento, as vendas do varejo nas
lojas brasileiras cresceram
+2,6% no comparativo com
o mesmo período em 2020.
As regiões Norte (+7,8%),
Centro-Oeste (+4,6%) e Sul
(+4,2%) superaram o restante do país, enquanto Sudeste
(+2,3%) e Nordeste (-0,3%)
tiveram desempenho inferior
ao crescimento das vendas
nacionais.
As vendas no comércio
eletrônico são vendas de
bens e serviços nas quais
os compradores fazem
um pedido ou o preço e
os termos da venda são
negociados pela Internet,
em um dispositivo móvel
(M-commerce), Extranet,
rede EDI (Electronic Data
Interchange), correio eletrônico ou outro sistema
online comparável. O pagamento pode ou não ser
feito pela internet.
Já balanço feito pelo
AliExpress com seus con-

sumidores brasileiros nos
anos de 2020 e 2021 revela mudanças relevantes nos
hábitos de compras online
no país e que refletem a
evolução da pandemia na
sociedade brasileira.
No fim de 2020, os itens
que mais registraram alta
em vendas em todo o período foram produtos para o
conforto no lar, como objetos de decoração e cuidados
com o jardim, além dos eletrônicos voltados à conectividade, como microfones
e webcams. Reflexo de um
momento em que estudantes e profissionais passaram
a trabalhar e fazer aulas remotamente, as vendas de
câmeras cresceram mais de
18 mil % no último ano.
Já a análise dos itens mais
vendidos em 2021, que se
encerra esta semana, aponta
que o consumo de eletrônicos e acessórios manteve-se
em expansão, como a crescente venda de smartphones

e fones bluetooth de marcas
famosas. Novos itens ligados ao cuidado com a saúde,
como umidificadores de ar,
garrafas de água e relógios do
tipo smartwatch, usados para
monitorar atividades físicas,
ascenderam para a lista dos
10 produtos mais vendidos
no ano.
A lista reflete, ainda, o fato
de em 2021 muitos brasileiros, já vacinados, deixarem o
isolamento e retornarem ao
convívio social, o que elevou
a venda de produtos ligados
à beleza, como maquiagem
e itens fashion. O produto
mais vendido nesta categoria,
por exemplo, foi cílio postiço. Este acessório de beleza
foi, ao longo de 2021, o sétimo item a mais gerar receita
na plataforma do AliExpress
para brasileiros. Na relação
dos mais vendidos do ano,
aparece também óculos de
sol, outro indicativo de maior
exposição a ambientes externos e viagens.

Brasileiros estão endividados,
mas intenção de consumo é grande

O

fim do ano chegou e, com ele, o
acúmulo de dívidas também se faz presente
entre boa parte da população brasileira – cerca de 12
milhões de famílias brasileiras estão endividadas, de
acordo com último levantamento da Confederação
Nacional do Comércio,
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
Após mais um ano pandêmico, muitas pessoas
tiveram seus nomes negativados pela falta do pagamento de contas. Segundo
último Índice FinanZero de
Empréstimos (IFE), produzido pela fintech de crédito
FinanZero, as pesquisas no
Google por “empréstimo
para negativado liberado na
hora” cresceram 14.650%
novembro deste ano, em
comparação com mesmo
período de 2020.
“A urgência em sair
das pendências financeiras e voltar a ter um

CPF limpo faz com que
as pessoas recorram aos
empréstimos como uma
maneira mais rápida de
ter um dinheiro em mãos
para a resolução dos seus
problemas, como o pagamento de contas básicas
de casa”, explica Cadu
Guidi, sócio-diretor de
marketing da FinanZero.
Os dados de buscas vão
ao encontro também de
um levantamento realizado
com a base de cerca de 6,62
milhões de usuários da FinanZero. De acordo com
o IFE, a solicitação de empréstimos para pessoas com
restrição a crédito teve um
aumento de 65% em novembro deste ano, em comparação com o ano anterior.
Contudo, quando comparado com o mês passado,
houve uma queda de 22%.
O IFE entrevistou 500
internautas brasileiros, entre os dias 29 de novembro
e 6 de dezembro deste ano.
43,2% dos entrevistados

disseram ter a intenção de
solicitar empréstimo nos
próximos três meses – em
outubro, este número era
de 45,6%. Destes 37,96%
desejam tomar crédito para
quitar dívidas, seguido de
25,93% que desejam investir em negócio próprio.
O destaque, no entanto,
vai para os brasileiros que
informaram o desejo de solicitar crédito para compras,
que atingiu o maior patamar nos últimos cinco meses, com 20,83%. Os dados
comprovam cada vez mais
que a crise econômica, o
desemprego e a pandemia,
juntos, impactaram a vida
dos brasileiros. Com isso, a
solicitação de empréstimo
para realizar compras pode
ter duas hipóteses.
O primeiro reflete a falta de dinheiro para necessidades básicas para além
das dívidas, afinal, com a
inflação já esperada, o preço de produtos comuns
para alimentação e higiene

