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Como saber se uma empresa está
comprometida com a luta ambiental?
Por Edoardo Pacelli, página 2

O que queremos é que vá
além do que já foi realizado.
Por André de Paula, página 2

Sites ajudam a identificar leiloeiros
oficiais para evitar ‘furadas’.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Ata do Fed
indica aperto
mais próximo
e mais veloz
O Federal Reserve (Fed, banco
central dos Estados Unidos) divulgou nesta quarta-feira a ata da
reunião de dezembro do comitê
de política monetária (Fomc).
“Diferentemente do que avaliei
pela manhã [antes da divulgação],
a ata do Fomc não nasceu velha.
Inclusive parece que o comunicado e a ata foram de reuniões diferentes. A ata nos parece muito
mais hawkish do que o comunicado sugeriu, principalmente no
tocante a discussões de política
monetária”, analisa Étore Sanchez, economista-chefe Ativa Investimentos.
Hawkish é um termo usado no
mercado financeiro que pode ser
definido como um posicionamento mais rigoroso. Indica alta de
juros mais forte ou mais próxima.
“Reconhecendo que o nível
máximo de emprego consistente com a estabilidade de preços
pode evoluir ao longo do tempo, muitos participantes viram a
economia dos EUA progredindo
rapidamente em direção à meta
de emprego máximo do Comitê.
Vários participantes viram as condições do mercado de trabalho
como já amplamente consistentes
com o emprego máximo”, diz a
ata.
Na avaliação de Sanchez, outro
trecho revela que “vários membros apontam para um tapering
mais célere, com elevação de juros
rápida e redução do balance sheet
subsequente”, ou seja, redução da
quantidade de dinheiro injetado
todo mês pelo Fed.
“Se fosse o caso de a primeira
elevação de juros ser em março, a
autoridade não precisaria cumprir o
cronograma do tapering. Diga-se de
passagem, as elevações da Fed Funds Rate poderiam ser até superiores
a 0,25% não podem ser descartadas,
dado o tom de urgência adotado”.
O economista-chefe da Ativa, porém, acredita que a trajetória já antecipada deverá ser mantida, com encerramento em março, e na reunião
seguinte seria promovida a primeira
elevação de juro.
“Passamos a projetar que autoridade elevará a taxa básica de juro
para 1% ainda esse ano, iniciandose pela reunião de maio, ao ritmo
de 0,25%. Em outras palavras, 4
elevações de 0,25%. Atribuímos a
esse cenário, já mais hawkish, uma
probabilidade altista frente aos
pontos alertados”, finaliza Sanchez.
Desde 2020, a taxa básica está
próxima de 0%.

Números do presidente da
Eletrobras mostram que
não é preciso privatizar
Empresa está ‘equilibrada’ e ‘registra lucros’

E

m audiência pública virtual promovida pelo BNDES sobre o processo
de desestatização da Eletrobras,
o presidente da estatal de energia
elétrica, Rodrigo Limp Nascimento, afirmou que um dos principais
motivos para o processo de capitalização da companhia é ampliar
a sua capacidade de investimentos. Os argumentos apresentados
por Limp, porém, vão no sentido
inverso.
Segundo ele, a reestruturação
da estatal desde 2016 compreendeu uma grande redução de custos, venda de ativos deficitários
e renegociação de dívidas. “Hoje
temos uma empresa equilibrada,
com boa geração de caixa, que registra lucros constantemente.”
O executivo admitiu que o planejamento estratégico da estatal
prevê que, sem a privatização, a
Eletrobras poderá investir cerca
de R$ 95 bilhões até 2035. Com
a capitalização – venda de ações
da empresa, levando à perda do
controle acionário pelo Estado –
esses investimentos chegam à casa
de R$ 200 bilhões.
Os recursos dariam uma média de R$ 15,4 bilhões por ano.
A Eletrobras, sem precisar recorrer a venda de ações, já investiu
perto disso sozinha. Em 2014,

William Borgmann/Senado

Rodrigo Limp Nascimento

os investimentos alcançaram R$
11,4 bilhões. Desde 2017, com a
tomada de poder por Michel Temer, a estatal vem sendo asfixiada,
e houve forte redução dos investimentos. Em 2020, foram apenas
R$ 3,1 bilhões. No ano passado,
até o terceiro trimestre, foram R$
2,5 bilhões.

“A gente entende que é muito
aquém do que pode e deve investir a Eletrobras”, afirmou o executivo. “É um ponto fundamental,
retomar a capacidade de investimento, voltar a ter capacidade de
participar dos leilões, investir no
mercado livre de energia”, atestou
Limp.

Blocos do pré-sal vão para ‘prateleira’ da ANP

Cobrança de
ICMS entre
estados causa
polêmica
A nova regra para cobrança do
ICMS em operações interestaduais foi publicada nesta quartafeira. A Lei Complementar 190,
de 2022, organiza a cobrança do
ICMS sobre vendas e serviços ao
consumidor final localizado em
estado diferente do fornecedor.
A lei vem do Projeto de Lei
Complementar (PLP) 32/2021,
criado pelo Senado. O texto foi
aprovado em agosto e remetido à
Câmara, que promoveu algumas
mudanças (como a que incluiu na
regulamentação o transporte interestadual de passageiros). O Senado confirmou todas as alterações
em dezembro. O Planalto sancionou a lei integralmente, sem vetos.
A cobrança da diferença de
alíquotas (Difal), porém, não é
pacífica. Alguns especialistas na
área tributária argumentam que,
devido ao princípio de anterioridade anual, o tributo só poderia
ser cobrado no ano que vem, pois
a regulamentação só ocorreu este
ano.
“Ocorreu uma decisão do STF
e a partir 1º de janeiro de 2022
não poderá ser cobrado o Difal
nas saídas interestaduais destinadas a não contribuinte do ICMS,
em razão do Poder Executivo não
ter sancionado a Lei Complementar. Portanto, essa cobrança somente poderá ser feita a partir de
2023”, explica o diretor-executivo
da Confirp Consultoria Contábil,
Richard Domingos.
Os secretários estaduais de Fazenda avaliam que não há criação
de tributo e, portanto, não cabe a
anterioridade anual. Página 3

Potencial nas áreas é de US$ 150 bilhões
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presidente da República, Jair Bolsonaro,
aprovou resolução tomada em dezembro pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que autoriza a Agência
Nacional do Petróleo (ANP) a
licitar, em oferta permanente, 11
blocos de petróleo. Localizados
no pré-sal e em áreas consideradas estratégicas, os blocos serão
licitados sob o regime de partilha
de produção.
“A finalidade do texto é evitar
a realização de rodadas de licitação com baixa atratividade e, consequentemente, com baixo índice de sucesso e contribuir para a
maior participação das empresas

na definição das áreas ao passo
que mantém a autonomia da ANP
no estudo das áreas propostas para oferta, permitindo a qualquer
momento a realização de rodadas específicas em qualquer das
modalidades, sob diretriz que seja
emanada pelo CNPE”, afirmou a
Secretaria-Geral de Governo.
Cinco destes blocos foram
ofertados e não arrematados na
4ª (Itaimbezinho) e 6ª (Norte de
Brava, Bumerangue, Cruzeiro do
Sul e Sudoeste de Sagitário) Rodadas de Partilha de Produção.
Os demais seis blocos seriam
ofertados na 7ª (Ágata, Água
marinha e Esmeralda) e 8ª (Jade,
Turmalina e Tupinambá) Roda-

das de Partilha de Produção.
O potencial de investimentos
para todas as áreas, em caso de
descobertas comerciais de petróleo ou gás natural e desenvolvimento da produção, é de US$ 150
bilhões. Conforme a legislação em
vigor, a Petrobras deverá manifestar o seu direito de preferência,
em até 30 dias, após a publicação
da Resolução do CNPE.
Outra resolução do CNPE
autorizou a ANP a definir e licitar, em Oferta Permanente,
no regime de concessão, blocos
em quaisquer bacias terrestres
ou marítimas, bem como licitar
campos devolvidos ou em processo de devolução.

