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Balança abre 
2022 com 
superávit de 
US$ 1,45 bi

Com um crescimento de 56,3% 
nas exportações, que somaram 
US$ 5,84 bilhões, a balança co-
mercial brasileira abriu 2022 com 
superávit de US$ 1,45 bilhão na 
primeira semana de janeiro. As 
importações aumentaram 16% 
pela média diária, na comparação 
com janeiro de 2021, totalizando 
US$ 4,40 bilhões. Assim, a corren-
te de comércio aumentou 36%, 
alcançando US$ 10,24 bilhões, de 
acordo com dados da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia.

Na primeira semana do mês, 
houve crescimento de 131,7% 
nas exportações da Agropecuária, 
que somou US$ 939,05 milhões; 
de 25,6% na Indústria Extrativa, 
que chegou a US$ 1,49 bilhão; e 
de 58,8% na Indústria de Trans-
formação, que alcançou US$ 3,38 
bilhões.

ESG NOS 
PROGRAMAS DE 
REMUNERAÇÃO  
DE EXECUTIVOS
Determinada métrica ainda será 
importante nos próximos
5 ou 10 anos?
Por Ronald
Bozza,
página 2

Com juros
em alta, 
diminui apetite 
por risco

A alta da inflação e o aumento 
da taxa básica de juros (Selic) para 
9,25%, com perspectiva de atingir 
11,5% ao final deste ano, dimi-
nuem a busca por investimentos 
de maior risco, que poderiam pro-
porcionar maior retorno, e trazem 
de volta a aplicação em renda fixa.

“A alta da taxa Selic faz com que 
os papéis indexados ao CDI, que 
é um indicador que acompanha a 
taxa básica de juros, fiquem mais 
atrativos para se investir. Essa 
modalidade de investimentos tem 
atraído a atenção em detrimento à 
bolsa de valores, que possui muito 
mais risco”, analisa Francis Wag-
ner, CEO do App Renda Fixa.

“O investidor deve optar por 
ativos de curto a médio prazo, 
principalmente os indexados ao 
CDI, já que a taxa Selic está em 
tendência de alta justamente para 
conter o avanço da inflação”, diz 
Guilherme Gentile, head do apli-
cativo Dividendos.me. “No atual 
patamar da taxa Selic, é possível 
encontrar boas opções nas plata-
formas de investimentos, diversas 
com um retorno de mais de 1 dígi-
to ao mês”, ressalta. Página 6

Decreto suspende obras e desafia 
concessão do Santos Dumont
Privatização do aeroporto prejudica Rio de Janeiro

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) suspendeu, nesta 

segunda-feira, os efeitos da licença 
emitida pelo Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) que autorizava a 
realização de obras estruturais no 
Aeroporto Santos Dumont.

O Decreto Legislativo 20/21, 
de autoria original do presidente 
da Assembleia Legislativa, deputa-
do André Ceciliano (PT), inviabi-
liza a concessão do aeroporto nos 
moldes em que deseja o Governo 
Federal.

Ceciliano observa que as obras 
propostas têm a finalidade de su-
pervalorizar a privatização do San-
tos Dumont, que poderia operar 
voos internacionais e ter a grade 
de viagens nacionais ampliada, es-

vaziando o Aeroporto Internacio-
nal Antonio Carlos Jobim – Ga-
leão.

A licença, acrescentou o parla-
mentar, foi concedida sem os es-
tudos de impacto ambiental e a 
realização de audiências públicas 
como determina a lei.

Segundo Ceciliano, a licitação 
previa o aterramento de parte da 
Baía de Guanabara, área de preser-
vação permanente, cuja manuten-
ção está prevista na Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro. De 
acordo com ele, a luta da Alerj é 
para que o Governo Federal mude 
o modelo de concessão do Santo 
Dumont.

“A concessão, da forma como 
está proposta, quebrará o Galeão, 
que tem apresentado subutilização 

há tempos e perdido espaço para 
o Santos Dumont. Defendemos 
que o Santos Dumont seja desti-
nado apenas para viagens de um 
raio de até 500 km, além da ponte 
aérea Rio–Brasília–São Paulo. Já o 
Galeão, tendo em vista suas carac-
terísticas, deve ser dedicado a voos 
domésticos mais longos e viagens 
internacionais, além de terminal 
de cargas, fundamental para a eco-
nomia do estado”, disse Ceciliano.

A única mudança no edital da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), feita após audiência públi-
ca com várias contribuições técni-
cas feitas por entidades e especia-
listas, foi a ampliação de três para 
cinco anos no tempo de obras de 
infraestrutura nos aeroportos a se-
rem licitados.

Posição do Governo Federal  
é uma ‘declaração de guerra’

A nota do Ministério da 
Infraestrutura distri-
buída no final da noite 

da última sexta-feira (7) sobre a 
concessão do Aeroporto antos 
Dumont (SDU) é uma declara-
ção de guerra ao Rio de Janeiro. 
É assim que classifica uma auto-
ridade a par do assunto. Segun-
do a fonte, o Ministério joga os 
problemas existentes no peito 
da Prefeitura, do Governo do 
Estado e da concessionária do 
Galeão e defende “de forma ar-
rogante” uma modelagem que 
ignorou todas contribuições dos 
poderes públicos e especialistas 
locais e instituições.

A decisão do Governo fede-
ral de seguir sem levar em conta 
os problemas levantados pelas 
autoridades fluminenses levou o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, a 
tuitar que a licitação “parece diri-
gida”. Paes cobrou apuração pelo 
TCU e pelo MP.

Um dos trechos mais polê-
micos da nota do Ministério da 
Infraestrutura é quando fala que 
a “diminuição do fluxo de passa-
geiros no Aeroporto Internacio-
nal do Galeão, apontada como 
motivo por autoridades locais na 
tentativa de inviabilizar a con-
cessão do SDU, deve ser reverti-
da com medidas administrativas 

do concessionário e com políti-
cas públicas municipais e esta-
duais de mobilidade e segurança 
pública.”

E complementa a nota: “Os 
aeroportos da capital fluminense 
pertencem à União, que entende 
ser do interesse público a política 
de concessões à iniciativa privada.”

“Não há mais o que tergiversar”, 
afirma a fonte ao Monitor Mer-
cantil. “Essa nota não foi feita pe-
lo estagiário e manda o recado que 
estão se lixando para a economia 
fluminense e que vão passar o rolo 
compressor como se nosso estado 
voltasse a ser uma mera Colônia 
aos interesses do Reinado.”

Bolsonaro 
perde domínio 
da narrativa 
nas redes

A reprovação ao governo 
atingiu o valor mais alto registrado 
durante o mandato, pelo sistema 
AP Exata/Modalmais. Divulgado 
na última sexta-feira, o estudo 
aponta que 53,9% consideram a 
gestão de Jair Bolsonaro como 
ruim/péssima; 24,2%, como boa/
ótima; e o percentual de pessoas 
que avalia a gestão como regular 
é de 21,9%.

Se em 2017 bolsonaristas dom-
inavam a narrativa das redes, o 
cenário hoje é completamente 
diferente. Bolsonaro influencia 
apenas a sua bolha de apoiadores 
e revela uma enorme dificuldade 
de conquistar internautas fora da 
sua área de influência.

O pré-candidato Ciro Gomes 
está conseguindo impor uma 
agenda econômica na esfera dos 
que falam de sua eventual candi-
datura. Também a possibilidade 
de uma chapa entre Ciro Gomes 
e Marina Silva, já apelidada nas re-
des de “Cirina”,

Fernando Frazão/ABr
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Determinada 
métrica ainda será 

importante nos 
próximos 5 ou 10 

anos?

O Brasil e o pêndulo

A ascensão do ESG nos programas de remuneração de executivos

Por João Carlos 
Marchesan

A escolha de Marga-
reth Tatcher como 
primeira-ministra 

do governo da Inglaterra, 
logo seguida pela vitória de 
Reagan para a presidência 
dos EUA, no começo dos 
anos 80, sinaliza o fim do 
ciclo dos governos social-
democratas, caracterizados 
por uma forte intervenção 
do Estado na economia. 
O modelo, que prevaleceu 
na Europa ocidental, desde 
o fim da Segunda Guerra 
Mundial, encerrou, assim, 
o período que ficou conhe-
cido como “os trinta glorio-
sos”, pelo fato daquelas três 
décadas ficarem caracteriza-
das pelo forte crescimento 
econômico, pela redução da 
desigualdade e pela grande 
mobilidade social.

Os anos 80 do século 
passado deram a partida ao 
predomínio de um sistema 
econômico cujo cerne era 
a substituição da ação do 
Estado pelo livre mercado. 
Este reinado durou, pratica-
mente inconteste, até o fim 
da primeira década do sé-
culo 21, ou seja, até a crise 
financeira de 2008, causada 
pela bolha imobiliária nos 
EUA. A forte injeção de 

dinheiro nas economias 
centrais, feita pelos princi-
pais BCs para evitar uma 
crise sistêmica, sem que 
houvesse a inflação vatici-
nada, pôs em xeque um dos 
pilares desse sistema, que 
passou a ser questionado.

Assim, apesar do bom des-
empenho da economia mun-
dial desde os anos 80, os de-
feitos do modelo começaram 
a ficar mais evidentes. Assim, a 
perda do poder dos sindicatos 
e a maciça transferência de em-
pregos dos países centrais para 
a Ásia criaram cinturões de po-
breza nas áreas industriais dos 
países centrais.

O decorrente descon-
tentamento de uma parcela 
significativa da população, 
especialmente trabalha-
dores e classe média, teve 
consequências, levando 
o pêndulo das tendências 
políticas mundiais, que es-
tava no centro-esquerda du-
rante a predominância dos 
governos social-democra-
tas e, no centro, durante 
os anos 80, para o centro-
direita. O Brexit, na Inglat-
erra, e a eleição do Trump, 
nos Estados Unidos, resul-
taram deste movimento e 
ajudaram a impulsionar o 
surgimento de uma série 
de governos conservadores 
e populistas, ao redor do 

mundo, empurrando o pên-
dulo para a extrema-direita.