do dia a dia, por exemplo,
subiram consideravelmente ao longo do último ano,
e a renda familiar não conseguiu acompanhar esses
aumentos.
Somente o preço da
cesta básica aumentou até
34,13% em 12 meses nas
capitais brasileiras, de acordo com levantamento divulgado pelo Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em setembro.
Na contramão, também há
o anseio em realizar compras devido ao fim do ano e
as comemorações de Natal
– momento em que muitos
aproveitam o recebimento
do 13º salário para comprar
presentes. Inclusive, recente
pesquisa da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito),
aponta que 33% dos brasileiros pretendiam gastar o
dinheiro do 13º em compras de Natal.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 33300162895
AVISO AOS ACIONISTAS
DIREITO DE PREFERÊNCIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) comunica aos acionistas
que, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de
dezembro de 2021 foi aprovado o aumento do capital social da Companhia
no montante de R$100.005.400,00 (cem milhões, cinco mil e quatrocentos
reais), mediante a capitalização de créditos decorrentes de Instrumentos
Particulares de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital celebrados
por acionistas da Companhia (“Aumento de Capital”), mediante a emissão de
76.340.000 (setenta e seis milhões, trezentas e quarenta mil) novas ações
preferenciais, nominativas e sem valor nominal (“Novas Ações”). As Novas
Ações terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos
atribuídos às demais ações preferenciais de emissão da Companhia já
existentes. O preço de emissão por cada uma das Novas Ações é de R$1,31
(um real e trinta e um centavos), fixado com base no parágrafo 1º do artigo
170 da Lei nº 6.404/1976. Os titulares de ações de emissão da Companhia
nesta data terão direito de preferência para subscrição das Novas Ações,
na proporção da quantidade de ações de emissão da Companhia de que
sejam titulares (“Direito de Preferência”). O Direito de Preferência poderá ser
exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 4 de janeiro de
2022 e encerrando-se em 3 de fevereiro de 2022 (“Prazo da Preferência”).
Os titulares de Direito de Preferência que desejarem exercê-lo deverão,
dentro do Prazo de Preferência, comunicar sua intenção à Companhia
através do e-mail “societario@brasilcap.com.br” para que sejam tomadas as
providências cabíveis, em especial a assinatura do Boletim de Subscrição
a ser disponibilizado pela Companhia. No caso de representação por
procuração, deverá ser apresentada cópia da procuração acompanhada
de cópia do documento de identificação do outorgante e do procurador. Os
acionistas que optarem por exercer o seu Direito de Preferência deverão
pagar o preço de emissão das Novas Ações à vista, em moeda corrente
nacional, no ato de subscrição. A Companhia transferirá tais recursos
diretamente aos acionistas que aportaram seus respectivos créditos por
ocasião do Aumento de Capital. Encerrado o Prazo da Preferência sem que
os acionistas da Companhia tenham manifestado interesse em exercer seu
Direito de Preferência para subscrever as Novas Ações ou caso tenham
optado por fazê-lo parcialmente, as Novas Ações remanescentes serão
entregues aos acionistas que aportaram os seus respectivos créditos por
ocasião do Aumento de Capital. Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2022.
Ulisses Assis - Presidente do Conselho de Administração.

Cosméticos é o setor que mais cresceu
em vagas no 2º semestre de 2021

D

e acordo com os
últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a taxa
de desemprego no país está
em 13,2%. Mas as oportunidades para as 13,7 milhões de
pessoas que buscam trabalho
atualmente vêm crescendo.
Balanço feito pela Catho, marketplace de tecnologia que
conecta empresas e candidatos de forma gratuita, revela
os setores que mais cresceram
no segundo semestre de 2021

quando comparado ao mesmo
período do ano anterior.
Vagas para atuar em empresas do ramo de cosméticos foram as que mais cresceram. O setor fechou o
semestre contabilizando um
aumento de 253% quando
comparado ao mesmo período do ano anterior. O segundo lugar do ranking fica para
as oportunidades no setor de
materiais de construção que
fecharam o semestre com
uma alta de 167%. Completando o pódio, vagas para