R$ 5,6628
R$ 5,8600
R$ 6,4622
R$ 0,8983
R$ 326,80

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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Vivemos a época do greenwashing
Por Edoardo
Pacelli

O

ambientalista estadunidense Jay
Westerveld, em
1986, usou o termo “greenwashing” (“lavagem verde”), para descrever a prática de cadeias de hotéis que
alavancavam as questões
ambientais para economizar dinheiro na lavagem das
toalhas dos clientes.
O termo deriva da união
das palavras inglesas green,
verde, e washing, lavagem,
que se referem ao verbo
whitewash, branquear. Este
último, porém, também assume o sentido de cobrir,
isto é, esconder. Greenwashing consiste na prática de
criar a falsa impressão de
que um produto ou serviço
é realizado respeitando o
meio ambiente e tendo em
consideração os princípios
da sustentabilidade, quando
na realidade está causando
danos ambientais.
De acordo com as Diretrizes para a implementação/aplicação da diretiva
europeia,
2005/29/CE,
sobre práticas comerciais
desleais, se as “declarações

ambientais” ou “declarações verdes” forem falsas,
então podemos falar de greenwashing, vale dizer, “de
marketing ambiental enganoso”, que acontece quando as empresas escondem
os seus comportamentos
antiambientais sob slogans,
declarações e dados de sustentabilidade. Uma sustentabilidade de fachada, que
só serve para fazer crer que
estão a manter um perfil
verde, realizando atividades
com um impacto ambiental
mais prejudicial.
Mas como entender se
uma empresa que carrega
a marca da sustentabilidade está realmente comprometida com a luta ambiental ou se trata-se, apenas,
de uma encenação? Existem algumas características a serem levadas em
consideração, que podem
indicar o uso ou não de
greenwashing por uma
empresa. Normalmente, a
sustentabilidade de fachada é acompanhada pelos
seguintes elementos:
– Uso de termos vagos e
declarações não verificáveis;
– Uso de sinais visuais
enganosos, como símbolos

e cores que evocam proteção ambiental;
– Narração e uso de palavras e termos verdes: o uso
de uma linguagem sustentável leva os clientes a pensar
que a empresa está na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas.
Hoje, a luta contra o greenwashing representa um
desafio para o futuro. Para combater esta prática, a
União Europeia elaborou
o Regulamento de Divulgação Financeira Sustentável
(SFDR), que entrou em vigor em março de 2021, com
o objetivo de garantir maior
transparência no compromisso com a sustentabilidade.
Um dos principais objetivos do documento da
UE é justamente o combate ao greenwashing, tanto
que, em alguns artigos do
SFDR, é enfatizada a necessidade de “as empresas fornecerem informações sobre
a integração dos riscos para
a sustentabilidade, nas considerações dos impactos
negativos no meio ambiente e na promoção de fatores
ambientais e investimentos
sustentáveis.”

De acordo com o secretário-geral do Fórum de Finanças Sustentáveis, Francesco Bicciato, combater a
prática do greenwashing é
um dos principais objetivos
futuros: “Com entusiasmo
assumimos os desafios do
futuro: transparência, pesquisa, divulgação, contribuição para uma transição
justa e promoção de um
diálogo construtivo com
instituições e atores econômicos públicos e privados”,
afirmou, durante o evento
organizado pelo Ministério do Tesouro italiano, na
SRI Week 2021 (Settimana
dell’Investimento Sostenibile e Responsabile – Semana do Investimento Sustentável e Responsável).
De fato, o combate ao
greenwashing e a promoção
de atividades e investimentos sustentáveis são fundamentais para o futuro, para
garantir que o cuidado com
o meio ambiente e o combate às mudanças climáticas
se tornem um marco nas
atividades das empresas.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

Lula e os acordos com a burguesia
Por André
de Paula

P

arece que Lula pretende repetir os
mesmos erros que
culminaram na derrubada
do Governo Dilma. Sendo ele a única opção para derrotar o neofascismo
genocida e entreguista de
Bolsonaro, sua popularidade é tamanha que não há
necessidade de novamente
se aliar à fração da direita
golpista representada pelo
“católico” Geraldo Alckmin, ex-governador tucano
envolvido no escândalo das
merendas e notório repressor dos movimentos sociais.
Ele seria, ainda, ligado à
Opus Dei que, apesar de se
declarar católica é contra o
Papa “do bem”, Francisco.
Ao fazer essas alianças,
Lula acena que não pretende alterar a estrutura
econômica. Apenas repetirá os programas sociais
e a política externa exitosa

que fortaleceu o comércio
e a solidariedade entre os
países da América Latina
e os Brics – Brasil, Rússia,
Índia, China e África do
Sul – com exceção da intervenção no Haiti, quando capitulou a vontade
imperialista dos Estados
Unidos.
Lula deveria, na verdade, cassar a concessão das
empresas de comunicação
burguesas
tendenciosas,
mentirosas e deseducativas,
fortalecendo as televisões
e rádios estatais e comunitárias com a entrada da venezuelana Telesur em nosso
país.
Lula deveria estatizar e
dar o controle aos trabalhadores e aos usuários das estatais, entre elas a Petrobras,
revogando os leilões perniciosos que foram feitos em
todos os governos.
Lula deve revogar a medida provisória que criminaliza os movimentos sociais, criada no Governo
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Dilma. Deve armar os movimentos sociais, a exemplo
das Brigadas Bolivarianas
da Venezuela e dos Comitês de Defesa da Revolução
Cubana – CDRs; promover
ampla Reforma Agrária e
Urbana, sob o controle dos
sem-terra e sem-teto para
preencher as terras e prédios ociosos; punir os torturadores e assassinos do
Golpe de 64, como fizeram
a Argentina e o Uruguai.
Nunca mais se deveria
encher de dinheiro os banqueiros parasitas e agiotas;
deve-se capacitar as Forças
Armadas com a formação
dos oficiais em Cuba, Venezuela, China, Rússia, Irã,
para que conheçam outras
realidades; promover ampla
campanha educativa para
combater os preconceitos
em relação aos grupos estruturalmente marginalizados na sociedade como os
LGBTQIA+, negros, indígenas, deficientes físicos e
hansenianos; demarcar efe-