O questionamento inicia-
do nos anos 90 ao modelo 
econômico ganhou força na 
primeira década do século 
21 e não se limitou ao cam-
po econômico, mas entrou 
no campo político. No fim 
da década passada e no iní-
cio da atual, diversos gover-
nos na Europa e nos EUA 
mudaram de mãos, sinali-
zando a volta do pêndulo 
para o centro-esquerda. A 
pandemia ressaltou a im-
portância do Estado, como 
agente econômico, ao mes-
mo tempo que mostrava as 
limitações do mercado. A 
eleição do Biden nos EUA 
reforçou este movimento, 
confirmado agora pelas 
eleições na Alemanha, com 
o Estado recuperando seu 
papel histórico.

A mesma Alemanha foi, 
talvez, a primeira a dizer, 
com todas as letras, que o 
Estado iria intervir, sempre 
que necessário, para defend-
er e fortalecer sua indústria, 
indispensável para a ma-
nutenção do bem-estar de 
sua sociedade, para enfren-
tar o desafio de competir, 
em igualdade de condições, 
com as grandes corporações 
mundiais apoiadas por seus 
respectivos governos. Foi 

seguida, nesta direção, pelos 
EUA onde o Biden anunciou 
planos trilionários para recu-
perar a capacidade produtiva 
e tecnológica do país.

Recentemente, foi a 
França que anunciou um 
programa de incentivos a 
diversos setores tecnológi-
cos. A recente mudança 
do pêndulo da extrema-
direita para uma posição 
mais próxima do centro-
esquerda resultou não so-
mente do esgotamento do 
modelo econômico im-
plantado, mas também da 
necessidade, claramente 
evidenciada durante a pan-
demia, dos países terem um 
certo grau de autossuficiên-
cia produtiva e tecnológica, 
para não depender integral-
mente de importações de 
terceiros países que podem 
colocar restrições às suas 
exportações num contexto 
de crise. Os problemas no 
abastecimento de diversos 
materiais críticos mostra-
ram a vulnerabilidade de 
muitos países, em função da 
produção globalizada.

Esta vulnerabilidade, 
demonstrada pela maioria 
dos países ocidentais, e evi-
denciada pela dependência 
das importações da China 
e do Sudeste da Ásia, acen-
deu um sinal de alarme nos 

países desenvolvidos. Boa 
parte deles passou a colocar 
restrições à perda de controle 
acionário de suas empresas 
com tecnologia avançada, 
anunciou programas de in-
centivo às suas multinacio-
nais que trouxessem de volta 
parte de sua produção alo-
cada no exterior, bem como 
passou a implementar di-
versas políticas públicas de 
apoio à indústria de trans-
formação, de seus próprios 
países, e ao desenvolvimento 
tecnológico.

O sucesso da China, após 
o do Japão e da Coreia, em 
desenvolver os respectivos 
países, privilegiando a in-
dustrialização, está sendo 
seguido recentemente, co-
mo já dissemos, pela Ale-
manha, EUA, e França e 
por boa parte dos países 
desenvolvidos ou em de-
senvolvimento. Ficou claro 
que, sem uma ação coor-
denada do Estado, não é 
possível alavancar o de-
senvolvimento dos países 
emergentes que adotaram o 
modelo e, assim, a mudança 
do pêndulo para o centro-
esquerda, reabilitou o papel 
do Estado na economia.

O Brasil foi um dos 
países onde a pandemia 
desnudou nossas fragili-
dades. A falta de fármacos, 

vacinas, equipamentos e 
insumos hospitalares, evi-
denciada pela corrida des-
ordenada para importar 
máscaras, EPIs, insumos 
para remédios, respirador-
es, vacinas e tantos outros 
itens e o desabastecimento 
de diversos componentes, 
como semicondutores e 
circuitos integrados, após 
a pandemia, deveria ter de-
ixado claro que o país pre-
cisa de políticas públicas de 
desenvolvimento, focadas 
na indústria, para recuperar 
o espaço perdido e voltar a 
ter uma indústria complexa, 
sofisticada e competitiva.

Na realidade, precisamos 
de um projeto de país, fo-
cado no bem-estar da socie-
dade brasileira. Desenvolvi-
mento, criação de empregos, 
redução de desigualdades, 
nivelamento do acesso às 
oportunidades, saúde, edu-
cação e uma certa autos-
suficiência produtiva e tec-
nológica foram todos temas 
relegados a um segundo 
plano, na vã esperança que 
o mercado resolvesse estes 
problemas. Já passou da hora 
do Brasil mudar de rumos.

João Carlos Marchesan é 
administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho de 
Administração da Abimaq.

Por Ronald Bozza

As discussões sobre 
boas práticas ambi-
entais, sociais e de 

governança (ESG) estão se 
proliferando por toda parte, 
seja em programas de com-
pensação ou apresentações 
para investidores. O tema pa-
rece onipresente e, como não 
poderia ser diferente, passa 
também a fazer parte do de-
bate, inclusive dos comitês de 
Pessoas ou de Remuneração.

Apesar disso, há empre-
sas que ainda não estão 
usando os princípios ESG 
em programas de remune-
ração. Na verdade, o que 
está ocorrendo é a busca 
ativa por sua adoção, pois 
a definição de uma métrica 
ESG é um tópico desafia-
dor e pode ser difícil saber 
por onde começar.

As questões abrangem 

perguntas como: uma em-
presa deve seguir os mod-
elos dos players? Existem 
sistemas para medir o pro-
gresso em relação às metas? 
Uma determinada métrica 
ESG ainda será importante 
nos próximos cinco ou dez 
anos? Tais questionamentos 
geram algum desconforto, 
já que a seleção da métrica é 
de importância crítica, pois 
é um dos sinais mais ex-
ternos do compromisso de 
uma empresa com ESG.

A costumeira pergunta 
dos diretores sobre ESG é: 
“O que nossos concorrentes 
estão fazendo?” Isso não é 
surpreendente. Os membros 
do comitê desejam conhecer 
o comportamento de mer-
cado antes de estabelecer 
definições. No entanto, essa 
visão externa em conjunto 
com o foco cultural mais am-
plo na diversidade, equidade 

e inclusão (DEI) influenciou 
fortemente a definição de 
métricas.

Nos Estados Unidos, 
as métricas com tendência 
para o DEI ganharam força 
significativa nos programas 
de incentivo nos últimos 
anos. Embora a promoção 
da diversidade e inclusão 
por meio da ação corpora-
tiva seja, sem dúvida, um 
bem social, as empresas 
não devem tratá-las como 
um complemento. Em vez 
disso, qualquer métrica in-
corporada deve ser usada 
para impulsionar a estraté-
gia corporativa.

O princípio, na verdade, 
está equivocado. Em vez 
de olhar para fora, as em-
presas devem começar sua 
análise ESG olhando para 
dentro. Como qualquer mé-
trica, especialmente as não 
financeiras, a adoção deve 
ser feita somente após uma 
consideração cuidadosa do 
benefício de longo prazo 
para a estratégia corpora-
tiva. Embora as informa-
ções dos concorrentes se-
jam um importante ponto 
de dados, as empresas não 
devem perder de vista seus 
próprios planos.

A compreensão de qual 
métrica ESG se encaixa 
na estratégia corporativa 
começa com o exame de 
duas questões. Primeiro, 
o Comitê de Pessoas deve 
se perguntar quais ações 
corporativas beneficiari-
am as partes interessadas 

internas e / ou externas. 
Em segundo lugar, a em-
presa espera receber al-
gum benefício de longo 
prazo em troca? Pode ha-
ver várias respostas para 
essas perguntas, mas é 
importante que o Comitê 
de Pessoas seja capaz de, 
eventualmente, articular 
um benefício externo e in-
terno claro após adicionar 
o peso extra de uma mé-
trica de remuneração ex-
ecutiva.

Embora a seleção de mé-
tricas seja particularmente 
incômoda às vezes, muitas 
colocações devem ser feitas 
na hora de sua escolha: cur-
to ou longo prazo? Quan-
titativo ou qualitativo? Di-
vulgação completa ou não? 
Parte de um scorecard ou 
autônomo? Muitas dessas 
questões logísticas podem 
ser respondidas reconhe-

cendo onde uma empresa 
está em sua jornada ESG. 
Por exemplo, se uma em-
presa está apenas começan-
do com ESG, talvez uma 
métrica qualitativa em um 
scorecard seja a mais apro-
priada.

Estamos no meio da 
maior mudança na remune-
ração de executivos em mais 
de 20 anos. A oportunidade 
que essa mudança oferece 
começa com a métrica que a 
empresa escolhe. Essa sinal-
ização carrega uma mensa-
gem poderosa para o mundo 
externo e deve ser considera-
da no contexto da estratégia 
e dos valores corporativos. 
Diante disso, o ESG será um 
grande diferencial para mui-
tas empresas.

Ronald Bozza é sócio-fundador da 
BR Rating e sócio-diretor da Bozza 

Soluções em Estratégicas em RH.
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A Lei do Jair e a Lei do Jones

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 
14301/2022, chama de BR do Mar. Como já dito 

outras vezes nessa coluna, o projeto partiu de premissas 
equivocadas e adotou medidas meramente ideológicas, 
acreditando que o livre mercado desenvolverá o setor de 
cabotagem (navegação entre portos nacionais), ao per-
mitir o serviço a empresas estrangeiras utilizando navios 
trazidos do exterior.

O que diz o paradigma do mercado livre, Estados 
Unidos? Lá, eles comemoram os benefícios trazidos pelo 
Jones Act. A lei, de 1920, que leva o nome do senador re-
publicano Wesley Jones, regula a marinha mercante na ter-
ra do Tio Sam. Apenas navios construídos em estaleiros 
norte-americanos por trabalhadores norte-americanos 
e de propriedade de empresas norte-americanas podem 
navegar pelas águas locais. A bandeira tem de ser… norte-
americana, assim como toda a tripulação.

O resultado dessa política nacional? 650 mil empregos, 
40 mil embarcações feitas nos estaleiros dos EUA e uma 
economia anual de US$ 154 bilhões (números da Ameri-
can Maritime Partnership). Sem contar a garantia da segu-
rança nacional.

Bolsonaro ainda conseguiu piorar a lei ao vetar o trecho 
que determinava que a tripulação seria composta por no 
mínimo 2/3 de brasileiros. Brasil abaixo de tudo.