atuar na área de turismo e
viagem registraram um crescimento de 150%.
Confira os demais setores que registraram um
aumento de 50% ou mais
no último semestre: Telemarketing/ Call Center: +
148%; Financeiro: + 116%;
Açúcar e Álcool: + 87%;
Construção Civil: + 80%;
Turismo/ Hotelaria: +
71%; Estética/ Academias:
+ 70%; Borracha: + 68%;
Sindicatos / Associações /
ONGs: + 66%; Academia

de Esportes / Artes Marciais: + 57%; Café: + 52%.
Já o setor de saúde também teve um crescimento
em relação ao mesmo período de 2020, quando houve
um aumento significativo
na busca por profissionais
desse setor para auxiliar no
ápice da primeira onda da
pandemia de Covid-19. No
primeiro semestre de 2021
vagas para atuar na área
da saúde também subiram,
registrando mais de 70 mil
oportunidades no período.
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Três perguntas: o mercado
de ações em dezembro de 2021
Por Jorge Priori

O

Ibovespa
fechou dezembro
de 2021 com
104.822 pontos, apresentando uma valorização no
mês de 2,85%. No ano,
a Bolsa fechou com uma
desvalorização de 11,93%.
A máxima em 2021 foi alcançada no dia 7 de junho,
quando o Ibovespa fechou
com 130.776. A mínima foi
atingida justamente no início de dezembro, quando o
índice chegou a 100.774 no
dia primeiro.
Conversamos com Hugo Queiroz, diretor do TC
Matrix, sobre sua avaliação
do mercado em 2021, as
perspectivas e os principais
drivers para 2022 e se os valores das ações estão acompanhando os resultados das
companhias.
Como você viu o mercado de ações em dezembro de 2021? Como você
avalia o desempenho do
mercado no ano que se
encerrou?
Dentro do esperado, dezembro foi um mês normal,
marcado pelos ajustes de
posições de fundos multimercado e de renda variável
e de investidores institucionais, estrangeiros e pessoas
físicas. Trata-se de um mês
caracterizado por alterações de estratégias para o
ano seguinte e por uma liquidez bem menor do que
o normal. No mês, tivemos
uma média diária abaixo de
R$ 19 bilhões, enquanto no
ano a média diária girou em
torno de R$ 30 bilhões, um
número bastante expressivo. Essa média foi bem
maior que a média apresentada no último grande
ciclo do mercado, que foi
de 2008 a 2013. Essa liquidez robusta mostrou que o
mercado cresceu e que vai
continuar assim. É importante citar essa questão para
que possamos analisar a dinâmica de 2021.
Mesmo com queda da
bolsa de 12% em relação ao
fechamento de 2020, o que
não é um grande absurdo,
2021 foi um ano muito bom
em termos de crescimento
do mercado. O número de
pessoas físicas investindo
em ações cresceu 30%, 40%
em relação ao ano anterior,
quando já havia crescido
bastante. Vimos também
um número maior de empresas com IPOs, buscando
novas operações de finan-

ciamento para os seus projetos, e um novo aumento
de investidores estrangeiros
posicionados na bolsa brasileira. Por exemplo, o número de IPOs de 2021 se
aproximou do recorde de
2007, o que é um fato muito importante e que mostra
a confiança das empresas
e dos investidores. Obviamente, vimos alguns equívocos no meio do caminho
por parte de gestores que se
posicionaram em IPOs, fugindo um pouco da estratégia padrão dos seus fundos,
o que gerou um pouco mais
de volatilidade.
No curto prazo, experimentamos um aumento da
volatilidade gerado pela discussão de incertezas. Isso
não é preocupante a ponto
de indicar uma mudança de
tendência ou dinâmica efetiva do mercado. O ano de
2021 teve muito mais prós
do que contras, tendo sido
um ano de amadurecimento
e de expansão do mercado
como um todo.
Como você está vendo
as perspectivas do mercado de ações para 2022?
Quais deverão ser os principais drivers do mercado
no próximo ano?
Em termos de mercado,
2022 deve apresentar uma
dinâmica muito parecida
a de 2021. O número de
investidores pessoa física
continuará a crescer. Os
estrangeiros continuarão
a vir forte para o mercado
brasileiro e a liquidez deverá permanecer. A volatilidade do segundo semestre
de 2021 deverá se estabilizar e veremos novos IPOs.
Temos marcos legais que
foram aprovados recentemente, como no caso do
saneamento, que vão trazer
muitas emissões de ações
de empresas dos setores
envolvidos. Isso é bastante
positivo.
Com relação aos drivers,
eu continuo imaginando
que teremos uma discussão
muito forte sobre o comportamento da economia.
A política macroeconômica
terá uma relevância muito
grande no primeiro momento, o que poderá impactar o resultado das companhias e ditar o rumo do
mercado. Além disso, teremos a questão política com
as eleições presidenciais.
Falando das ações, minha expectativa é que continuemos a ver crescimento
dos lucros. As exportadoras