tivamente as terras dos indígenas e dos quilombolas,
dando subsídios, no Estado
do Rio de Janeiro, à Universidade Indígena Aldeia Maracanã para que os indígenas
que lá residem consigam o
seu pleno funcionamento;
promover uma política de
reparação para a população
afrodescendente, para além
das cotas, por meio de políticas específicas na área da
moradia e agricultura; na
área educacional, na área de
fomento em pesquisa para
resgate; promoção da cultura e memória histórica, e no
campo da saúde, entre outros; resgatar os direitos trabalhistas e previdenciários,
perdidos com as criminosas
reformas implementadas
pelos governos de Temer e
Bolsonaro.
É isso o que queremos.
Um Lula que vá além do
que já foi realizado.
André de Paula é advogado da Frente
Internacionalista dos Sem-Teto (Fist)
e membro da Anistia Internacional.
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Tecnologia em
finanças: quais são
as principais
tendências para 2022?
os dados armazenados em
cloud de forma muito mais
rápida. Desta forma, haverá
evidente que o mer- uma drástica redução dos
cado financeiro foi custos operacionais, maior
um dos mais im- garantia da continuidade
pactados pelo surgimento dos negócios, agilidade para
de novas tecnologias, espe- responder ao mercado e incialmente com a chegada da centivo, inclusive, à sustentpandemia. De acordo com a abilidade ambiental, uma
Pesquisa Febraban de Tecno- vez que a nuvem colabora
logia Bancária 2021, o mobile para a diminuição do uso de
banking tornou-se o principal servidores dentro das orgacanal para movimentações nizações.
financeiras, sendo responsáOs bancos estão vivendo
vel por 64% das transações um momento de muitas
bancárias. Além disso, 9 em transformações, tanto regucada 10 contratações de cré- latórias, quanto de evolução
dito foram realizadas em ca- digital. Novidades como o
nais digitais. Tendo em vista advento do Open Banking
este cenário, o que podemos permitirão que outros caesperar de tendências tecno- nais possam ofertar produlógicas para o segmento de tos financeiros, algo definifinanças em 2022?
do hoje como Banking as
A t u a Service
a l m e n t e,
Principais objetivos:
(BaaS),
podemos
tornando
aumentar a praticidade
obser var
o mercado
e disponibilidade dos
diversas
ainda mais
tecnoloprocessos
competigias distivo.
poníveis no mercado de fiOutro ponto fundamental
nanças, destacando-se o uso para o setor financeiro é a
de Inteligência Artificial necessidade de aumentar os
(AI), Big Data, Analytics, investimentos em segurança
Block Chain e Automação da informação, com objetivo
de Processos (RPA). Essas de prevenir fraudes. Seguntecnologias têm como prin- do pesquisa da PwC Digital
cipal objetivo aumentar a Trust Insights, os custos relapraticidade, escalabilidade e cionados à cibersegurança
disponibilidade dos proces- devem crescer em mais de
sos, uma vez que otimizam 80% nos próximos 12 meses
a experiência do cliente, e, tratando-se de instituições
entregando atendimento bancárias, essa preocupação
mais rápido e assertivo, e deve ser redobrada.
aumentando, consequentEm 2022, a previsão é
emente, as vendas e a mar- que os bancos ampliem aigem de lucro das empresas. nda mais os investimentos
A chegada do 5G, que em tecnologia, colocando
deve funcionar nas capi- o cliente no centro das
tais brasileiras a partir de ofertas de produtos e serjulho de 2022, também viços e buscando soluções
representará um impor- que permitam obter escaltante impacto no setor, abilidade nos processos.
pois oferecerá mais ve- Por isso, acompanhar as
locidade e conexão mais tendências será primorestável, aumentando o dial para as instituições
uso das tecnologias e ofe- financeiras manterem-se
recendo mais agilidade nas competitivas e oferecendo
transações financeiras.
serviços mais aprimorados
Além disso, o 5G também aos clientes.
deve alavancar o uso da nuvem no segmento, visto que
Anderson Santana é executivo de
suas características garan- contas sênior para serviços financeiros e
tem que os bancos acessem
meios de pagamento da Digisystem.
Por Anderson
Santana
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Alerj mantém veto parcial ao
sistema de proteção dos militares
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

O milagre do
Rio... só que não

D

e olho na reeleição cada vez mais improvável, o
governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro,
vem gastando à tripa-forra, como se dizia na terrinha,
para demonstrar que o estado saiu da UTI direto para a
abundância graças a sua gestão. Mas o que levou à “melhora” nas contas públicas e o que vem por aí? Basicamente, 3 pontos ajudaram, só que...
– Suspensão do pagamento da dívida. Economistas
já defendiam essa medida. José Carlos de Assis inclusive
afirma que o Rio não só nada mais deve, como tem a
receber (por conta da Lei Kandir). Porém, a suspensão,
acertada pelo Governo Federal em troca do arrocho dos
gastos públicos, é provisória. Os pagamentos recomeçam
este ano, e o que não foi pago será parcelado até 2051. Ou
seja, gasta-se agora e encalacra-se depois.
– Privatização da Cedae. É como o motorista de
aplicativo vender o carro para pagar gasolina. Antecipa-se
o dinheiro, que será pago pela população ao longo dos
próximos anos (veja abaixo), e não se terá mais dividendos
pagos pela antiga estatal.
– Arrecadação de ICMS. Com a inflação e os aumentos pesados em combustíveis e energia elétrica, todos os
estados estão faturando mais imposto. Só que no final
do ano passado, o STF derrubou as alíquotas exageradas
sobre energia. E os estados – inclusive o Rio – podem ser
obrigados a devolver o excesso.
Em resumo, as contas e salários em dia são o resultado
de fatores conjunturais, que não só não se repetirão, como
deixarão a conta para os próximos anos.

Imposto disfarçado
Em leilões ou licitações de concessões de serviços púbicos, há o pagamento de outorga pelo vencedor. Mas o
que é outorga? Valor pago por quem vence o leilão, valor
este que fatalmente será pago pelos usuários, ou alguém
acredita que este valor não será amortizado junto com os
investimentos?, questiona o especialista em infraestrutura
Paulo César Alves Rocha, da LDC Comex.
“Os beneficiários desta outorga são os governos que
concedem os serviços, geralmente para ‘tapar’ buracos e
rombos nos seus orçamentos”. A recente venda dos direitos de concessão de fornecimento de água e tratamento
de esgotos pela Cedae-RJ, em que altos valores vão ser
transferidos para o Estado do Rio de Janeiro e municípios
fluminenses, nos alerta para este tema, explica rocha, para
quem a outorga passa a ser um tributo disfarçado.
“O correto seria os leilões ou licitações que concedam
os serviços em que os usuários tenham melhor qualidade
e menor preço, não arrancando valores para cobrir déficits
de agora e os usuários pagando mais no futuro por eles”,
afirma o especialista.

Conta
Hospital 6 estrelas, jatinho… Quanto custou aos cofres
públicos a indigestão de Bolsonaro com camarão?

Rápidas
O Américas Shopping recebe todas as quintas de
janeiro, às 19h, shows na Praça de Alimentação, com entrada gratuita. A estreia é com a cantora Miriam Ruperti,
com Rita Lee Cover. No dia 13, será a vez da banda Jamz
*** Também nesta quinta, às 22h30, a cantora Julie Wein
se apresenta no Blue Note SP com o show Julie Wein canta
Chico Buarque, ao piano e voz.

P

or 43 votos contrários e 24 favoráveis, a maioria dos
deputados da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) votou
pela manutenção do veto
parcial do governador Cláudio Castro ao projeto de lei
5.181/21, que trata sobre o
Sistema de Proteção Social
dos Militares. A votação
aconteceu nesta terça-feira,
de forma extraordinária, já
que os parlamentares estão
oficialmente em recesso. A
norma havia sido sancionada com trechos vetados pelo governador Cláudio Castro no dia 30 de dezembro,
tornando-se a Lei 9.537/21.
Com a votação na Alerj, estes trechos continuam de
fora da legislação estadual,
entre eles o que aumentaria
gratificações para praças e o
que garantiria reajuste anual
pelo IPCA.
A lei foi uma exigência
da legislação federal e alterou diversas regras previdenciárias para os bombeiros e policiais militares. O
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT),
foi favorável à derrubada
do veto. “No Parlamento
a gente vota e se ganha ou
se perde. Mas fiz um compromisso hoje no plenário
que em 2022 a Alerj não
vai colocar para votar nada
que trate sobre esses temas
referentes aos vetos mantidos, como parcelas ou percentual de gratificação de
servidores”, afirmou o presidente.
Ceciliano também res-