Abre a conta

A fintech Otimiza Bank, criadora do app Drink-ID, tra-
balha com a meta de obter um faturamento mensal de R$ 
300 mil, apenas com essa solução, até o final do primeiro 
semestre. O aplicativo permite aos frequentadores efetuar 
um pedido quando entram no bar, sem a necessidade do 
garçom. Basta indicar a respectiva mesa e efetuar o pe-
dido, reduzindo em até 50% o tempo de espera.

Segundo o CEO da Otimiza, Anderson Belem, este é o 
primeiro produto B2B2C da fintech. O Drink-ID também é 
oferecido como uma ferramenta de benefício corporativo e 
permite que as empresas façam depósitos na conta de seus 
empregados como forma de incentivo e retenção de talentos.

Padre embaixador

Padre Omar, reitor do Cristo Redentor, será um dos 
novos Embaixadores de Turismo do RJ. A cerimônia 
virtual será dia 15, às 17h. O evento é uma iniciativa da 
Fundação Cesgranrio e do Portal Consultoria em Turismo 
Bayard Boiteux. Para assistir: youtube.com/channel/
Ucvy_3UhRKF_l1AiYd8aYOEA

Nero

O clima no Governo Bolsonaro é de liquidação: destru-
ir tudo o que for possível diante da perspectiva cada vez 
mais concreta de perder a eleição.

Rápidas

No ano em que celebra 40 anos de fundação, o Lecadô vai 
revisitar as receitas mais famosas de sua história. Começa em 
janeiro no Festival de Verão, que terá a Torta de Abacaxi com 
Coco como o grande destaque *** CEO e fundador da Law-
Quest, José Castellian, será um dos participantes do “Protec-
tionday 2022”, de 24 a 28 de janeiro, sobre a conscientização 
a respeito da proteção e privacidade de dados pessoais. 
Inscrições: protectionday.com.br *** Carlos Pires, sócio-líder 
de Auditoria da KPMG no Brasil e na América do Sul, foi 
agraciado com a medalha José Rojo Alonso, da Ordem do 
Mérito Contábil, pelo Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo (CRC-SP).

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 209,211,213 - A CASTELO 
Tel.: (21) 3133-2928 - E-mail: cap05vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DO EDIFICIO IM-
PERADOR em face de NINO AFONSO MACEDO FORTIS - PRO-
CESSO Nº 0042212-09.2015.8.19.0001, na forma abaixo: O(A) 
Doutor(a) MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE – Juiz(a) de 
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os inte-
ressados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) 
- NINO AFONSO MACEDO FORTIS - que será realizado o público 
Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, 
NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará dis-
ponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.
com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do 
CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolu-
ção do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias 
de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a 
avaliação, que será encerrado no dia 01/02/2022 às 14:20h e, não 
havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por 
valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no 
dia 03/02/2022 às 14:20h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme 
laudo de avaliação às fls. 378) Imóvel situado na Rua Imperatriz 
Leopoldina, 8, apto. 507, Centro, devidamente dimensionado e ca-
racterizado no 2º Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 
51.538 e na inscrição municipal de nº 0.464.739-2 (IPTU). (...) Ava-
lio indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os interes-
sados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) 
Executado(s)/Condôminos(s) (NINO AFONSO MACEDO FORTIS) 
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por in-
termédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo 
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS 
DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. 
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 15 de de-
zembro de 2021. Eu, digitei, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo. 
(ass.) MONICA DE FREITAS LIMA QUINDERE – Juiz de Direito.

ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.327.0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6 - Cia Fechada

Edital de Convocação – AGE da Águas do Imperador S.A. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas do Imperador S.A. (“Cia”) a se reunirem em 
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Doutor 
Sá Earp nº 84, Morin, na Cidade de Petrópolis/RJ (“AGE”). A AGE será instalada, 
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de notas comerciais escriturais, com 
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 45.000.000,00 (“Notas Co-
merciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei nº 
14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, 
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a 
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores 
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e 
administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já pratica-
dos pela diretoria com relação às deliberações acima. Petrópolis, 06/01/2022. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; André Lermontov - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0016664-5 - Cia Fechada

Edital de Convocação - AGE da Águas de Niterói S.A. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas de Niterói S.A. (“Cia”) a se reunirem em AGE 
da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Rua Marquês 
de Paraná, nº 110, Centro, na Cidade de Niterói/RJ (“AGE”). A AGE será instalada, 
em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
(i) realização, pela Cia, da sua 1ª de emissão de notas comerciais escriturais, com 
garantia fidejussória, em série única, no valor total de R$ 100.000.000,00 (“Notas 
Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do art. 45 e seguintes da Lei 
nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, 
de 16/01/2009, conforme alterada, bem como dos termos e condições da Emissão a 
serem deliberados na AGE; (ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores, 
para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação 
e administração das deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já 
praticados pela diretoria com relação às deliberações acima. Niterói, 06/01/2022. 
Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4 - Cia Fechada

Edital de Convocação - AGE da Águas do Paraíba S.A.. 1. Convocação: Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Águas do Paraíba S.A. (“Cia”) a se reunirem em 
AGE da Cia que se realizará no dia 18/01/2022, na sede social da Cia, na Av. José 
Alves de Azevedo, nº 233, Parque Rosário, na Cidade de Campos dos Goytacazes/
RJ (“AGE”). A AGE será instalada, em 1ª convocação, às 10h (horário de Brasília). 
2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) realização, pela Cia, da sua 1ª emissão de 
notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, no valor 
total de R$ 90.000.000,00 (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), 
nos termos do art 45 e seguintes da Lei nº 14.195, de 26/08/2021, e da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada, 
bem como dos termos e condições da Emissão a serem deliberados na AGE; 
(ii) autorização à diretoria da Cia ou a seus procuradores, para praticar(em) todos 
e quaisquer atos necessários à formalização, efetivação e administração das 
deliberações da AGE; e (iii) ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria 
com relação às deliberações acima. Campos dos Goytacazes, 06/01/2022. 
Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

Não desperdiçar alimentos  
é crucial para combater a fome

Muita chuva mas não no Sistema Cantareira

“A combinação 
entre pan-
demia, infla-

ção e crise econômica, que 
resultou em cerca de 120 
milhões de brasileiros pas-
sando fome ou sem acesso 
pleno e permanente a ali-
mentos, torna ainda mais 
importante os esforços pa-
ra combater o desperdício 
de alimentos no Brasil.” O 
alerta é de Alcione Silva, 
fundadora da plataforma de 
doação de alimentos Con-
necting Food.

“Com as grandes trans-
formações nas últimas dé-
cadas, chegamos a 2021 
produzindo muito mais 
alimentos, que já são sufi-
cientes para alimentar to-
do mundo, mas que não 
chegam à casa das pessoas 
mais vulneráveis. É um pro-
blema amplo, mas que tem 
saída. A primeira revolução 
deve ser interna, individual, 

da nossa relação com o ali-
mento”, avalia Alcione, que 
é engenheira de alimentos 
e já realizou trabalhos de 
consultoria técnica na área 
para a FAO e o Ministério 
da Cidadania.

Para ela, os caminhos 
para reduzir o desperdício 
de comida passam pelas es-
colhas dos consumidores, 
por políticas públicas para 
a promoção da segurança 
alimentar e nutricional, pe-
la melhoraria das condições 
de transporte e armazena-
gem dos alimentos e pela 
diminuição do consumo de 
carne.

“O futuro da produção 
de alimentos passa obriga-
toriamente pela redução do 
consumo de carne no mun-
do. Há um consumo exces-
sivo de proteínas de origem 
animal em alguns países e 
isso causa um grande im-
pacto ambiental e social. 

Precisamos repensar, redu-
zir o consumo de carne e 
incluir verduras e legumes 
na alimentação do dia a 
dia”, afirma.

Ao abrir espaço no prato 
para novas possibilidades, 
o consumidor também co-
meça a repensar seus hábi-
tos de compra, passando a 
desconsiderar a praticidade 
do alimento pré-pronto e 
optando por opções in na-
tura, que são mais saudáveis 
e sustentáveis. Para Alcione, 
é preciso educar o consumi-
dor para um olhar de todo o 
sistema.

“Quando nos depara-
mos com uma gôndola de 
mercado cheia de alimen-
tos frescos às nove da noi-
te, precisamos saber que o 
que não for vendido será 
jogado fora. Temos uma 
expectativa de oferta abun-
dante, mas isso tem um 
preço muito caro e quem 

paga, no final, somos nós, 
pois tudo isso entra na 
precificação da cadeia de 
alimentos. O consumidor 
espera que os alimentos 
encontrados nas pratelei-
ras sejam perfeitos, com 
mesmo tamanho e cor o 
ano inteiro. A produção de 
legumes, verduras e frutas 
por muitas vezes não res-
peita a sazonalidade, fator 
extremamente importante 
na sustentabilidade da ca-
deia produtiva”, comenta.

“É claro que nem todo 
mundo hoje está em con-
dições de fazer escolhas 
de alimentos, mas é muito 
importante começarmos a 
buscar informações para 
uma transformação cultural 
e de educação. Só assim va-
mos provocar mudanças na 
cadeia de produção e distri-
buição”, defende a funda-
dora da Connecting Food 
Brasil.

O Sistema Cantarei-
ra, um dos siste-
mas que abaste-

cem a Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), está 
com 27,8% da capacidade 
de seu volume operacional 
nesta segunda-feira, segun-
do dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). O volume teve va-
riação positiva em relação 
ao domingo, de 0,3 pontos 
percentuais.

Desde 30 de dezembro, 
quando estava em 24,8%, o 
volume do Cantareira vem 
apresentando pequenas va-
riações positivas. No entan-

to, há um ano, em 10 de ja-
neiro de 2021, o volume era 
de 37,5%.

A Sabesp informou, em 
nota, que não há risco de 
desabastecimento neste 
momento na RMSP, mas 
reforçou a necessidade de 
uso consciente da água. Se-
gundo a companhia, as pro-
jeções são de aumento no 
nível dos reservatórios em 
janeiro e fevereiro, meses 
com maiores médias histó-
ricas de chuvas.

A Sabesp informou ainda 
que seus investimentos tor-
naram mais flexível o Siste-
ma Integrado da RMSP, que, 
além do Cantareira, é com-

posto por outros seis manan-
ciais, sendo possível abaste-
cer áreas diferentes com mais 
de um sistema produtor, 
conforme a necessidade.