continuam com números
muito robustos. Os bancos
estão se recuperando muito
bem. As companhias domésticas, com exceção de
varejo e algumas de construção civil, estão entregando números muito sólidos.
No lado das companhias
defensivas, como concessões, utilities e saneamento,
elas estão em franca recuperação. A dinâmica de fundamentos continuará forte.
O que vamos observar é
um ambiente de risco mais
alto, principalmente devido
à questão política. Quando
vamos para a equação Preço/Lucro, temos um lucro
crescente, mas o preço não
deve acompanhar no curto
prazo por uma questão de
volatilidade. Os preços das
ações vão continuar a subir e cair em conformidade
com a divulgação de notícias. Os preços deverão se
estabelecer em novos patamares com a divulgação de
resultados das companhias.
Deveremos ter uma boa reação a partir da divulgação
dos resultados do 4T21,
que devem vir ainda bem
robustos.
Na sua opinião, quando as ações voltarão a
acompanhar o desempenho das companhias?
Eu já dei um spoiler na
segunda resposta sobre
quando o mercado deve
reagir, entrando numa dinâmica muito mais positiva
do que aconteceu no 2S21.
Com a divulgação dos resultados do 4T21, teremos
uma clareza maior sobre
as tendências. A partir daí
teremos um novo patamar
de preços. Não os 104 mil
pontos do fechamento de
2021, mas algo entre 115 e
120 mil pontos.
Eu brinco com nossos
analistas nas nossas discussões de fundamentos e
precificação, que uma projeção do Ibovespa é um
chute fundamentado. Continuamos acreditando num
Ibovespa acima de 150 mil
pontos, conforme o risco
for caindo, porque a parte
dos fundamentos vai continuar muito robusta, e o
lado macroeconômico vai
surpreender bastante. Vamos ver um arrefecimento
da inflação e uma dinâmica
fiscal muito mais positiva,
como já está acontecendo.
Esses fatores vão impulsionar bem as companhias.
Com isso, passaremos a depender muito do lado po-

lítico, de como será feita a
condução da eleição presidencial para que tenhamos
uma certeza maior.
As ações estão muito
baratas, muito descontadas. Os valuations estão
bem abaixo do valor justo considerando os lucros
que elas estão entregando
e os fundamentos que elas
estão apresentando, como
perspectiva de crescimento, melhoria de margem e
estrutura de capital mais
adequada. O grande ponto
é que as perspectivas não se
alteraram. É por isso que eu
indiquei que os principais
drivers são a economia e
os lucros das companhias.
Temos muitas coisas aprovadas que vão impulsionar
investimentos e melhorar a
produtividade, impactando
no crescimento futuro das
ações, e que ainda não estão
nos preços.
Continuo com uma visão extremamente positiva
sobre o mercado acionário.
Em julho de 2021, divulgamos nossa expectativa de
target-price de 12 meses
para a bolsa perto de 150
mil, justamente nessa dinâmica de macroeconomia
melhor e os fundamentos
das companhias sólidos. É
muito diferente do que está
sendo colocado por muitos
investidores, sejam institucionais ou pessoas físicas,
de que estamos num momento muito parecido com
2014 e 2015. Não estamos.
O cenário macroeconômico é muito melhor, bem diferente do que tínhamos há
alguns anos. Basta ver que
muitos acreditavam num
déficit primário, mas teremos um superávit primário.
Para muitos, a dívida pública ia explodir, mas vai vir
perto de 83% do PIB.
A arrecadação do governo está muito sólida.
Tivemos o corte de 40 mil
funcionários públicos federais, o que não acontecia no
passado. Temos a gestão da
dívida muito bem feita. Do
lado da inflação, trata-se de
um fenômeno global. As
surpresas do lado macroeconômico são melhores do
que o projetado. Esses pilares, junto com as perspectivas de investimento direto,
produtividade e lucro das
companhias, dão conforto
para imaginarmos uma bolsa muito robusta.
Tirando a política, 2022
será bastante positivo e tende a ter boas surpresas benéficas para os investidores.