saltou que o momento do
Estado do Rio é de melhora na arrecadação, motivo
pelo qual seria possível
valorizar o servidor da segurança pública. “Temos
muito desemprego e muita
fome, além de sabermos
que atualmente o principal problema do Rio é o
coronavírus. No entanto,
o problema estrutural do
estado é a segurança pública. Um estado que arrecadou no ano passado
R$ 90,9 bilhões poderia
fazer um gesto para a área
de segurança. Até porque,
em 2016 e 2017 o Rio parou e os servidores foram
os mais atingidos. Agora,
a situação é outra. Nós
perdemos um momento
histórico para valorizar o
servidor da segurança pública”, ponderou.
Para o líder do governo
na Casa, deputado Márcio
Pacheco (PSC), era necessário resguardar a legalidade da medida. “Não havia
uma questão de disputa. As
emendas que aprovamos
com relação à Gret são inconstitucionais, já que aumentos de remunerações
devem ser de autoria do
Executivo, e elas podem ser
contestadas por qualquer
órgão de controle. O governador quer dar os 150% de
reajuste e pretende enviar
um projeto sobre o tema à
Alerj a fim de dar mais segurança jurídica ao decreto
baixado. É importante ressaltar que já no salário de
fevereiro os agentes de segurança terão um aumento

real de 40%, contando reajustes e gratificações”, afirmou.
Vetos
Os principais trechos vetados pelo governador e mantidos pela Alerj dizem respeito
a uma melhor Gratificação
de Regime Especial de Trabalho, conhecida como Gret,
às praças. Esta gratificação é
para recompensar o permanente desgaste físico e psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente
à profissão. O tema foi amplamente debatido pela Alerj,
e o texto final aprovado em
plenário garantia uma Gret
às praças de 150% do soldo,
ainda inferior aos 192,50%
dos oficiais superiores. O valor da gratificação das praças
atualmente é de 122,50%.
Segundo os artigos vetados, o aumento seria escalonado, sendo de 135% a
partir de 2022 e de 150% a
partir de 2023. O Governo
justificou o veto destacando o impacto econômicofinanceiro da medida e o
risco da saída do Estado
do Rio do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).
No entanto, o Executivo
também editou o Decreto
47.902/21, que garante o
aumento de 150% das praças, mas muda o escalonamento. De acordo com o
decreto, ao invés dos dois
anos, o escalonamento
passa a ser de cinco anos.
Em 2022, a gratificação
seria de 128%; em 2023
seria de 133,5%; em 2024

seria de 139%; em 2025
de 144,5% e somente em
2026 atingiria os 150%.
Presidente da Comissão
de Tributação da Alerj, o
deputado Luiz Paulo (Cidadania) declarou que entrará com uma ação direta
de
inconstitucionalidade
contra o decreto do Executivo. “Esta norma baixada
pelo Executivo altera um
decreto já revogado, o que
o torna inconstitucional.
E outro problema é que a
Constituição Federal não
permite que se dê aumento
por decreto, só por lei. Portanto, esse decreto é ilegal
e inconstitucional. Vamos
representar uma ação direta
de inconstitucionalidade no
TJRJ. Se o governador, amparado neste decreto, vier a
pagar alguém, ele estará cometendo crime de responsabilidade, podendo sofrer
processo de impeachment”,
explicou o parlamentar.
O governo também vetou o trecho que garantia
que o soldo dos militares
fosse corrigido anualmente, com base no IPCA acumulado do ano. Ainda foi
vetada a contagem para o
tempo de aposentadoria do
serviço público homologado. Por fim, ainda foram
vetados artigos que garantiam direitos às regras antigas aos militares com data
de efeito de inativação até
31 de dezembro deste ano,
bem como aos que reunissem as condições para aposentadoria até essa data, garantindo paridade entre os
servidores.

Cobrança de ICMS interestadual
pode se transformar em caos

O

s estados deixarão
de arrecadar cerca de 33% a 77%
de ICMS relativa ao recolhimento do Difal (Diferencial
de Alíquota do ICMS) nas
operações entre os estados de origem e destino de
mercadorias destinadas ao
consumidor final em 2022.
Ocorre que empresas do
segmento de Varejo e eCommerce deixarão de pagar o Difal devido nas operações interestaduais por
falta de Legislação Complementar.
Segundo o diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, tal regra respeita o
princípio constitucional da
anterioridade anual a que se
sujeita o ICMS. “Essa mudança impacta em todas as
empresas que realizam operações interestaduais destinadas a não contribuinte do
ICMS, principalmente as ecommerce”, complementa.
O Difal ICMS é uma so-

lução criada para que o recolhimento desse imposto
fosse feito de maneira mais
justa entre os estados. Contudo, em 2015 foi publicado
a Emenda Constitucional
87/2015 que alterou o recolhimento do ICMS devido
em operações interestaduais destinando mercadoria
de consumo para não contribuintes.
“Antes da Emenda Constitucional, o ICMS nas
operações
interestaduais
em operações destinando
mercadorias para consumidor final de outro Estado,
o ICMS integral era devido apenas para o Estado
de origem da mercadoria, o
que beneficiava os grandes
Estados como São Paulo,
Rio de Janeiro, por exemplo, o que gerava a Guerra
Fiscal entre os Estados”,
explica Domingos.
Ele complementa a explicação lembrando que após a
edição da emenda ficou definido que o ICMS seria de-

vido parte para o Estado de
origem e a outra parte para o
Estado de destino. Por exemplo, se o produto comercializado fosse vendido de São
Paulo para a Bahia, a alíquota
do ICMS na operação interestadual é de 7%; este percentual é devido para São
Paulo, no entanto, o mesmo
produto dentro do Estado da
Bahia tem alíquota de 18%,
neste caso, o vendedor paulista (varejo ou e-commerce)
teria que recolher o Difal,
que é de 11%, ou seja, 18%
da Bahia menos os 7% de
São Paulo.
Acontece que o STF (Supremo Tribunal Federal)
julgou inconstitucional a
cobrança do Difal sem Lei
Complementar e politicamente (para não prejudicar
os Estados) manteve a cobrança até 31/12/2021, e a
partir de 2022 somente com
a edição da legislação complementar.
“Ocorre que no caso do
ICMS, para que o DIFAL

seja exigido, depende do
princípio da anterioridade
anual e da noventena; logo, para que valesse a partir
de 01/01/2022 deveria ter
sido publicada a lei complementar no máximo até
01/10/2021. Como não foi
publicada em 2021, não pode produzir efeitos em 2022.
E se for publicada em 2022,
somente produzirá efeitos a
partir de 01/01/2023”, explica Domingos.
Na contramão disto, existe ainda outro fator importante a ser considerado e
que poderá ocorrer. Atualmente os estados estão aparelhados para exigir o Difal,
inclusive podendo apreender as mercadorias nas barreiras fiscais, caso o vendedor varejista não comprove
o recolhimento do Difal.
Pensando nisto, temos um
cenário que poderá vir a ser
caótico, caso algum Estado utilize tal prática, o que
configuraria desobediência
à uma decisão do STF.
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LEILÕES &
COMPANHIA

Faturamento do setor de
seguros cresce 6,9% em outubro

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Total de prêmios chega a R$ 116,2 bilhões

Como identificar
o golpe do falso leilão

O

golpe do falso leilão é através de sites fake, com
identificação e imagens parecidas com os verdadeiros. Desse modo, alguns golpistas clonam sites, além
do mecanismo de confirmação de login e envio de e-mails
para confirmação de lances. Por fim, os veículos são oferecidos a preços inferiores ao valor de mercado.
Além disso, os golpistas disponibilizam a documentação dos veículos, fotos e vídeos, e demais informações.
Da mesma maneira, anúncios nas redes sociais são colocados para divulgar o site, incluindo relatos falsos para dar
credibilidade ao golpe.
O site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
(sindicatodosleiloeirosrj.com.br) relaciona os leiloeiros
associados. Também o Sindicato dos Leiloeiros de São
Paulo (sindleiloeiro.com.br) publica a lista dos leiloeiros
associados.
E a Receita Federal alerta sobre a existência de páginas
fraudulentas na internet que tentam simular o Sistema de
Leilão Eletrônico (SLE) oficial da Instituição. Os falsos
endereços usam inclusive o logotipo da Receita Federal
indevidamente para dar credibilidade ao serviço. Essas
páginas, embora visualmente semelhantes à original, são
falsas e, portanto, não são fonte confiável de informação.
Para obter mais informações sobre o Sistema de Leilão
Eletrônico da Receita Federal, o contribuinte deve acessar
o site oficial do órgão: gov.br/receitafederal

Destaque de sala
no Centro do Rio
Silas Barbosa Moreira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.
lel.br) estacando leilão de sala localizada na Av. Marechal
Floriano, 143/701, Centro, Rio de Janeiro, com 31m². Está
situada em prédio construído de 1966 em concreto armado
e alvenaria de tijolos, sob pilotis, dividido em 15 andares,
com seis salas por andar e dois elevadores para circulação de
pessoas. A portaria possui uma porta de vidro e ferro, um
balcão em alvenaria, paredes com revestimento e piso frio,
funcionando das 7 às 21 horas (segunda/sexta) e das 7 às 13
horas (aos sábados), apresentando sistema de segurança com
câmeras na entrada e nos andares. O acesso ao seu interior é
feito por escadas e rampas, dispondo de roletas para controle
da circulação de pessoas no prédio. Avaliação: R$ 135 mil.
Leilão aberto.