“Um conjunto de me-
didas vem sendo adotado 
para a segurança hídrica e 

preservação dos manan-
ciais: integração do sistema 
(com transferências de água 
entre regiões), ampliação da 
infraestrutura e gestão da 
pressão noturna para maior 
redução de perdas na rede”, 
disse, em nota.

Divulgação/Sabesp
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As empresas e os  
acidentes de trabalho

A CLT determina que a empresa emita CAT (comu-
nicação de acidente do trabalho) toda vez que um 

empregado se acidentar em serviço. A CAT só deve ser 
emitida se houver “acidente de trabalho”. Nem todo 
acidente ocorrido na empresa pode ser classificado como 
acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que decorre 
do exercício da profissão e que cause lesão no corpo do 
empregado ou perturbação funcional que lhe provoque a 
perda ou redução de capacidade para o trabalho, de modo 
permanente ou temporário (art.19 da Lei 8.213/91), por 
15 ou mais dias. Se o empregado ficar afastado do trabal-
ho menos de 15 dias, tecnicamente não estará configurado 
acidente de trabalho, ainda que o acidente tenha ocorrido 
no trabalho.

A Instrução Normativa 31/2008/INSS diz que o aci-
dente do trabalho será caracterizado por perícia médica do 
INSS após verificação entre o nexo de causalidade entre o 
acidente e as condições de trabalho. Haverá nexo de cau-
salidade entre o trabalho do empregado e a lesão quando 
ficar comprovado, pelo INSS, que o acidente decorreu da 
atividade econômica da empresa.

Mesmo que a empresa não emita a CAT, a perícia 
médica do INSS poderá classificar o acidente como “de 
trabalho” e deferir o benefício previdenciário(acidentário) 
ao empregado. Se não reconhecer a configuração do aci-
dente, o INSS poderá deferir auxílio-doença. Se o acidente 
ocorrer no trabalho, a CAT é obrigatória, independente-
mente de afastamento do empregado. Pode haver multa 
(arts. 286 e 336 do Decreto 3.048/99).

Esta, portanto, a primeira orientação: para todo e 
qualquer acidente ocorrido no trabalho, a empresa deve 
emitir a CAT. O INSS periciará o trabalhador e dirá se se 
trata ou não de acidente de trabalho e definirá se ele deve 
receber auxílio-doença, auxílio-acidentário ou nenhum 
dos dois. Por lei, não cabe à empresa decidir se se trata 
ou não de acidente do trabalho. Se a empresa não quiser 
emitir a CAT, o sindicato da categoria profissional pode 
fazê-lo ou o próprio empregado ou algum de seus depen-
dentes poderá procurar hospital credenciado do INSS e 
registrar o acidente, obtendo a CAT.

Questão interessante dá-se com o acidente de emprega-
dos em regime home office. Como saber se o empregado 
que trabalha em casa sofreu ou não acidente de trabalho? 
Acidentes domésticos ou ocorridos fora do horário ou 
local de trabalho não são considerados acidentes de tra-
balho, e para eles a empresa não está obrigada a emitir a 
CAT. Se o acidente ocorreu dentro do horário de trabalho, 
a presunção é de que se trata de acidente do trabalho, mas 
é preciso que o acidente guarde minimamente alguma 
relação com o trabalho.

Como nesses casos a responsabilidade da empresa é 
subjetiva, cabe ao empregado provar o nexo de causali-
dade, isto é, cabe a ele provar que o acidente se deu em 
serviço e que tinha relação direta com o exercício da 
sua atividade profissional. Um empregado em regime 
de teletrabalho que escorrega no chão do banheiro e 
quebra um pé, por exemplo, não pode pretender que 
isso seja considerado acidente do trabalho porque, por 
lei, acidente de trabalho é o que decorre do exercício 
da profissão e, além disso, que cause lesão no corpo do 
empregado ou perturbação funcional que lhe provoque 
a perda ou redução de capacidade para o trabalho, 
de modo permanente ou temporário (art.19 da Lei 
8.213/91), por 15 ou mais dias.

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados 
Tratex Precatório II - CNPJ: 09.115.244/0001-94 - Edital de Convocação - 
Ficam os senhores quotistas do Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Não-Padronizados Tratex Precatório II (“Fundo”) convocados 
para se reunirem em assembleia geral de quotistas, que se realizará através 
da manifestação de voto por escrito, no dia 25 (vinte e cinco) de janeiro de 
2022, em primeira convocação, às 16 (dezesseis) horas, a fim de delibe-
rar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) a aprovação 
das contas e das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercí-
cio social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) o pagamento dos honorá-
rios e despesas incorridos no acompanhamento processual prestado pelos 
assessores legais contratados pelo Fundo, tendo em vista a restrição cons-
tante da cláusula 18.1, “v” do Regulamento do Fundo, a qual limita a 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais as despesas com acompanha-
mento processual do interesse do Fundo, de acordo com a disposição 16.1, 
bem como aprovar a proposta de honorários recebida; (iii) a realização de 5ª 
Emissão de Cotas do Fundo, que serão distribuídas nos termos do inciso, 
sendo colocadas diretamente pelo Administrador junto aos atuais Cotistas 
do Fundo, com fito exclusivo de recompor as Reservas de Caixa do Fundo. 
Não havendo quorum para a realização da assembleia geral em primeira 
convocação, esta será realizada em 01 (primeiro) de fevereiro de 2022, no 
mesmo horário e local, valendo este Edital também como segunda 
convocação. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2022. Oliveira Trust Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Administradora do Fundo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 236, 240 E 242-B CENTRO 
Tel.: (21) 3133-2207 - E-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR 
BANCO BRADESCO BERJ S/A EM FACE DE ZAP TEXTIL INDUS-
TRIAL LTDA E OUTROS, MARIA EDUARDA LOMELINO UBER-
LACKER, CLAUDIO PEREIRA DE PAIVA, ESPÓLIO DE WALTER 
AQUINO FILHO representado por CLAUDIA LUCIA PAES LEME 
LOMELINO - PROCESSO Nº 0047362-40.1993.8.19.0001, NA 
FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) MARIANNA MAZZA VACCARI 
MANFRENATTI BRAGA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ 
SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especialmente 
ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - ZAP TEXTIL INDUSTRIAL 
LTDA E OUTROS, MARIA EDUARDA LOMELINO UBERLACKER, 
CLAUDIO PEREIRA DE PAIVA, ESPÓLIO DE WALTER AQUINO 
FILHO representado neste ato por CLAUDIA LUCIA PAES LEME 
LOMELINO - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro 
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE 
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal ele-
trônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos 
Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do 
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 
13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do 
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será 
encerrado no dia 01/02/2022 às 14:40h e, não havendo licitantes, 
se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou supe-
rior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 03/02/2022 
às 14:40h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o Laudo de 
Avaliação de fls. 2307e) Apartamento 201, com direito a uma vaga 
de garagem, situado na Rua Humberto de Campos, 944, Leblon, 
Rio de Janeiro. Matriculado no 2º Ofício do RGI sob o nº 01571 
e na Prefeitura sob o nº 1179740-4 - CL: 07.362-7– 117m². (...) 
Avalio indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 1.580.000,00 
(um milhão, quinhentos e oitenta mil reais). E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) 
(ZAP TEXTIL INDUSTRIAL LTDA E OUTROS, MARIA EDUARDA 
LOMELINO UBERLACKER, CLAUDIO PEREIRA DE PAIVA, ES-
PÓLIO DE WALTER AQUINO FILHO representado por CLAUDIA 
LUCIA PAES LEME LOMELINO) intimado(s) da hasta pública se 
não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do 
art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE 
ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO 
SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE 
DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em 
Rio de Janeiro, em 02 de dezembro de 2021. Eu, digitei, e Eu, Che-
fe da Serventia, subscrevo. (ass.) MARIANNA MAZZA VACCARI 
MANFRENATTI BRAGA – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 310,312,314 - B CASTELO 

Tel.: (21) 3133-3014 - 
E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO 
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL MATURACÁ em face de JORGE HESPANHA DE 
SENA - PROCESSO Nº 0144904-48.1999.8.19.0001, NA FORMA 
ABAIXO: O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BU-
GARIM – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse 
Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) 
supramencionado(s) - JORGE HESPANHA DE SENA - que será 
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O 
Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.ale-
xandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II 
do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 
11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 
05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual 
ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 01/02/2022 às 
14:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo 
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será 
encerrado no dia 03/02/2022 às 14:00h. DO BEM A SER LEILO-
ADO: (Conforme o Laudo de Avaliação de fls. 408e) Apartamento 
305, situado na Rua Maturacá, 393, bloco 05, Penha Circular, Rio 
de Janeiro. Matriculado no 8º Ofício do RGI sob o nº 11714-A e na 
Prefeitura sob o nº 1138790-9 - CL: 02288-9. (...) ATRIBUO, indire-
tamente, o imóvel supramencionado em R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais), que equivale a 39.556,9620 unidades de UFIR, que perfaz 
atualizado no valor de R$ 146.570,41 (Cento e quarenta e seis 
mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e um centavos). E para 
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expe-
dido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (JORGE HESPANHA DE SENA) intimado(s) da 
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA 
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO 
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEI-
RO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, 
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 02 de dezembro de 2021. Eu, 
digitei, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo. (ass.) KATIA CILENE 
DA HORA MACHADO BUGARIM – Juiz de Direito.