Bolsa marca
oscilação no primeiro
dia útil do ano

A

Bolsa de Valores
brasileira começou esta segundafeira com abertura positiva
com dólar mais fraco mudando a tendência com o
PMI (índice de gerentes
de compras, PMI, na sigla
em inglês) da indústria dos
Estados Unidos e do Brasil na parte da manhã. A
análise é de Jansen Costa,
sócio-fundador da Fatorial
Investimentos.
Às 17 horas e sete minutos, o Ibovespa caía 0,62%,
aos 104.169 pontos. Mais
cedo, o índice operou em
alta, chegando a atingir
106.125 pontos. Lembrando que a bolsa brasileira
fechou 2021 aos 104.822
pontos, acumulando no ano
perdas de 11,93% em 2021
— então a primeira queda
anual desde 2015.
Segundo Jansen Costa,
na parte da tarde ganhou
destaque o reforço da posição do dólar frente a
moedas internacionais batendo na casa de R$ 5,70
por uma situação não só
local, mas global. O dólar
se fortaleceu frente a outras moedas internacionais
com a treasure que sobe
nos EUA.
“O que ocorre quando
temos elevação de juros é
a queda de ativos relacio-

nados a construção civil.
Caem as construtoras, os
fundos imobiliários e varejo, setor que também sofre
com subida de juros devido
ao crédito mais caro. BDRs
sobem em função de o dólar estar mais alto”, destacou ele.
Segundo Jansen Costa, o
PMI mais fraco e aumento
dos treasures nos EUA dão
sinal claro de aversão a risco. Quando juros sobem,
taxa de desconto aumenta
e ativos relacionados a renda variável caem. Mercados
emergentes como o nosso
sofrem mais com a retirada
de liquidez indo para fora
do país.
Ele explica que ativos
mais alavancados de países
emergentes sofrem mais
com esse aumento de juros.
O PMI é um indicativo de
recessão ou de crescimento.
O PMI no Brasil abaixo de
50 mostra que Brasil não
está acelerando e PMI mais
baixo também nos EUA
mostra que a economia não
está tão pujante como se
imaginava.
O especialista destaca
fundos do IFIX pós-fixados, dado que a taxa de juros vai subir. “Liquidez bem
reduzida ainda nesse início
de ano que promete ser
bem volátil”, acredita.

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta | Código CVM 02123-7
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 4 de fevereiro de 2022
Eneva S.A. (“Cia.”), vem, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei
das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 2009, convocar
os acionistas da Cia. para se reunirem em AGE a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 04/02/2022, às 11h, de forma exclusivamente digital, para
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) ratificação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação
da Focus Energia Holding Participações S.A. pela Eneva II Participações
S.A. (“Holding”), seguida pela Incorporação da Eneva II Participações S.A.
pela Eneva S.A.”, celebrado pelas administrações da Focus, da Holding
e da Cia., em 03/01/2022 (“Protocolo e Justificação”); (ii) ratificação da
nomeação e contratação, pela Cia., da Berkan Auditores Independentes
S/S, para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido
da Holding (“Laudo de Avaliação da Holding”); (iii) aprovação do Laudo de
Avaliação da Holding; (iv) aprovação da incorporação da Holding pela Cia.,
cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas condições
suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação
(“Incorporação da Holding”); (v) reforma do art. 5º do estatuto social da Cia.
para contemplar o aumento do capital social decorrente da incorporação
da holding, cuja eficácia está subordinada ao implemento de determinadas
condições suspensivas, nos termos e condições previstos no Protocolo e
Justificação; e (vi) autorização aos administradores para praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a homologação da eficácia da Incorporação da Holding, nos termos previstos
no Protocolo e Justificação. Os acionistas poderão participar e votar na Assembleia por meio de sistema eletrônico. Não haverá a possibilidade de
comparecimento físico à Assembleia, uma vez que essa será realizada de
modo exclusivamente digital. A Cia. esclarece que (i) poderão participar
da AGE os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus
representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no art. 126
da Lei das S.A., (ii) os acionistas deverão apresentar com 2 dias úteis de
antecedência o comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão
da Cia., expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físicas:
cópia simples de documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas:
cópia simples de último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente e a documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso);
(c) Fundos de Investimento: cópia simples de último regulamento consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, além
da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de
eleição dos diretores, conforme o caso); e (d) Procuradores: procuração, com
firma reconhecida, emitida há menos de um ano da data de realização da
AGE e documento de identificação com foto do procurador. A Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento e tradução juramentada para
português dos documentos expedidos fora do país. É importante, contudo,
que haja identificação clara do nome do signatário dos documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e que documentos em
língua estrangeira estejam acompanhados de tradução livre para a língua
portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar da AGE, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma “Zoom” deverão enviar e-mail
à Cia. para secretariacorporativa@eneva.com.br, com antecedência mínima
de 48 horas da realização da AGE, ou seja, até às 11h (horário de Brasília)
do dia 02/02/2022, solicitando acesso ao sistema eletrônico de participação
e votação à distância, e enviando cópia de toda a documentação necessária
para participação na AGE, nos termos acima. Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na assembleia digital e não apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não
estarão aptos à participação na AGE. As informações detalhadas sobre as
regras e os procedimentos a serem seguidos para que os acionistas possam
participar e votar à distância na AGE, incluindo informações para acesso e
utilização do sistema por meio do qual será realizada a AGE, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: ri.eneva.com.br. A Cia. ressalta que
será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade
de seus equipamentos com a utilização das plataformas para participação
da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Cia. não se responsabilizará
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e
de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da Cia.. Os
documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no site da Cia.
(ri.eneva.com.br), e foram enviados à CVM (www.gov.br/cvm) e à B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), incluindo a Proposta da Administração contendo também informações complementares relativas à participação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. RJ, 04/01/2022.
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A..
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Crescimento do crédito deve ficar abaixo de 7% em 2022