Promoção de
prédio na Tijuca
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está promovendo
leilão do prédio na Rua Itacuruçá, 68. O imóvel tem fachada
de mármore branca e granito marrom. Dispõe de interfone.
Tem dois elevadores. Portaria 24 horas. Área de lazer: playground e salão de festas. Chão da entrada do prédio de pedra,
com um jardim e na portaria de granito, paredes de pedra
e uma com espelho. São 12 andares, um apartamento por
andar, 2 vagas de garagem. Área edificada: 220m². Avaliação:
R$ 1.350.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de casa
em Campo Grande
Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) anuncia
leilão de casa 145 na Rua Recanto da Paz Campo Grande,
Rio de Janeiro. O imóvel possui padrão construtivo
regular e constitui-se de unidade familiar, com 2 quartos
(parede e teto sem revestimento, ainda no contrapiso, assim como o corredor que dá acesso aos quartos,), o outro
quarto ainda sem piso, pintura antiga, “envelhecida”.
Cozinha com azulejo antigo até o teto. O terreno mede
8m de frente e fundos por 15,625 de ambos os lados, com
área total de 125m², e é totalmente murado. Avaliação:
R$170.000,00. Leilão em andamento.

O

faturamento das
seguradoras avançou 6,9% em outubro desse ano na comparação com o mesmo período
do ano passado, com destaque para os segmentos Rural (+17,7%) e Corporativo
de Danos e Responsabilidades (+14%). Divulgado
nesta segunda-feira, o Boletim IRB+Mercado, relatório mensal da plataforma
IRB+Inteligência, mostra
ainda que o total de prêmios emitidos ultrapassou
os R$ 12 bilhões.
O desempenho do setor
no décimo mês de 2021 foi
superior ao registrado por

pesquisas mensais do IBGE
em outros setores econômicos. De acordo com dados
do instituto, houve recuou
na indústria de 7,8%, e no
comércio varejista de 7,1%.
No acumulado dos dez
primeiros meses do ano, o
mercado segurador registra
R$ 116,2 bilhões em faturamento, alta de 14,2% ou
R$ 14,4 bilhões a mais ante igual período de 2020. A
participação mais expressiva foi do segmento de Vida, com aumento de R$ 4,9
bilhões. Percentualmente,
as maiores variações foram
verificadas nos segmentos
Rural (40,9%) e Corpora-

tivo de Danos e Responsabilidades (20,6%). Vale
destacar que este primeiro
segmento cresceu na casa
de dois dígitos em todos os
meses de 2021.
Em outubro, o índice
de sinistralidade em seguros registrou aumento de
4 pontos percentuais (p.p.)
na comparação com o mesmo mês do ano anterior,
fechando em 46,8%. No
acumulado até outubro, o
índice aumentou 6,8 p.p.
em relação à taxa dos dez
primeiros meses de 2020
(50,2%). Já o lucro líquido
das seguradoras, nos dez
primeiros meses de 2021,

ficou em R$ 7,4 bilhões,
queda de 49,7% ante 2020.
O Boletim IRB+Mercado
resume as operações de seguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela
Susep em 13/12, considerando os seguros de danos,
responsabilidades e pessoas. A edição também lista
os cinco maiores grupos
seguradores por linha de
negócios. A análise está disponível, na íntegra, no site
do IRB Brasil RE. No mesmo endereço, o Dashboard
IRB+Mercado Segurador
permite consulta dinâmica
e gratuita às informações de
todo o setor.

Grupo MDS é vendido para The Ardonagh Group

A

Sonae e a IPLF
Holding fecharam
acordo com o The
Ardonagh Group, o maior
grupo de corretagem independente do Reino Unido,
para a venda de 100% do capital social do Grupo MDS.
A operação, que demonstra
o valor deste ativo desenvolvido na Sonae, permite
à MDS dar um importante
passo estratégico na direção que tem traçado, com
o objetivo de reforçar a sua
presença nacional e internacional na área dos seguros e
consultoria de risco.
O Grupo MDS tem consolidado a sua presença nacional e internacional por
meio de uma estratégia de
sólido crescimento orgânico, combinada com várias
aquisições seletivas, que têm
garantido a qualidade que
o Grupo detém. É líder de
mercado em Portugal e tem
posições de liderança destacada no Brasil e na África,
principalmente em Angola e
Moçambique, atuando igualmente à escala global por
meio da rede Brokerslink,
fundada em 2004, que atualmente está presente em mais
de 120 países do mundo.
O The Ardonagh Group,
que está entre os 20 maiores
grupos de corretagem de seguros do mundo, tem receitas superiores a US$ 1,5 milhão e emprega cerca de 8 mil
pessoas nos seus mais de 100
escritórios. Após a conclusão
da operação anunciada, que

depende das habituais autorizações regulatórias, passará a
ser o único acionista do Grupo MDS, por meio de sua
participada Ardonagh Global
Partners.
A atual equipe de gestão e liderança do Grupo
MDS continuará em plenas funções, dotada de novos recursos e capital, bem
como dando continuidade
aos planos de crescimento
orgânico e inorgânico, os
quais se traduzirão em claros benefícios para os seus
principais stakeholders colaboradores, clientes, parceiros e seguradoras.
“Após uma longa e bemsucedida parceria, a Sonae
e a IPLF Holding acordaram os termos desta transação com o The Ardonagh
Group, o que permitirá ao
Grupo MDS e à sua experiente equipe de gestão acelerar ainda mais o seu plano
de crescimento e presença
geográfica por meio da parceria com um corretor de
seguros líder na Europa,
com um forte histórico e
experiência no setor.
Esta operação enquadrase plenamente na estratégia
de gestão ativa de portifólio
da Sonae por tratar-se de
uma transação atrativa que
potencializa a criação de valor acionista”, adianta uma
fonte oficial da Sonae.
Para José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS,
esta operação representa
uma oportunidade extraor-

dinária: “Após considerar
todas as alternativas, identificamos na Ardonagh e na
sua equipa de liderança um
alinhamento perfeito com
a nossa visão e ambição de
crescimento. Não podia estar mais entusiasmado com
a possibilidade de nos unirmos a um grupo independente com a cultura e com a
escala global da Ardonagh.
Com o acesso aos recursos
e ao capital deste nosso novo acionista acreditamos
que poderemos acelerar
os planos de crescimento
orgânico e inorgânico do
Grupo MDS.”
Des O’Connor, CEO da
Ardonagh Global Partners,
diz que “É um grande privilégio poder concretizar esta
parceria com um broker com
as características do Grupo
MDS. O José Manuel e toda
a sua equipe desenvolveram
uma elevada reputação à escala global no que diz respeito
ao serviço ao cliente, inovação e profissionalismo, entregando um extraordinário serviço aos seus clientes há mais
de 30 anos. O Grupo MDS
vai continuar acompanhando
o crescimento dos mercados
onde atua, principalmente
em Portugal, Espanha, Brasil
e África. O Grupo MDS está extraordinariamente bem
posicionado para continuar
a apoiar os seus clientes na
gestão de risco num mundo
em constante mudança e, ao
mesmo tempo, trazer para o
Grupo outros brokers, que