Associação dos Engenheiros da Petrobrás-AEPET
AEPET ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, nos ter-
mos da alínea “a” do Art. 23, e da alínea “f” do Art. 25 de seu Estatuto, convo-
ca todos os seus associados para a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, 
a ser realizada no dia 31/01/2022. Local: Av Nilo Peçanha, 50 - grupo 2409 
- Centro, Rio de Janeiro- RJ, mediante a Plataforma de reuniões via internet 
no seguinte endereço virtual: http://reunioes.aepet.org.br/assembleia. Pri-
meira convocação: 17:00h; Segunda convocação: 17:30h; Terceira e última 
convocação: 18:00h; Número de sócios habilitados a votar: 4.490; Quorum 
para primeira convocação: metade mais um dos sócios efetivos e quites com 
a AEPET. Quorum para segunda convocação: um terço dos sócios efetivos e 
quites com AEPET. Quorum para terceira e última convocação: Qualquer nú-
mero de sócios presentes. Tomada de decisões: maioria simples dos sócios 
efetivos presentes e quites com AEPET. Forma de representação: Os asso-
ciados poderão se fazer representar por procurador. Cada procurador poderá 
representar, no máximo, 20 (vinte) associados, sendo o mandato exclusivo 
para o ato. Ordem do Dia: 1) Apreciar e julgar o balanço anual da AEPET en-
cerrado em 31/12/2021, assim como o correspondente parecer do Conselho 
Fiscal da AEPET. Instruções para participar da Reunião 

    a) A fim de evitar a desnecessária aglomeração de associados na sede 
da entidade, em atenção ao princípio constitucional da preservação da saú-
de, a assembleia será realizada de forma virtual com transmissão pela pla-
taforma da AEPET. Para tanto clique no endereço: http://reunioes.aepet.org.
br/assembleia e se identifique digitando o seu nome completo e o seu CPF.

    b) A senha de acesso à sala virtual da reunião será informada direta-
mente para o e-mail de cada sócio.  

    c) No dia 31/01/2022, a plataforma estará disponível para o seu acesso 
30 minutos antes da primeira convocação. 

    d) A manifestação de voto dos participantes se dará durante a realiza-
ção da assembleia e poderá ocorrer por um dos seguintes meios eletrônicos: 
e-mail juridico@aepet.org.br; Whatsapp (21) 99985-5267; ou mensagem via 
chat da plataforma. No voto é necessário fazer constar: a identificação do 
participante (nome completo e CPF) e a declaração do voto (“favorável” ou 

Nova lei deve aumentar 
taxa de app de delivery
Com o objetivo de 

garantir proteção 
a entregadores 

de serviços de aplicati-
vo durante a pandemia de 
Covid-19, nesta segunda-
feira foi sancionada a Lei 
14.297/22, que obriga a 
contratação de seguro con-
tra acidentes pela empresa 
de aplicativo em benefí-
cio de seus entregadores. 
A nova lei também prevê 
que as empresas forneçam 
itens de proteção pessoal, 
como máscara e álcool em 
gel, além de assegurar um 
auxílio financeiro ao traba-
lhador em caso de infecção 
pelo coronavírus.

O especialista em Direi-
to Trabalhista do Urbano 
Vitalino Advogados, Bruno 
Régis, alerta para os impac-

tos das novas regras, que 
podem chegar no consumi-
dor em forma de serviços 
de entrega com preços mais 
elevados.

“A contratação obrigató-
ria de seguro e o pagamento 
da assistência financeira em 
caso de contaminação pela 
Covid-19, provavelmen-
te aumentará os custos de 
operação das empresas de 
aplicativo de entrega, que 
os repassará aos usuários 
dos aplicativos”, explica.

Apesar das novas regras, 
Bruno ressalta que a lei deixa 
claro que os benefícios ne-
la utilizados não servirão de 
base incluir vínculo emprega-
tício, dessa forma os entrega-
dores não se tornam empre-
gados dessas empresas.

Outro ponto que pode 

Nove em cada 10 pequenos negócios usam Pix

De acordo com a 
13ª Pesquisa de 
Impacto da Pan-

demia do Coronavírus nos 
Pequenos Negócio, realiza-
da pelo Sebrae em parceria 
com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) no final de 
novembro, 86% dos pe-
quenos negócios já utilizam 
essa modalidade de paga-
mento. O número é nove 
pontos percentuais superior 
ao detectado na edição an-
terior da pesquisa realizada 
em agosto, quando 77% 
dos entrevistados afirma-
ram ter aderido ao Pix.

Quando dividido por 
porte, os microempreende-
dores individuais (MEI) es-
tão um pouco à frente dos 
donos de micro e pequenas 
empresas. Entre o primei-

ro grupo, 87% já fizeram a 
adesão, contra 85% do se-
gundo. Já quando analisadas 
as atividades mapeadas pela 
pesquisa, estão empatadas, 
em primeiro lugar, entre as 
que mais utilizam o Pix, as 
academias e os serviços de 
alimentação, com 94% dos 
empreendedores aceitando 
essa modalidade, seguidas 
pelas oficinas e empresas 
ligadas à beleza, com 93%. 
As atividades que menos 
aderiram foram as ligadas 
aos serviços empresariais 
(71%) e energia (79%).

Desde que o Pix foi cria-
do, há pouco mais de um 
ano, já foram realizadas 
mais de 1,2 bilhão de tran-
sações que movimentaram 
R$ 623 bilhões. Já a moda-
lidade de pagamento por 

aproximação tem apresen-
tado crescimento expressi-
vo nos últimos anos, tanto 
com cartões como com ce-
lulares habilitados.

O grande impulsionador 
da adesão dos consumido-
res vem sendo o trabalho 
intenso da indústria junto 
aos bancos e credenciado-
res para emissão de creden-
ciais e maior aceitação da 
tecnologia NFC, que ofere-
ce comodidade, agilidade e 
segurança.

O Mapa dos Pagamentos 
por Aproximação do Bra-
sil, gerado pela Visa Con-
sulting & Analytics (VCA), 
consultoria da Visa, indica 
que esse meio de pagamen-
to representou 20% do to-
tal de transações realizadas 
presencialmente com cre-

denciais Visa no país em 
setembro de 2021.

No período avaliado, o uso 
do pagamento por aproxima-
ção esteve acima da média 
nacional em transações no 
Distrito Federal (37%), segui-
do pelos estados do Amapá 
(33%), Santa Catarina (27%), 
Roraima (25%), Mato Gros-
so (24%), Paraná (24%), Rio 
Grande do Norte (23%), Rio 
Grande do Sul (22%) e São 
Paulo (22%).

Em setembro, as transa-
ções por aproximação com 
credenciais Visa registraram 
um tíquete médio de R$ 62. 
Alguns estados como Mara-
nhão e Pará, além do Dis-
trito Federal, se destacaram 
com consumos ainda supe-
riores, atingindo a média de 
consumo de R$ 72.

gerar polêmica, segundo o 
especialista, é o fato de não 
ser possível atestar a ori-
gem da contaminação por 
parte do entregador. E isso 
tem relevância na medida 
em que, sendo o contágio 
alheio à prestação do ser-
viço, as empresas poderão, 
em tese, questionar a obri-
gatoriedade do pagamento 
da assistência financeira.

Apesar de publicada ho-
je em Diário Oficial, Bru-

no Régis explica que a vi-
gência da lei está atrelada à 
manutenção do estado de 
Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Na-
cional (ESPIN), decretado 
pelo Governo Federal em 
decorrência da pandemia, 
portanto, não são medidas 
que, ao menos neste pri-
meiro momento, se incor-
porarão definitivamente à 
realidade dos entregadores 
de aplicativos.

Marcelo Casal Junior/ABr
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 28 de dezembro de 2021, às 9h, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da 
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram por 
meio de videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Composição 
da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as seguintes matérias: I - Tomar conhecimento e dar publicidade acerca da renúncia de membro do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; II - Em razão da deliberação do item anterior, ratificar a 
composição da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unificado até a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023; e III - Aprovar a atualização das Políticas e 
Procedimentos Operacionais da Companhia, bem como a Política de Contratação de Terceiro na Categoria de 
Correspondente Bancário, conforme recomendação e aprovação da Comissão de Compliance. Deliberações: Após 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições deliberaram: I - Tomar conhecimento e dar publicidade da renúncia apresentada pelo membro do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, Sr. Eduardo Centola, brasileiro, nascido em 23 de 
março de 1968, filho de Roberto Nobrega Centola e Adélia Droghetti Centola, casado sob o regime de separação total 
de bens com Carolina Schoof Centola, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 99791626, 
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 151.840.668-88, residente e domiciliado na Rua França, nº 171, 
Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01446-010. A renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo Centola, abrangendo as 
funções de membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Companhia, com efeitos a partir, e inclusive, 
desta data, se dá no contexto do encerramento do ciclo de contribuições para a Companhia e da reorganização de 
Diretorias promovida por esta ao longo do segundo semestre de 2021. II - Em virtude do deliberado no item anterior, 
ratificar: II.a. a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria 
até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2023, (i) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, nascido 
em 22 de julho de 1978, em união estável sob o regime da separação total de bens, economista, portador da carteira 
de identidade nº 10879451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, residente e 
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - 
parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor-Presidente (Grupo B); (ii) Ronaldo Fabiano Baeta 
Guimarães Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob o regime da separação total de bens, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 083982652, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF 
sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na 
Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Executivo 
(Grupo A); (iii) André Luiz Lauzana dos Santos, brasileiro, nascido em 01 de março de 1973, casado, contador, 
portador da carteira de identidade nº 09099098-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 025.949.637-55, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Executivo 
(Grupo B); (iv) Adeodato Arnaldo Volpi Netto, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1977, casado, empresário, 
portador da identidade nº 3.880. 344-1, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Executivo (Grupo A); 
(v) Ana Paula Moraes Venancio Amaral, brasileira, nascida em 3 de dezembro de 1975, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, contadora, portadora da carteira de identidade nº 081340/O-8, expedida pelo CRC, inscrita 
no CPF sob o nº 069.306.917-12, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretora 
Operacional (Grupo A); (vi) Bruno José Albuquerque de Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - 
São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor de Relações com Investidores (Grupo B); (vii) Carlos José 
Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, economista, portador da carteira de 
identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 680.864.667-87, residente e domiciliado na 
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 
3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor Operacional (Grupo B); (viii) Rodrigo 