O

saldo das operações de crédito
deverá crescer,
ao menos, 13,9%, acima da
revisão de novembro passado, que apontava aumento
de 12,7%. Após o crescimento atípico registrado
em 2020 e 2021, a carteira
total de crédito continuará em expansão em 2022,
mas naturalmente em ritmo
próximo ao período prépandemia (6,5% em 2019),
e deverá se elevar em 6,7%
neste ano de 2022, revela a
Pesquisa Febraban (da Federação Brasileira de Bancos) de Economia Bancária
e Expectativas.
Essa expansão esperada
para 2022 é menor do que
a apurada em levantamento anterior, que estava em
7,3%, e está em linha com
a redução, pelo Banco Central (BC), das estimativas
de crescimento do PIB em

2022 (de 2,1% para 1%) e
também decorre da elevada
base de comparação (forte e
surpreendente expansão em
2021).    
A pesquisa é feita a cada
45 dias, logo após a divulgação da ata da reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom). O atual
levantamento foi realizado entre os dias 15 e 21
de dezembro e reuniu as
percepções de 18 bancos
sobre a última Ata do Copom e as projeções para o
desempenho das carteiras
de crédito para o ano corrente e o próximo.
A estimativa da carteira
total de crédito em 2021
está abaixo da nova projeção do Banco Central, que
passou de crescimento de
12,6% para 14,6%, reforçando a expectativa de alguma acomodação em relação
ao ritmo atual de expansão

de crédito (de 16% em outubro), mas ainda assim
com um resultado bastante
expressivo.
A revisão positiva para
o desempenho do crédito em 2021 ocorreu tanto
entre recursos livres quanto nos direcionados. Os
participantes da pesquisa
esperam um crescimento
maior para a carteira Livre
(de 14,8% para 16,3%),
impulsionada pelas altas
do segmento pessoa física livre (de 16,9% para
18,8%) e pessoa jurídica livre (de 12,7% para
13,9%). A perspectiva para a carteira com recursos direcionados também
foi revisada para cima (de
8,1% para 10%).
“Mesmo em um cenário
de continuidade da pandemia da Covid 19, o crédito,
em 2021, assim como já tinha acontecido em 2020,

funcionou como uma
espécie de muro de contenção na preservação da
atividade econômica. Os
bancos irrigaram a economia com forte expansão
de sua carteira, especialmente no crédito destinado às famílias, que se acelerou com a reabertura das
atividades econômicas em
decorrência principalmente do avanço da vacinação
no país”, avalia o diretor
de Economia, Regulação
Prudencial e Riscos da
Febraban, Rubens Sardenberg.
“Entretanto, as estimativas para 2022 mostram
que teremos um ano com
maior acomodação do ritmo de crescimento do crédito, refletindo a piora das
perspectivas econômicas
e as condições financeiras mais adversas, com alta
mais acentuada da Selic pa-

ra conter a inflação”, acrescenta.
O levantamento mostra
que, para 2022, houve revisão no crédito destinado às
famílias, especialmente no
crédito pessoal, que passou
de alta de 10,5% para 10,2%,
e uma ligeira piora na estimativa da taxa de inadimplência
da carteira livre, que subiu de
3,7% para 3,8%.
Ainda segundo a pesquisa, 50% dos participantes acreditam que é baixa
a possibilidade de cumprimento da meta de inflação
em 2022, com a taxa convergindo para o centro da
meta apenas em 2023. Em
relação ao desempenho do
PIB de 2022, apesar das
recentes revisões baixistas,
a grande maioria (83,3%)
dos participantes ainda
espera crescimento econômico no ano (em torno
de 1%). Para a minoria dos