partilhem deste alinhamento
estratégico e cultural.”
David Ross, CEO do
The Ardonagh Group, destaca ainda: “Constituímos a
Ardonagh Global Partners
no início de 2021 com o
objetivo de criar uma área
específica para os nossos
negócios e equipes de gestão à escala global que pretendam tirar partido das
nossas capacidades comerciais e dos nossos recursos,
mantendo as suas culturas
organizacionais e o serviço
ao cliente que os levou ao
sucesso. Dou as boas-vindas ao José Manuel e a toda
a equipe, com a expectativa
de podermos ajudar a trazer
mais produtos, serviços, escala e capacidade a todos os
clientes do Grupo MDS.”
José Manuel Fonseca
conclui: “O Grupo MDS é
hoje uma multinacional de
referência na consultoria
de riscos e seguros, o que
só foi possível pelo apoio
incondicional dos grupos
acionistas Sonae e IPLF
Holding. Juntos inovamos e
criamos valor para todos os
stakeholders, promovendo
a importância dos seguros e
da gestão de riscos. Vamos
continuar a fazê-lo no futuro, cooperando como fizemos até aqui, pois as nossas
relações com os clientes são
de longo prazo”.
A operação agora anunciada deverá estar concluída
durante o primeiro semestre de 2022.

Porto Seguro firma acordo com Plugify

A

Porto Seguro anunciou a aquisição de
10% de participação na Plugify, startup brasileira de HaaS - Hardware
as a Service que simplifica
o acesso e a gestão de TI
para empresas de todos
os portes, com atuação no
segmento tech que oferece
aluguel de equipamentos
eletrônicos e gestão integrada de TI para empresas. O
negócio ainda compreende
uma cadeira para a Porto no

conselho da Plugify. A negociação tem o objetivo de
ampliar as oportunidades
da companhia na oferta de
seguros para equipamentos
locados junto aos clientes,
além de oportunidades adicionais na expansão de benefícios e serviços de conveniência para empresas.
Marcelo Picanço, CEO
da Vertical Seguros da Porto Seguro, destaca a sinergia
de propósitos e atuações
das duas empresas como

um ponto importante para a
celebração do acordo. “Porto Seguro e Plugify contam
com modelos de negócios
que se complementam e
enxergamos a possibilidade
de aproveitar essas sinergias
para alavancar os negócios
e oferecer soluções ainda
mais abrangentes para o
importante mercado de empresas.”
A aquisição do percentual
foi feita por meio do Fundo
de Investimentos da Porto

Seguro, seguindo modelo
adotado anteriormente em
aquisições como as da Atar
(no ambiente financeiro) e
da Segfy (em seguros). A Plugify recebeu também aporte
financeiro da investidora Jera
Capital.
Alexandre
Gotthilf,
cofundador e CEO da
Plugify, destaca a experiência e a solidez da
Porto no segmento de
seguros como fatores importantes para essa parceria.
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Cade revisa dados sobre saúde suplementar Ano muda e seguem

O

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) lançou há poucos dias, o
décimo terceiro número da
série Cadernos do Cade, intitulado “Mercado de Saúde
Suplementar: Condutas”. A
publicação é uma versão atualizada e revisada de estudo
feito em 2015 e apresenta à
sociedade posicionamentos
já firmados pela autarquia no
setor.
Para se ter uma ideia do
potencial do setor, a expectativa no final de 2021 era
de o setor de saúde movimentar no país cerca de
R$ 313,9 bilhões, o que re-

presenta um acréscimo de
13,8% em comparação a
2020 e de 21,8% em relação
a 2019. É o que apontou a
Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de
consumo dos brasileiros,
com base em dados oficiais.
O caderno do Cade traz
uma análise sobre como a
autarquia tem tratado determinadas ações dos agentes atuantes no mercado
de saúde suplementar que
podem constituir condutas
ilícitas sob o ponto de vista concorrencial, resultando
em prejuízos à concorrência e aos consumidores.
Os temas discutidos são

tabelamento de preços, cooperativas de especialidades médicas e unimilitância (exigência de qualquer
agente econômico para que
o médico não preste serviço
para concorrentes). A escolha dos assuntos abordados
justifica-se por se tratarem
de segmentos que afetam
diretamente a condição de
vida dos cidadãos brasileiros.
Entre os objetivos de revisar o estudo destacam-se
a necessidade de atualizar
os dados estatísticos e econômicos dos mercados de
saúde suplementar, identificar alteração nas normas

regulatórias do setor nos últimos anos, e identificar os
processos administrativos
sobre condutas anticompetitivas julgados pelo Cade,
estendendo o período de
abrangência da pesquisa até
31 de dezembro de 2021.
Lançada em 2015, a série de estudos “Cadernos
do Cade” é produzida pelo
Departamento de Estudos
Econômicos da autarquia e
tem como objetivo consolidar, sistematizar e divulgar
a jurisprudência do Cade
relativa a um mercado específico, considerando seus
aspectos econômicos e concorrenciais.

Tecnologia adotada pela Petrobras
pode aumentar volume de barris de óleo

A

Petrobras ambiciona viabilizar até 20
bilhões de barris
de óleo equivalente (boe)
em seus campos operados,
até 2030, por meio de seu
programa de aumento de
fator de recuperação de
jazidas, o RES20. O programa foi criado com foco
na incorporação de novas
reservas e tem como alvo
os principais campos de petróleo da companhia. Até
hoje, em quase sete décadas da atuação da companhia no setor, foram produzidos 23 bilhões de boe.
“Os ativos de excelente qualidade do pré-sal e a

oportunidade de desenvolvimento tecnológico, com a
aplicação de sísmica de alta
resolução, representam alavancas para atingirmos esse
objetivo”, explica o diretor
de Exploração e Produção
da Petrobras, Fernando
Borges.
Ele acredita que com o
RES20, a companhia avança para modelos de jazida
ainda mais bem definidos
e detalhados, focados nos
planos diretores dos ativos. O uso da inteligência artificial e a aplicação
de um profundo conhecimento técnico também
auxiliam no desenvolvi-

mento dos melhores modelos de reservatórios
para a indústria, calcados
em informação de qualidade. “Estamos buscando
aumentar o fator de recuperação desses campos,
com eficiência de custo,
maximizando o valor dos
nossos ativos”, conclui
Borges.
De acordo com o diretor, a inovação é peça chave
para atingir os objetivos do
RES20. Entre os projetos de
transformação digital que suportam o RES20 se destacam
o uso de ciência de dados para facilitar a busca de oportunidades de desenvolvimento

de projetos, bem como a
inteligência artificial utilizada
na aceleração de processos.
Também é utilizado o
processamento em nuvem
para aperfeiçoar os modelos
digitais de reservatório. Já o
uso de realidade aumentada
possibilitará uma melhor visualização das malhas de drenagem desses reservatórios.
Adicionalmente, tecnologias inovadoras estão presentes no gerenciamento
da produção no pré-sal e
pós-sal, nos métodos de
bombeamento de óleo com
maiores potências e na aplicação dos métodos de recuperação avançada.