Yoshishigue Mikan, brasileiro, nascido em 09 de fevereiro de 1985, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 25709642, expedida pela SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 330.085.708-28, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, 
como Diretor Operacional (Grupo B); (ix) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de 1979, 
casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova Conceição - São 
Paulo/SP - CEP 04543-011, como Diretor sem Designação Especifica (Grupo B); (x) Eduardo Frederico Bittar 
Gomes, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da 
carteira de identidade nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 
5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); e (xi) Antonio 
Sérgio do Carmo Dupim, brasileiro, nascido em 07 de agosto de 1958, casado, bacharel em ciências estatística, 
portador da carteira de identidade nº 046240347, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 505.181.277-53, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 501, 
5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, como Diretor Operacional (Grupo A); e II.b. a composição 
do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no exercício de 2023: (i) Diniz Ferreira Baptista, brasileiro, nascido em 25 de novembro de 1937, casado 
sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.638.705, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 024.077.287-34, residente e domiciliado na Av. Atlântica, nº 270, apto. 
1.102, bloco 02, Leme, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22010-000, como Presidente do Conselho de Administração; 
(ii) João Batista da Silveira, brasileiro, nascido em 07 de novembro de 1962, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, contador, portador da carteira de identidade nº 135662023, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 074.510.778-88, residente e domiciliado na Rua Maestro Otto Wey, nº 18, Jardim Itatinga, São Paulo, SP, 
CEP 02636-100, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Cristiano Maron Ayres, brasileiro, 
nascido em 22 de julho de 1978, solteiro, convivente em união estável com pacto de separação de bens, economista, 
portador da carteira de identidade nº 10.879.451-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 076.323.937-22, 
residente e domiciliado na Rua Ministro Artur Ribeiro, nº 243, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-230, 
como membro do Conselho de Administração; (iv) Fabio Antunes Lopes, brasileiro, nascido em 21 de fevereiro 
de 1976, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.143.407-4, expedida por IFP/RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 023.995.417-31, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Torre Pão de Açúcar, 
Rio de Janeiro, RJ, 22250-040, como membro do Conselho de Administração; (v) Ana Claudia Aparecida da Silva 
Leoni, brasileira, maior e capaz, casada, comunicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 28.841.932-7 
SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 136.261.628-18, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Bernardo Sanches, nº 310, Casa 4, bairro Real Parque, CEP 05684-040 como membro do 
Conselho de Administração Independente, e (vi) Marcos José Rodrigues Torres, brasileiro, nascido em 21 de 
outubro de 1964, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.061.856, expedida pela SSP/PA, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 168206222-87, residente e domiciliado na Rua Thomás Carvalhal, 496, ap. 94, Paraíso, 
São Paulo, SP, CEP 04006-001, como membro do Conselho de Administração Independente. III - Aprovar a 
atualização das Políticas e Procedimentos Operacionais da Companhia, bem como a Política de Contratação de 
Terceiro na Categoria de Correspondente Bancário, conforme versões relacionadas no Anexo I da presente ata, as 
quais foram previamente aprovadas e recomendadas pela Comissão de Compliance, bem como compartilhadas com 
os membros do Conselho de Administração da Companhia, e serão mantidas arquivadas na sua sede. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira 
Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni 
e Marcos José Rodrigues Torres. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 
2021. Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 06/01/2022 sob o Número 00004684567 - Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Três perguntas: as perspectivas do mercado de fusões e aquisições
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Fernando Kun-
zel e William May, 

sócio-fundador e sócio, re-
spectivamente, na L6 Capi-
tal Partners, sobre o mer-
cado brasileiro de fusões e 
aquisições em 2021 e suas 
perspectivas para 2022. 
A L6 Capital Partners é 
uma empresa de assesso-
ria e consultoria focada em 
fusões e aquisições.

Nesta entrevista, tratare-
mos o termo “fusões e 
aquisições” pela sua sigla 
em inglês “M&A” (mergers 
and acquisitons).

Qual a avaliação da 
L6 sobre o mercado 
brasileiro de M&A em 
2021? Quais são as per-
spectivas para 2022?

Willian May – Em 2021, 
tivemos o melhor mer-
cado de M&A dos últimos 
anos. Segundo o Transac-
tional Track Record (TTR), 
até o final de novembro 
foram anunciadas mais de 
2.200 operações de fusões 
e aquisições, 50% a mais 
que em 2020. A corrida das 
empresas pela digitalização 
trouxe uma abundância de 
aquisições, principalmente 
no setor de TI. Além dis-
so, grandes empresas de 
serviço e consumo, que 
se viram na obrigação de 

melhorar a jornada do cli-
ente, foram às compras em 
busca de novas tecnolo-
gias, formas de pagamento 
ou logística diferenciada. 
Acredito que essa corrida 
pela digitalização continue. 
A tendência é que 2022 seja 
tão bom quanto 2021.

Além disso, muitas em-
presas deixaram de fazer 
IPO em 2021 por conta do 
“fechamento de janela” do 
mercado. Se tivermos um si-
nal de melhora na economia 
neste ano, ou uma pequena 
abertura dessa janela, onde 
o mercado sinaliza que pode 
pagar pelas ações o preço 
desejado pelos acionistas das 
companhias, muitas empre-
sas vão reforçar o caixa em 
novas rodadas de abertura de 
capital e, consequentemente, 
manter muito aquecido o 
mercado de M&A.

Fernando Kunzel – Na 
linha do comentado pelo 
Willian, o mercado de capi-
tais brasileiro vem ficando 
cada vez mais maduro, e os 
empresários estão cada vez 
mais interessados no as-
sunto M&A. Eles começam 
a entender o funcionamento 
desse tipo de processo, sendo 
que muitos já compreendem 
que vender uma empresa 
pode representar uma opor-
tunidade e que não devem 
fazer esse tipo de movimen-
to apenas por necessidade. 
Esta é uma grande diferença 

para operações bem suce-
didas. Se pensadas estrate-
gicamente e realizadas em 
um bom momento da com-
panhia, quando estão apre-
sentando resultados robustos 
e demonstrando real poten-
cial de crescimento, tendem 
a ocorrer grandes e belas 
transações.

Quais são os setores 
que mais vem se desta-
cando em M&A nos úl-
timos anos no Brasil? 
Eles devem continuar a 
se destacar em 2022 ou 
podemos ter novidades?

FK – Os principais de-
staques nessa onda são saúde, 
educação, TI, energia e inter-
net. Esses mercados, espe-
cialmente saúde e educação, 
são resilientes em tempos de 
crise, o que é especialmente 
importante neste momento, 
com a crise atingindo in-
úmeros setores. Além disso, 
a estabilidade prevalece tam-
bém em outras épocas, o que 
indica que são setores bons 
para investimentos a longo 
prazo. Dentro do segmento 
de saúde, uma aposta para 
o futuro é o segmento de 
homecare (cuidado de enfer-
mos em casa), que possivel-
mente cresceu ainda mais 
por conta da pandemia. Já 
no setor de energia, o foco 
é nas energias sustentáveis. 
A aposta é que num futuro 
próximo, a tendência seja a 

eólica offshore, sendo que 
hoje a queridinha tem sido 
a energia solar, com a queda 
dos impostos para placas em 
casa.

WM – No setor de TI, 
nós vemos o segmento de 
software liderar o volume 
de transações, seguido por 
mídia e serviços de TI. O in-
vestimento em tecnologia é 
crescente e a demanda vem 
de todos os lados. Acom-
panhando isso, a internet 
também se transformou 
em um serviço essencial, 
seja trabalhando de casa ou 
no dia a dia. É por isso que 
as fusões e aquisições de 
provedores de internet ten-
dem a continuar crescendo. 
Outro fator para esse au-
mento é o avanço da Inter-
net das Coisas (IoT), que 
está revolucionando dife-
rentes setores, a exemplo da 
agricultura inteligente.

Outro mercado que apre-
senta a tendência de con-
tinuar crescendo, apesar de 
muito pulverizado, é o pet. 
São quase 50 milhões de 
domicílios contendo um 
pet, o que puxa o mercado, 
o consumo, a criação de no-
vas tecnologias e soluções. 
Sem dúvida, essa tendência 
vai continuar no próximo 
ano.

O cenário econômico 
impacta nesse mercado?

FK – Com certeza ter-

Fernando Kunzel e William May

Divulgação L6 Capital

emos um ano de desafios 
para o setor por algumas 
razões. A primeira em fun-
ção do cenário político 
que viveremos referente às 
eleições presidenciais no 
final do ano, onde muitas 
incertezas podem impactar 
esse segmento. Outro pon-
to que devemos estar aten-
tos é o movimento do Fed 
relacionado a elevação da 
taxa de juros americana, que 
pode levar investidores glo-
bais a reverem seu custo de 
capital, levando a uma no-
va precificação dos ativos, 
principalmente em merca-
dos como o Brasil. De toda 
forma, mesmo com essas 
incertezas, temos muitos 
segmentos com altas opor-
tunidades de crescimento/
escalabilidade e que, com 
certeza, serão aproveitados 
por investidores estratégi-
cos e financeiros.

WM – Sem nenhuma 

dúvida, toda incerteza traz 
inseguranças, tanto para 
empresas quanto para in-
vestidores. Vimos os juros 
saindo de 2% para quase 
10% em 2021. O acesso ao 
crédito fica prejudicado, a 
renda fixa, mais atrativa, e 
os investidores, mais seleti-
vos. No entanto, as empre-
sas vão continuar buscando 
novas formas de funding 
para crescimento de seus 
negócios, e setores, que pos-
suem espaço para cresci-
mento, devem continuar se 
aproveitando. Na corrida 
da digitalização, setores es-
senciais como educação e 
saúde, por exemplo, devem 
continuar num ritmo acel-
erado de consolidação. O 
Brasil ainda tem um gasto 
per capita em saúde bem 
abaixo de países menos de-
senvolvidos e a tendência 
é que mais investimentos 
aconteçam no setor.

Rio Grande do Sul lança edital do 1º lote de concessão de rodovias

O Governo do Rio 
Grande do Sul 
publicou, nesta 

segunda-feira, o edital de 
concessão de 271,54 quilô-
metros do chamado “Bloco 
3”. O primeiro dos três lo-
tes que integram o projeto 
de concessão de 1,13 mil 
quilômetros de rodovias do 
estado a ser leiloado.

O bloco compreende tre-
chos das rodovias ERS-122, 

ERS-240, RSC-287, ERS-
446, RSC-453 e BR-470 
(com processo de estadu-
alização em curso) que in-
terligam a Região da Serra, 
conhecida por sua Rota do 
Vinho, à Região Metropo-
litana de Porto Alegre, pas-
sando por municípios como 
Flores da Cunha, Caixas do 
Sul, Farroupilha, Carlos 
Barbosa, Garibaldi e Bento 
Gonçalves.

A Região da Serra destaca-
se pela produção de vinho e 
espumante, agropecuária e 
turismo, além de possuir o 
segundo maior polo metal 
mecânico do país. Outra re-
gião de destaque do Bloco 
3 é o Vale do Caí, com sua 
economia baseada na avicul-
tura, pecuária, fruticultura e 
indústria de transformação, 
em especial as relacionadas à 
agricultura e pecuária.