entrevistados (16,7%), a
expectativa é de recessão.
De acordo com a Pesquisa Febraban de Economia
Bancária e Expectativas, a
maioria (72,2%) dos participantes entendeu como
adequado o ajuste de 1,5
ponto percentual da Selic
pelo Copom em sua última
reunião. O Comitê deverá
manter o ritmo de elevação
de 1,5 ponto percentual nas
próximas duas reuniões (fevereiro e março de 22) e finalizar o ciclo de ajuste em
11,75%.
A grande maioria (88,9%)
dos participantes avalia como desfavorável a trajetória para a dívida pública. O
arrefecimento da atividade
econômica, a elevação dos
juros e maiores gastos devem pressionar a razão dívida/PIB em 2022, mantendo-a em alta nos próximos
anos.

AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.
C.N.P.J. 40.299.810/0001-05
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
2.084
22.450
Fornecedores nacionais
26.792
46.633
Aplicações financeiras
131.365
51.321
Obrigações tributárias
20.571
14.440
Contas a receber de clientes
135.517
189.772
Salários e obrigações sociais
3.204
3.243
Estoques
35.330
38.486
Imposto de renda e contribuição social a pagar
5.378
7.130
Impostos a recuperar
18.739
13.929
Benefícios pós-emprego
3
Demais contas a receber
314
2.413
Arrendamentos a pagar
6.384
3.474
Despesas antecipadas
Demais passivos circulantes
638
622
689
941
Total do ativo circulante
Total do passivo circulante
323.987
318.993
63.021
75.861
Não circulante
Arrendamentos a pagar
18.897
11.246
Não circulante
Benefícios pós-emprego
114
97
Contas a receber de clientes
14.104
27.145
Demais contas a pagar
4.450
8.900
Depósitos judiciais
18.297
10.058
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
2
409
1.078
Total do ativo realizável a longo prazo
Total do passivo não circulante
32.403
37.203
23.870
21.321
Investimento em controlada
4
1.155 Patrimônio líquido
Ativos de direito de uso
25.214
14.400
Capital social
78.414
78.414
Imobilizado
30.129
15.644
Ajustes de avaliação patrimonial
9
3
Intangíveis
Reserva de lucros
166.572
217.975
9.149
6.179
Dividendos propostos
64.496
37.378
89.000
Total do ativo não circulante
Total do patrimônio líquido
96.899
74.581
333.995
296.392
Total do ativo
Total do passivo e do patrimônio líquido
420.886
393.574
420.886
393.574
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)
Ajuste de
Capital Reserva avaliação
Lucros
Dividendos Patrimônio
social de lucros patrimonial acumulados propostos
líquido
30.511
26
200.474
231.011
60.456
60.456