Três perguntas: o 5G e a Internet das Coisas (IoT)
Por Jorge Priori

C

onversamos
com
Guilherme
Azevedo, cofundador
da Sigmais, sobre o 5G e a
internet das coisas, também
conhecida pela sigla IoT (internet of things).
Como esse assunto foi
tratado de uma forma muito
simplificada antes do leilão
do 5G, geralmente citandose exemplos mais complexos,
mas com mais apelo, como
os carros autônomos, Guilherme nos esclarece o que é a
IoT e como ela de fato pode
nos auxiliar no dia a dia; o
principal benefício da chegada do 5G ao Brasil, que não
é necessariamente o próprio
5G; e sobre quando as pessoas vão começar a perceber
os benefícios da IoT. A Sigmais é uma startup brasileira
focada em soluções de IoT.
O que é IoT? Como de
fato a IoT pode auxiliar o
nosso dia a dia?
IoT é um conjunto de tecnologias que permite capturar
e transmitir para a nuvem dados de “coisas” de forma técnica e economicamente viável.
A utilização da IoT pode
simplificar processos como o
monitoramento da qualidade
de alimentos, automatização
de estacionamentos, monitoramento da qualidade de ambientes e outras aplicações do
cotidiano.
Vale mencionar que as
suas aplicações estão atrela-

das a diversos setores como
indústria, varejo, agricultura,
monitoramento de tráfego e
muitas outras áreas.
Com o passar do tempo
e a evolução acelerada da
tecnologia, a IoT também
passou a ser adotada em
automatização de processos
das chamadas cidades inteligentes (smart cities) tais
como monitoramento de
disponibilidade de vagas em
vias públicas, coleta de lixo
inteligente, monitoramento
do consumo de água e energia elétrica, além do acompanhamento das condições
ambientais em tempo real,
entre outras possibilidades.
Qual o impacto do 5G
para o funcionamento da
IoT? Qual foi o grande
benefício do leilão do 5G
para a implementação da
IoT no Brasil?
A curto prazo, o 5G não
proporcionará nada muito
diferente do que hoje já é
possível ser realizado com
redes 4G. Os protocolos disponíveis para as aplicações de
dispositivos de IoT já são suportados pelas redes 4G. As
aplicações cotidianas de IoT
não requerem a transmissão
de muitos dados, nem há necessidade de uso de uma velocidade extremamente alta
em seus processos de leitura
e entrega de informações.
No futuro, quando o 5G
estiver mais difundido em
nosso país, poderemos ter
aplicações mais complexas

Divulgação Sigmais

como carros autônomos
e cirurgias à distância. A
questão é que esses processos não são utilizados de
forma massiva, portanto
não são de uso cotidiano da
maioria da população.
O grande diferencial com
a chegada do 5G no Brasil
é que a expansão das redes
4G será mais acelerada, fazendo com que as aplicações de IoT disponíveis
no mercado consigam ser
implementadas em todos os
municípios do país.
Quando as pessoas deverão perceber os benefícios da IoT, inclusive das
aplicações mais robustas?
Hoje a indústria já conta
com diversos benefícios oferecidos pela IoT, como o
monitoramento de espaços
como cozinhas industriais ou
de equipamentos como geladeiras de vacinas. Isso só para
citar alguns exemplos, porque
há uma riqueza de possibilidades de aplicações de IoT

para indústria e varejo.
A questão é que nem todas as cidades do país são
cobertas pela rede 4G, o
que dificulta o acesso da
tecnologia em todo o território nacional.
A previsão é que até 2029,
o 4G esteja em funcionamento em todos os municípios
do país, o que fará com que
as aplicações de IoT tenham
mais facilidade para implementação em todo o Brasil.
Nada impede que este processo seja concluído antes,
mas isso depende das operadoras de telefonia móvel.
As utilizações mais complexas, que demandam maior
velocidade de resposta e
menor delay na ação, também poderão estar em funcionamento, mas elas estão um
pouco mais distantes. Além
disso, há questões legais, burocráticas e operacionais de
implementação que demandam tempo para serem equacionadas a fim de permitir a
instalação das redes 5G.

velhos problemas
no Brasil e exterior

“A

virada no calendário não
necessariamente muda a chave para
os investidores, que seguem
arredios quanto aos nossos
riscos e mazelas internas”,
alertou nesta quarta-feira,
o economista Alexsandro
Nishimura, head de conteúdo e sócio da BRA.
Já nos EUA persiste a
rotina de recordes do S&P
500, mesmo quando os juros dos treasuries sobem, o
que normalmente penaliza
as ações em geral, mas desta
vez se refletiu somente sobre os papéis das techs, cita
o economista.
A avaliação é que o cenário fiscal continua pesando
no mercado nacional, principalmente após novas reivindicações de servidores
públicos por aumento de
salário, além de uma sugestão de mudanças no teto de
gastos feita pelo líder do
governo na Câmara, Ricardo Barros. “Isto ajudou a
pressionar a curva de juros,
que subiram em todos os
vértices, com o movimento
sendo intensificado também pela alta nos Treasuries
norte-americanos”, acredita
Nishimura.
Segundo ele, o avanço
dos juros futuros pressionou nesta quarta-feira as
ações da maior parte das
varejistas, assim como das
techs e construtoras, segmentos altamente sensíveis
às taxas principalmente pelo encarecimento das fontes

de financiamento.
Ainda na ponta negativa,
as ações da BRF (dona da
Sadia e Perdigão) caíram
devido aos rumores de que
o aumento de capital de R$
6,6 bilhões proposto pela
BRF pode ser questionado
na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). “Um
dos receios é que o followon seja uma forma de Marcos Molina assumir o controle da BRF sem pagar o
prêmio de controle”, acredita Nishimura.
A maioria dos membros
do FOMC (Comitê de Política Monetária) do Federal
Reserve (FED, Banco Central dos EUA), concordam
em aumentar os juros mais
cedo, dado que a economia vai bem, o mercado de
trabalho está muito difícil
de contratar e as pressões
inflacionárias
persistem,
relata Andrey Nousi, CFA
e CEO da Nousi Finance,
empresa de consultoria e
educação financeira. “Falaram também que talvez
diante dessas condições, o
FED provavelmente deva
reduzir seu balanço patrimonial mais rapidamente
do que no último ciclo”.
Segundo o consultor,
embora eles não vissem
Omicron como um risco
forte para a economia imediato em dezembro, seria
necessário ver seu impacto
mais adiante, já que há novas variantes que podem
atrapalhar a recuperação
econômica.

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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18,7 milhões de contratos foram
renegociados no período da pandemia

D

ravam os 3% ao ano. “Essa
queda da inadimplência decorre dos programas emergenciais, da renegociação
de dívidas e do prazo de carência das linhas concedidas
durante a pandemia”, diz a
federação.
“A renegociação de dívidas mostra o foco dos
bancos em seus clientes e
em novembro também tivemos o papel importante
de levar orientação financeira ao consumidor, que é
fundamental para que ele
evite o endividamento de
risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore
sua saúde financeira”, avalia Isaac Sidney, presidente
da Febraban. Ele considera
que os bancos tiveram uma
atuação proativa durante a
pandemia.
“Os dados do Mutirão
Nacional comprovam o
êxito das parcerias voltadas
para a renegociação de dívidas entre Senacon, Procons, Febraban e demais
instituições. Vemos mais
efetividade com a Lei do
Superendividamento que
trouxe clareza nas etapas
de renegociação e a plataforma ConsumidorGovBr se consolida como um
instrumento fundamental,
tanto por ter centenas de
fornecedores cadastrados,

esde que começou
pandemia
um total de R$
1,1 trilhão de saldo devedor foi renegociado
no país, informou nesta
quarta-feira, a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban). A renegociação
de dívidas bancárias no
período alcançou volume
histórico de 18,7 milhões
de contratos repactuados.
Somente em novembro, o Mutirão Nacional
de Negociação de Dívidas
e Orientação Financeira de
novembro, que teve a mobilização da federação, dos
bancos associados, Banco
Central (BC), da Secretaria
Nacional do Consumidor
(Senacon) e dos Procons
permitiu que mais de 1,7
milhão de contratos fossem repactuados, aumento
médio de 36,7% na procura
por negociações comparado ao mês anterior.
Segundo a Febraban, os
valores levantados trouxeram alívio financeiro
imediato para empresas e
consumidores. Os acordos
realizados contribuem para
o controle da inadimplência
do sistema bancário, que segue em um patamar historicamente baixo, atualmente
em 2,2%, abaixo das taxas
registradas nos meses anteriores à crise, quando supe-