“Este primeiro edital 
consolida o acerto de uma 
parceria que deve se tornar 
referência para outros esta-
dos e que vai elevar o pa-
tamar da logística da Serra 
Gaúcha à altura de sua vo-
cação turística e econômi-
ca. Conseguir colocar de pé 
uma concessão rodoviária 
com mais de 100 quilôme-
tros de duplicação em tre-
cho de serra demonstra a 

qualidade dos nossos estu-
dos e a atratividade do ativo 
para a captação do inves-
timento privado”, declara 
o diretor de Concessões e 
Privatizações do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES), Fábio Abrahão.

Segundo o BNDES, serão 
realizados investimentos de 
mais de R$ 3 bilhões em am-
pliações e melhorias que pro-

porcionarão maior fluidez 
do trânsito e segurança por 
meio da redução da quanti-
dade de acidentes. O futuro 
concessionário terá a obriga-
ção de praticamente triplicar 
a extensão de trechos em 
pista dupla – que aumentarão 
de 63,47 quilômetros para 
182,96 quilômetros –, além 
de implantar 26,98 quilôme-
tros de terceiras faixas em 
pistas duplicadas.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 01 de dezembro de 2021, às 16h, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da 
presença, inclusive por representação, de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia 
(“Conselheiros”), que participaram por meio de videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do 
Estatuto Social da Companhia. Composição da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - 
Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: I - Aprovar o aditamento e ratificação do Programa 
de Recompra de Units da Companhia, originalmente aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 
28 de junho de 2021 (“Programa de Recompra”), nos termos do inciso viii do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; 
II - Aprovar a assinatura de um contrato de compra e venda pela Companhia da totalidade das quotas de emissão da 
W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (“W2 Digital”), nos termos do inciso xix do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, 
sujeito às condições suspensivas previstas no mencionado contrato; e III - Autorizar a Diretoria Executiva e a 
administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação 
das deliberações que forem aprovadas, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela Diretoria Executiva 
da Companhia relacionados a tais temas. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: I - o aditamento e 
ratificação  do  Programa  de Recompra,  nos  termos  do  inciso  viii  do  artigo  19  do  Estatuto  Social  da Companhia, 
conforme  as  definições  abaixo  e  o  comunicado  anexo  a  esta  ata:  (a) Objetivo do Programa de Recompra: O 
Programa de Recompra tem como objetivos: I. A aquisição de Units de emissão da Companhia (representativas de 
1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia), respeitados os limites legais e com 
base em recursos disponíveis, para: (A) permanência em tesouraria, (B) posterior cancelamento; (C) recolocação das 
Units no mercado; e/ou (D) eventual alienação em operações de aquisição de participação societária que a Companhia 
venha a  realizar no  futuro, devendo  tais alienações serem objeto de aprovação específica,  conforme exigido nos 
termos da regulamentação aplicável; e II. A alienação, através de dação em pagamento, de até 2.934.167 (dois 
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da Companhia, que atualmente já se 
encontram em tesouraria, representativas de aproximadamente 1,25% do capital social da Companhia, aos quotistas 
da Galapos Consultoria e Participações Ltda. (“Galapos”), em contrapartida à aquisição, pela Companhia, da totalidade 
das quotas da Galapos, nos termos do contrato de compra e venda aprovado pelo Conselho de Administração em 
reunião realizada em 16 de novembro de 2021 (“Contrato”) e sujeito às condições suspensivas previstas no Contrato, 
bem como ao fechamento da referida operação e aos demais termos e condições do Programa de Recompra. 
III. A Companhia poderá, conforme vier a ser definido pela sua Diretoria, efetuar o pagamento  total ou parcial da 
aquisição da W2D Tecnologia e Soluções Ltda. (“W2 Digital”), aos quotistas da W2 Digital, mediante a dação de Units 
em pagamento representativas de um valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), sendo 
que para estes fins, o valor de cada Unit deverá ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, 
ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados 
retroativamente da data do fechamento da operação, nos termos do contrato de compra e venda aprovado pelo 
Conselho de Administração em reunião realizada em 01 de dezembro de 2021 (“Contrato W2 Digital”) e sujeito às 
condições suspensivas previstas no Contrato, bem como ao fechamento da referida operação e aos demais termos e 
condições do Programa de Recompra. A Diretoria da Companhia deverá verificar, caso opte pela dação de Units em 
pagamento para a operação da W2 Digital, os limites e obrigações legais e regulatórias aplicáveis, em especial o 
previsto no art. 3, I, da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, e, caso necessário, informar o Conselho 
de Administração previamente à dação em pagamento para que as providências previstas sejam adotadas, inclusive 
a convocação e realização de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. (b) Quantidades de ações em 
circulação e em tesouraria: Nesta data, a Companhia possui 96.387.027 (noventa e seis milhões, trezentos e oitenta 
e sete mil e vinte e sete) ações ordinárias e 192.774.049 (cento e noventa e dois milhões, setecentos e setenta e 
quatro mil e quarenta e nove) ações preferenciais de emissão da Companhia em circulação (“Ações em Circulação”). 
A Companhia possui em tesouraria nesta data 7.013.400 (sete milhões, treze mil e quatrocentos) Units, representativas 
de 7.013.400 (sete milhões, treze mil e quatrocentos) ações ordinárias e 14.026.800 (quatorze milhões, vinte e seis 
mil e oitocentos) ações preferenciais de emissão da Companhia. (c) Quantidade de ações que poderão ser 
adquiridas ou alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez milhões, quatrocentas mil, quatrocentas 
e noventa e oito) Units sob o Programa de Recompra, observado para fins de esclarecimento que (i) as Units adquiridas 
desde o início do Programa de Recompra, em 28 de junho de 2021, deverão ser computadas em tal limite; e (ii) as 
Units mantidas em tesouraria pela Companhia não poderão representar mais de 10% (dez por cento) de cada classe 
ou espécie das Ações em Circulação, considerando inclusive eventuais alterações que possam ocorrer na quantidade 
de Ações em Circulação. (c.1) Até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e 
sete) Units da Companhia que atualmente já se encontram em tesouraria, representativos de aproximadamente 
1,25% do capital social da Companhia, poderão ser alienados aos quotistas vendedores da Galapos. (c.2) A 
Companhia poderá se utilizar de Units para dação em pagamento aos cotistas da W2 Digital de um valor de até 
R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), sendo que para estes fins, o valor de cada Unit deverá 
ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos 
pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da data do fechamento da operação, nos 
termos do Contrato W2 Digital, respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis. (d) Preço e modo 
de aquisição: As operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, Mercadorias e Futuros 
(“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o momento e a quantidade a serem adquiridas, 
seja em uma única operação ou em uma série de operações, respeitando os limites previstos na regulamentação 
aplicável. A alienação das Units em contrapartida à aquisição da Galapos, mediante dação em pagamento, será feita 
com base na cotação de fechamento dos negócios na B3 no último dia útil em São Paulo imediatamente anterior à 
data de fechamento prevista no Contrato. Com relação ao Contrato W2 Digital, a Companhia poderá alienar Units aos 

cotistas da W2 Digital, como dação em pagamento do valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte 
mil reais) em contrapartida pela aquisição da W2 Digital, sendo que para estes fins o valor de cada Unit deverá ser 
calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos pregões 
em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da Data do Fechamento da Operação, nos 
termos do Contrato W2 Digital. (e) Destinação dos recursos auferidos, se for o caso: As Units adquiridas no âmbito 
deste Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no mercado, podendo ainda 
serem  utilizadas  para  as  finalidades  específicas  abaixo  indicadas.  Caso  seja  aprovada  a  alienação  de Units ao 
mercado, os recursos auferidos serão destinados às operações da Companhia. Com relação à alienação de até 
2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) de Units na operação de aquisição 
da Galapos, estas serão utilizados para o pagamento do preço de aquisição da totalidade de suas quotas, nos termos 
previstos pelo Contrato. Com relação ao Contrato W2 Digital, a alienação de Units será utilizada pela Companhia 
como forma de dação em pagamento de um valor de até R$ 7.520.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte mil reais), 
podendo ser total ou parcial, para a aquisição da totalidade do capital social da sociedade, sendo que para estes fins 
o valor de cada Unit deverá ser calculado com base na média da cotação do “ticker” MODL11, ponderada pelo volume, 
nos 10 (dez) últimos pregões em que as Units tenham sido negociadas, contados retroativamente da data do 
fechamento da operação, nos termos do Contrato W2 Digital. (f) Prazo máximo para a liquidação das operações 
autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir 
de 28 de junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de junho de 2022, cabendo à Diretoria da Companhia definir 
as datas em que a recompra será efetivamente executada. (g) Instituições intermediárias: As aquisições de Units 
de emissão da Companhia serão realizadas exclusivamente na B3, a preços de mercado, com a intermediação da 
(i) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, 
situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, inscrita no CNPJ sob o 
nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Jr., nº 700, 12º andar, CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3500 - 3º andar, 04538-132. (h) Recursos disponíveis a serem utilizados: A recompra de Units será realizada por 
meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, observado o disposto na Instrução CVM 
567/15, que conforme informações financeiras referentes à 30 de setembro de 2021, totalizam R$ 325.951.209,39. A 
continuidade da existência de recursos disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias Units deverá 
ser verificada com base nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pela Companhia anteriormente à 
efetiva transferência, para o Banco, da titularidade das Units de sua emissão. (i) Valores projetados do resultado 
do exercício: Não será admitida a utilização de valores projetados para o resultado de exercício em curso para 
lastrear as operações realizadas no âmbito do Programa de Recompra. (j) Verificações da Diretoria: A Diretoria 
somente poderá efetivar as aquisições se tiver tomado todas as diligências necessárias para assegurar que: (a) a 
liquidação de cada operação em seu vencimento é compatível com a situação financeira da Companhia, não afetando 
o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento do dividendo obrigatório; e (b) na hipótese 
de  verificação  de  existência  de  recursos  disponíveis  com  base  em  demonstrações  contábeis  intermediárias  ou 
refletidas nos formulários de informações trimestrais - ITR, não há fatos previsíveis capazes de ensejar alterações 
significativas no montante de tais recursos ao longo do restante do exercício social. (k) Direitos das ações mantidas 
em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações subjacentes às Units, enquanto mantidas em tesouraria, 
não terão direitos patrimoniais ou políticos. Consoante o § 2º do art. 10 da ICVM 567/15, as ações em tesouraria serão 
desconsideradas no cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na Lei das S.A. e na regulamentação 
do mercado de valores mobiliários. (l) Bonificação em ações, grupamento e desdobramento: Caso venha a ser 
aprovado  qualquer  grupamento,  desdobramento  ou  bonificação  em  ações  da  Companhia,  o  número  de  ações 
subjacentes às Units em tesouraria será alterado de maneira a corrigir a expressão numérica do volume das ações de 
emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como consequência a modificação do saldo da conta 
patrimonial que lastreou a aquisição. II - a assinatura pela Companhia de um contrato de compra e venda da totalidade 
das quotas da W2 Digital (“Contrato W2 Digital”), nos termos do inciso xix do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, 
substancialmente nos termos da documentação apresentada pela Diretoria ao Conselho de Administração, cujo 
fechamento estará sujeito às condições suspensivas previstas no respectivo contrato. III - a autorização para a 
Diretoria e a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à 
assinatura do Contrato W2 Digital e implementação dos seus termos e condições e à realização do Programa de 
Recompra, bem como a  ratificação dos demais atos  já praticados pela Diretoria ou administração da Companhia 
referentes a tais operações, sendo que a Diretoria e a administração da Companhia deverão reportar periodicamente 
aos Conselheiros as recompras efetuadas e limites disponíveis no Programa de Recompra. Encerramento e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio 
de Janeiro, 01 de dezembro de 2021. Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. 
Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola (representado 
pelo membro do Conselho de Administração Fábio Antunes Lopes), Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da 
Silva Leoni e Marcos José Rodrigues Torres. O documento de instrução de voto e representação do membro do 
Conselho de Administração Eduardo Centola por Fábio Antunes Lopes foram recebidos pelo Secretário previamente 
e encontram-se arquivados na sede da Companhia. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 
01 de dezembro de 2021.  Diniz Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da 
Mesa.  Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  Certifico  o Arquivamento  em  07/01/2022  sob  o  Número 
00004688470 - Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Renda fixa em 2022 exige atenção  
com cada tipo de investimento