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e
contribuição social
(23)
(23)
Resultados abrangentes do exercício
(23)
60.456
60.433
Aumento de capital em dinheiro
25.000
25.000
Aumento de capital em reservas
22.903
(22.903)
Perda devido a alteração de participação em investimento
(52)
(52)
Dividendos propostos sobre reserva de lucros
(20.000)
(20.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
78.414
3
217.975
296.392
Lucro líquido do exercício
38.753
38.753
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de
renda e contribuição social
1
1
Ganho atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e
contribuição social
5
5
Resultados abrangentes do exercício
6
38.753
38.759
Transação com sócios - alterações de participação
(1.156)
(1.156)
Transferencia para retenção de lucros
- 166.572
(166.572)
Dividendos propostos (R$ 1,135 por cota)
(89.000)
89.000
Saldos em 31 de dezembro de 2020
78.414 166.572
9
89.000
333.995
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Contas a receber de clientes
13.041
6.145
Lucro líquido do exercício
38.753
60.456
Depósitos judiciais
(8.239)
(2.107)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
Despesas antecipadas
(337)
caixa gerado pelas atividades operacionais
Amortização de ativos de direito de uso
6.357
5.246 Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefício pós-emprego
(3)
Depreciações e amortizações
5.963
5.852
Demais contas a pagar
(4.450)
(15.720)
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações
96
217
Imposto de renda e contribuição social pagos
(18.408)
(24.980)
Equivalência patrimonial
(5)
262
Juros, variações monetárias e cambiais
(675)
637 Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
88.792
85.331
Resultado na venda de bens
(2)
17
Imposto de renda diferido
(671)
9.864 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates
(77.995)
(22.597)
Perdas estimadas em créditos de liquidação
Aporte de capital em controlada
(1.900)
duvidosa
(1.353)
(12.012)
Aquisição de imobilizado
(17.744)
(1.653)
Provisão para benefício pós-emprego
27
7
Aquisição de intangível
(5.771)
(2.009)
Outros
3
(10)
Receita com a venda de bens
48.493
70.569
Caixa líquido utilizado nas atividades de
(Aumento) diminuição no ativo circulante
investimentos
(101.510)
(28.159)
Contas a receber de clientes
55.608
26.677 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Estoques
3.156
(4.177)
Financiamentos
Impostos a recuperar
(4.810)
7.153
Contraprestação de arrendamento mercantil
(7.648)
(5.586)
Demais contas a receber
2.099
2.606
Dividendos pagos
(20.000)
Despesas antecipadas
(16)
2.429
Aumento em Capital
25.000
Aumento (diminuição) no passivo circulante
Sociedades relacionadas
(40.000)
Fornecedores
(19.841)
1.855 Caixa líquido gerado pelas atividades de
Obrigações tributárias
6.131
(1.415)
financiamentos
(7.648)
(40.586)
Imposto de renda e contribuição social
16.656
20.189 Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes
Salários e obrigações sociais
(39)
925
de caixa
(20.366)
16.586
Benefício pós-emprego
3
- Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
22.450
5.864
Demais passivos circulantes
(252)
(4.818) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2.084
22.450
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A am/pm Comestíveis Ltda. (“Sociedade”) emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem
é uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 371, sala como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para
102, na cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o comércio, manterem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega
indústria, depósito, exportação e importação de produtos alimentares, natu- dos serviços essenciais para a população e preservando a saúde e seguranrais ou industrializados, no atacado e no varejo, sendo permitida também a ça dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as inforparticipação em outras sociedades. a. Esclarecimentos sobre os impac- mações financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam ser afetos da COVID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pan- tadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia,
demia do coronavírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Diante desse pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas,
cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e mo- bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em resnitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção de medi- posta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros,
das preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da pandemia. Todas projeções e testes de redução ao valor recuperável, podem ser impactadas
as atividades da Sociedade são classificadas como essenciais no contexto pela pandemia e podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedas medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. As medidas dade.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil cotas)
31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida dos serviços prestados
395.274
440.848
Custos dos serviços prestados
(305.829) (336.416)
Lucro bruto
89.445
104.432
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
(38.008)
(30.250)
Gerais e administrativas
(34.312)
(36.113)
Resultado na venda de bens
2
(17)
Outros resultados operacionais, líquidos
34.763
50.406
Lucro operacional
51.890
88.458
Resultado financeiro
6.725
3.289
Equivalência patrimonial
5
(262)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
58.620
91.485
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(20.538)
(21.165)
Diferido
671
(9.864)
Lucro líquido do exercício
38.753
60.456
Lucro líquido por lote de mil cotas do capital
social (média ponderada do exercício) - R$
0,49
0,77
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
38.753
60.456
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros
1
Itens que não serão reclassificados
subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego
5
(23)
Resultado abrangente do exercício
38.759
60.433
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações
financeiras da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações
financeiras da Sociedade são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda
funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) As contas a
receber de clientes são representadas substancialmente pelas operações de
venda de mercadoria aos franqueados c) Os estoques são demonstrados
pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. d) O investimento em controlada está demonstrado pelo método de equivalência patrimonial. e) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos
associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito de
uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O
passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos
financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear,
levando em consideração a vida útil-econômica dos bens, que é revisada anualmente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e
quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos
contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são
revisados anualmente. h) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorridas.
3 INVESTIMENTO EM CONTROLADA – Em janeiro de 2020 a Sociedade
cedeu e transferiu a título oneroso todas as cotas que possuía na controlada
Centro de Conveniência Millenium Ltda. A Sociedade mantém sua participação na Integra Frotas Ltda. A movimentação dos investimentos está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(431)
Aumento de Capital
1.900
Equivalência patrimonial
(262)
(52)
Perda devido a alteração de participação em investimento
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.155
Equivalência patrimonial
5
Perda devido a alteração de participação em investimento
(1.156)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
4
4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020
e 2019, o capital social está representado por 78.413.890 cotas no valor de
R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b.
Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - Os
ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados
em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados
terão a destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
5 LUCRO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por
cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por cota em todos
os exercícios apresentados.
31/12/2020 31/12/2019
Lucro por cota
Lucro líquido da Sociedade
38.753
60.456
Média ponderada das cotas (milhares)
78.414
78.414
Lucro líquido por lote de mil cotas - R$
0,49
0,77
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