mas também por manter
80% da resolução das demandas negociadas”, diz
Juliana Domingues, secretária Nacional do Consumidor.
O Mutirão de Negociação e Orientação Financeira é uma das iniciativas do
acordo de cooperação técnica assinado entre a Febraban e o Banco Central para
desenvolver ações coordenadas de educação financeira. A última edição do
Mutirão realizado em 2019
contou com a repactuação
de dívidas de 820 mil consumidores.
Além do Mutirão Nacional, a Febraban tem promovido ao longo do ano
mutirões de renegociação
de dívidas em parceria com
Procons e outros órgão
de defesa do consumidor,
sendo que 220 órgãos participaram da inciativa, por
meio da plataforma ConsumidorGovBr. A cada 10
consumidores que recorrem à plataforma, 8 têm a
sua demanda solucionada.
A novidade deste ano é
que a iniciativa também
contou com a parceria da
Secretaria Nacional do
Consumidor
(Senacon)
e dos Procons de todo o
país, permitindo que as repactuações fossem feitas
por meio da plataforma,

além dos canais internos
dos bancos.
A Febraban acredita que
o foco em educação também foi um dos diferenciais
do mutirão, que disponibilizou uma página eletrônica
exclusiva com o objetivo de
auxiliar os devedores a se
preparar para a negociação
em si, com informações sobre: como descobrir quais
são suas dívidas, quando
vale a pena participar do
mutirão, quanto do orçamento pode ser destinado
ao pagamento de dívidas no
momento da negociação. A
página também disponibilizou acesso à nova plataforma de educação financeira
Meu Bolso em Dia Febraban, lançada este ano.
O evento contou com
a campanha “A saúde do
seu bolso”, com o especialista em bem-estar Marcio
Atalla, destacando os benefícios do controle financeiro
para a saúde e bem-estar do
consumidor. O conteúdo
da campanha com foco na
renegociação e orientação
financeira alcançou mais
de 55 milhões de consumidores por meio das redes
sociais, influenciadores e
programas de rádio e TV. O
Mutirão também teve ampla repercussão, com 1,06
mil citações por veículos de
imprensa.

Marcas de carros
de luxo têm alta nas
vendas na Europa

E

xiste um setor que
não pode reclamar
de crise na Europa,
o de carros de luxo. O volume de vendas de carros
com valor acima de 100 mil
euros continua em elevação
por lá e os acionistas agradecem. Marcas como Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati e Lamborghini
venderam um total de 121
unidades em 2021. O número é superior ao de 2020
(80 unidades) e até de 2019
(89 carros). Os dados foram
citados em uma reportagem
publicada no site do Jornal
de Notícias de Portugal.
A fabricante britânica Aston Martin registou 34 unidades (sete em 2020); a também
britânica Bentley matriculou
26 unidades (21 em 2020). A
italiana Maserati contou com
25 vendas (sete em 2020); a
Ferrari registou 23 unidades
(30 em 2020); a italiana Lamborghini contou com 13 vendas (15 em 2020).
No mercado total, em
2021 foram matriculadas
180,27 mil unidades, mais
1,9% do que em 2020, segundo os números ontem divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).
Verifica-se uma descida de
32,7% na comparação com
2019, quando houve 267,82
mil veículos registados.
“Mais um ano perdido”,
resumiu, ao JN/Dinheiro
Vivo, o secretário-geral da

ACAP, Helder Pedro. “Toda
a indústria sofre com a falta
de semicondutores. Em Portugal, ainda levamos com a
ausência de medidas de estímulo à procura”, cita. As empresas também são penalizadas “pela falta de carros para
entrega”, assinala Rodrigo
Ferreira da Silva, líder da Associação Nacional do Ramo
Automóvel (ARAN).
Portugal está seguindo a
tendência europeia de diminuição da compra de veículos
mais poluentes no segmento
de ligeiros de passageiros.
Em 2021, pouco mais de
dois em cada dez automóveis
novos (21,87%) só funcionavam com gasolina. Há menos de uma década, em 2013,
o diesel chegou a ter 72,3%
da quota de mercado.
Em forte crescimento
no mercado estão os carros
elétricos. Juntos, os veículos híbridos convencionais,
plug-in (com tomada exterior de carregamento) e os
100% elétricos já valem um
terço das vendas - há um
ano, tinham um quinto da
quota de mercado.
ACAP e ARAN concordam que 2022 vai ser tão
ou mais desafiante do que
o ano recém-terminado.
A Peugeot é a marca mais
vendida em Portugal. A
marca francesa destronou a
Renault, que ocupou o primeiro lugar 23 anos consecutivos.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 29/12/21: Data, Local e Horário: Ao 29/12/21, às 11:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501
e 701, Botafogo, no RJ/RJ, 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 a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta
realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio.
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e
sem ressalvas, submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para
pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 35.000.000,00, a
ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em dezembro
de 2021 e a ser pago 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. RJ, 29/12/21. Carolina Assano Massocato
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4679258 em 03/01/2022.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

Assine o jornal
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(21) 3849-6444

APOIO DESTE VEÍCULO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021,
POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL
I – DATA, HORA e LOCAL: dia 29 de abril de 2021, às 16:00 (dezesseis horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., situada na Avenida Rio Branco, n° 245, 6° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
(...) II – MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Luciana da Costa Martins de
Almeida, representante do Acionista Controlador; Secretário: Igor Barbosa
Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência e responsável pela Secretaria
de Governança da AGÊNCIA. III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, afastado,
portanto, eventual vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei
6.404/76. IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À DISTÂNCIA: Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e
informando tratar-se de assembleia digital, no art. 121, Parágrafo único,
da Lei nº 6.404/1976 e na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho
de 2020. A participação e a votação a distância dos senhores Acionistas
ocorreu mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico de Informações –
SEI-RJ, (...) V – ORDEM DO DIA: 1 – Tomar as contas dos administradores
(...), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 2 – Eleger os
membros do Conselho de Administração, (...); e 3 – Eleger os membros do
Conselho Fiscal, (...) VI – DELIBERAÇÕES: 1 – Pela aprovação do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras individuais e
consolidadas do Conglomerado Prudencial referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 (...); 2 – Pela eleição dos seguintes
membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023 (...): VINÍCIUS SARCIA ROCHA (...); TALES JOSÉ DO COUTTO BOITEUX (...); JORGE LUIZ
DAS NEVES MORAIS (...); RODRIGO GOUVÊA GOMES DE CARVALHO
(...); ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA (...); FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA (...); e, (...) JULIO CESAR JORGE ANDRADE (...);
e 3 – Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023
(...): 3.1 – Efetivos: JOSÉ INÁCIO FERREIRA (...); STEPHANIE GUIMARÃES DA SILVA (...); PRISCILA HAIDAR SAKALEM (...); RILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA (...); e VIVIANNE DA SILVA PRIMO (...); e 3.2 – Suplentes: DOUGLAS CESAR SGARBI JUNIOR(...); RAFAEL MANDARINO
DE CARVALHO PEREIRA (...); RODRIGO SOARES AGUIEIRAS (...);
BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER (...); FRANCISCO PEREIRA
IGLESIAS (...) VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se
esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. (...) OBSERVAÇÕES:
1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro respectivo de
Atas das Assembleias Gerais n° 4, fls. 93 a 97. 2 – A Ata original relativa a
este Extrato foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
– JUCERJA em 27/12/2021 sob o nº 00004674910. Igor Barbosa Oliveira
– Secretário.