A queda da Selic nos 
últimos anos levou 
os investidores a 

buscarem alternativas em 
ativos mais arriscados, mas 
o cenário mudou novamen-
te. A alta da inflação rever-
teu o movimento de corte 
da Selic e fez a taxa passar 
de 2% em janeiro de 2021 
para os atuais 9,25%. A 
perspectiva é de que ocor-
ram novas altas e, segundo 
o boletim Focus, publicado 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), os juros de-
vem atingir 11,5% ao final 
deste ano.

Tal conjuntura, aliada à 
insegurança provocada pela 
corrida eleitoral e pelas no-
vas cepas da Covid-19, deve 
levar ao retorno dos inves-
timentos à renda fixa, tida 
como porto seguro nesses 
momentos. “Os títulos de 
renda fixa estão se tornan-
do cada vez mais relevantes 
para o investidor, pois a alta 
da taxa Selic faz com que os 
papéis indexados ao CDI, 
que é um indicador que 
acompanha a taxa básica de 
juros, fiquem mais atrativos 
para se investir. Essa moda-
lidade de investimentos tem 
atraído a atenção em detri-
mento à bolsa de valores, 
que possui muito mais ris-
co”, analisa Francis Wagner, 
CEO do App Renda Fixa.

Guilherme Gentile, head 
do aplicativo Dividendos.
me, lembra que 2022 tende 
a ser de muitas incertezas 
para a economia e volati-
lidade para os mercados. 
“Pensando nesse cenário, 
o investidor deveria come-

çar a ter mais cautela ao 
investir e alocar seu capital 
em ativos mais defensivos 
como os investimentos 
de renda fixa, sobretudo 
aqueles mais conservadores 
como títulos públicos e ati-
vos bancários como CDBs, 
LCIs e LCAs”, recomenda.

Outro ponto importante 
a se observar é o nível de in-
flação, pois o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) já se encontra per-
to de 11% no acumulado 
de 12 meses. “O investidor 
deve optar por ativos de 
curto a médio prazo, prin-
cipalmente os indexados ao 
CDI, já que a taxa Selic está 
em tendência de alta justa-
mente para conter o avanço 
da inflação”, diz.

Segundo Gentile, os in-
vestimentos indexados ao 
IPCA podem ser uma al-
ternativa, mas é importante 
que, nesse caso, o investi-
dor opte por ativos mais 
curtos, já que com a subida 
da taxa Selic, a tendência da 
inflação é baixar, afetando 
diretamente a rentabilidade 
dos ativos atrelados a esse 
indexador. “No atual pata-
mar da taxa Selic, é possível 
encontrar boas opções nas 
plataformas de investimen-
tos, diversas com um retor-
no de mais de 1 dígito ao 
mês”, ressalta.

A recomendação dos es-
pecialistas é de que, mesmo 
na hora de buscar o conser-
vadorismo, deve-se obser-
var as opções do mercado 
para fazer a melhor escolha. 
“Basicamente existem três 
formas de remunerar o in-

vestidor quando falamos de 
títulos de renda fixa: os pre-
fixados, os pós-fixados e os 
híbridos”, explica Wagner.

Os títulos prefixados são 
aqueles cuja remuneração 
é estabelecida no momen-
to da contratação do título. 
Nos pós-fixados, existe um 
índice de remuneração, co-
mo o CDI, por exemplo. 
Nesse caso, só se sabe a ta-
xa pactuada no momento 
da aquisição do título e não 
é possível saber quanto, de 
fato, o investidor receberá 
no vencimento, pois a ren-
tabilidade do título varia de 
acordo com o indicador. Já 
os títulos híbridos possuem 
uma remuneração compos-
ta de uma parte prefixada e 
outra por índice de remune-
ração, sendo que os princi-
pais são o IPCA e o IGPM.

“Nesse tipo de título, a 
remuneração da parte pre-
fixada é possível saber de 
antemão, entretanto a pós-
fixada entra no mesmo ca-
so dos investimentos pós-
fixados”, ressalta. Wagner 

enumera seis investimentos 
em renda fixa para 2022 que 
não podem ficar fora do ra-
dar dos investidores.

Os CDBs, pois eles pos-
suem proteção do FGC até 
o limite de R$ 250 mil por 
CPF e por conglomerado 
financeiro e podem possuir 
liquidez diária, além de ser 
possível encontrar títulos a 
partir de 1 real. Os LCAs 
e LCIs, que contam com 
isenção de imposto de ren-
da, além de ter garantia do 
FGC. Os LCs, que são títu-
los bastante parecidos com 
os CDBs e podem ser uma 
alternativa a esses títulos, 
além de também possuírem 
garantia do FGC. O Tesou-
ro Selic é um título bastante 
seguro e não sofrer tanto 
com a volatilidade do mer-
cado. O Tesouro IPCA+ é 
um título híbrido, que paga 
acima da inflação, ou seja, 
que em tese, remunera a 
juros reais. O Tesouro IP-
CA+2026 tem menos vola-
tilidade que títulos mais lon-
gos como o IPCA+2035.

Índices europeus 
Euro STOXX e  
DAX estão na B3

A B3, bolsa do Brasil, 
e a Qontigo, prove-
dora global de índi-

ces, iniciaram a negociação 
de contratos futuros refe-
renciados nos índices euro-
peus EURO STOXX 50 e o 
DAX. “Esta é primeira vez 
que estes índices estão dis-
poníveis para os investido-
res brasileiros”, informou a 
B3 nesta segunda-feira. Os 
contratos são negociados 
em euro, mas compensa-
dos em reais (BRL). Desta 
forma, os investidores re-
gistrados no Brasil podem 
acessar dois dos principais 
índices futuros por meio do 
mercado local e sem riscos 
cambiais.

“A B3 já tem um mercado 
bastante ativo para futuros 
de índices. Temos acompa-
nhado a demanda crescente 
por produtos que permi-
tem exposição ao mercado 
internacional e, a partir da 
listagem dos índices futu-
ros, pretendemos ampliar as 
oportunidades para que os 
investidores diversifiquem 
os seus portfólios a partir 
dos principais índices eu-
ropeus”, comenta Claudio 
Jacob, diretor de Desen-
volvimento Mercados e de 
Clientes da B3.

Segundo Sean Smith, 
diretor Administrativo de 
Derivativos da Qontigo, a 
expansão dos principais ín-
dices deles para o Brasil é 
um passo importante para a 
Qontigo, pois permite aten-
der uma demanda global 
crescente por derivativos 
baseados em nossos refe-
renciais.

“O Futuro de EURO 
STOXX 50 e o Futuro de 
DAX permitirão aos in-
vestidores brasileiros opi-
narem sobre o desenvol-
vimento da Europa e da 
Alemanha - a maior eco-
nomia da Zona do Euro”, 
afirmou Smith.

O EURO STOXX 50 
Index é o principal índice 
blue-chip – empresas de 
grande porte – europeu na 
Zona do Euro, oferecendo 
uma relevante representa-
ção dos líderes do super-
setor na região. O índice 
engloba 50 ações de oito 
países da Zona do Euro: 
Alemanha, Bélgica, Es-
panha, Finlândia, França, 
Irlanda, Itália e Países Bai-
xos.

Já o DAX Index acompa-
nha o desempenho das 40 
maiores empresas listadas 
no mercado regulado da 
Frankfurt Stock Exchange 
que cumprem certos requi-
sitos mínimos de qualidade 
e rentabilidade. A seleção é 
baseada na capitalização de 
mercado ajustada ao free 
float.

Os tamanhos dos con-
tratos futuros terão o valor 
do índice EURO STOXX 
50 multiplicado pelo va-
lor em euros de cada pon-
to, sendo que cada ponto 
equivale a 10 euros e o 
valor do índice DAX mul-
tiplicado pelo valor em eu-
ros de cada ponto, que por 
sua vez equivale a 5 euros. 
A data de vencimento será 
na terceira sexta-feira de 
março, junho, setembro e 
dezembro. 

Francis Wagner

YouTube
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