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Inflação nos
EUA atinge
nível recorde
em 4 décadas
Os preços ao consumidor dos
EUA em dezembro continuaram
a subir na taxa anual mais rápida
em quase 40 anos, o que pode levar o Federal Reserve a aumentar
as taxas de juros mais cedo, informou o Departamento do Trabalho norte-americano.
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no
mês passado aumentou 0,5% em
relação ao mês anterior e 7% em
relação ao ano passado, o maior
aumento em um período de 12
meses desde junho de 1982. Em
novembro, a alta foi de 0,8% em
relação ao mês anterior e 6,8%
anualmente.
O chamado núcleo do CPI,
que exclui alimentos e energia,
subiu 5,5% nos últimos 12 meses, ante 4,9% nos 12 meses encerrados em novembro, mostrou
o relatório. O índice de energia
subiu 29,3% em relação ao ano
passado, e o índice de alimentos
aumentou 6,3%.
Os dados de inflação foram
divulgados um dia depois que o
presidente do Federal Reserve dos
EUA (Fed), Jerome Powell, disse
que o banco central norte-americano terá que aumentar ainda
mais as taxas de juros se a inflação
continuar alta.
Apesar do nível recorde, os
mercados financeiros reagiram
bem. As bolsas de valores subiram
e a cotação do dólar caiu.

Senado: limite
para repasse
de custos com
furto de energia
A Comissão de Infraestrutura do Senado vai analisar o PL
5325/2019, que limita o repasse
ao consumidor com as chamadas
perdas não técnicas de energia elétrica, como furtos e erros de medição.
O autor da proposta, senador
Zequinha Marinho (PSC-PA),
informa a Agência Senado, considera imoral que as empresas de
energia cobrem do consumidor
por um erro da empresa ou gestão
ineficiente.
O texto original proibia totalmente o repasse, mas foi alterado
pelo relator Jorginho Mello (PL-SC), que criou um limite para a
transferência destes custos ao
consumidor.

Óleo e gás: promessa era criar
empregos; realidade são demissões
Também houve queda de rendimentos, de quase 10%

D

ados do IBGE mostram
que, nos três primeiros
trimestres de 2021, houve uma redução de 2,4% na média
de empregos no setor de óleo e
gás e uma queda de 9,5% no rendimento dos trabalhadores, em
comparação ao mesmo período
de 2020.
Os 159.086 postos de trabalho,
em 2020, caíram para 155.227, em
2021. A redução ocorreu também
na renda dos trabalhadores do setor de extração e respectivas atividades de apoio, que, segundo a
Pnad, tiveram declínio médio nos
seus rendimentos de aproximadamente 9,5%.
Os dados foram analisados pelo
pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (Ineep), Rafael Rodrigues da Costa,

juntamente com os economistas
do Centro de Economia Política
do Petróleo (Cepetro), Pedro Gilberto Cavalcante Filho e Claudiane de Jesus.
A Bahia, estado do Nordeste que concentra mais ativos da
Petrobras à venda, teve forte
participação nesses resultados,
após o encolhimento da estatal
na região, afirma a Federação
Única dos Petroleiros (FUP). No
estado, foram vendidos campos
terrestres na bacia do Recôncavo
e, mais recentemente, a Refinaria
Landulpho Alves (Rlam) e sua
logística de terminais e de armazenamento.
Desde 2015, a Petrobras colocou, ao todo, 378 ativos em
desinvestimento, sendo 116 na
Bahia (31% do total), segundo levantamentos do Ineep. Na

Bahia, a média anual de 2021
registra uma retração de postos
de trabalho de 28,9% em comparação ao mesmo período do
ano passado. Uma perda média
equivalente a 7 mil empregos. A
queda nos salários do setor na
capital baiana chegou a 22,9%,
saindo de um patamar de renda
média próximo a R$ 7.180,00,
em 2020, para algo em torno de
R$ 5.140,00, em 2021.
“Queda do emprego e do salário e aumento nos preços dos
produtos ao consumidor são
efeitos nefastos de um mesmo
fenômeno, que é a criação dos
monopólios privados regionais,
resultantes da venda equivocada e ativos da Petrobrás”, destaca o coordenador-geral da FUP,
Deyvid Bacelar, também diretor
do Sindipetro-BA.

Lucio Tavora/Xinhua)

Receita: 80
delegados de
SP entregam
os cargos
Mais 80 delegados da Receita
Federal do Estado de São Paulo
entregaram os cargos nesta quarta-feira, de acordo com o Sindifisco estadual. Já são mais de 1.300
cargos de chefia entregues nacionalmente desde o início do movimento, em dezembro. As informações são do portal Congresso
em Foco.
Apesar de os delegados deixarem os postos, o governo resiste
em publicá-las no Diário Oficial.
O caso poderá ser levado aos tribunais.
Desde terça-feira, analistas tributários da Receita Federal encontram-se em regime permanente de Assembleia Geral Nacional
Unificada (AGNU). Além desta
iniciativa, os analistas também
aprovaram os indicativos que preveem a realização de operações-padrão nas atividades de fiscalização e controle aduaneiro nos
portos, aeroportos e pontos de
fronteira (aprovado por 87% dos
votos), bem como nas atividades
relacionadas às áreas de tributos
internos e processos (aprovado
por 89% dos votos).
As operações-padrão não serão
aplicadas no controle de bagagens.
Além disso, a medida também não
será adotada nas atividades de fiscalização e controle aduaneiro
relacionadas a medicamentos e
insumos médicos e hospitalares,
cargas vivas e perecíveis.
Outro indicativo aprovado pela
categoria durante a AGNU trata da
entrega de todos os cargos em comissão, funções de chefia e encargos em todos os níveis hierárquicos.

Ambulante entre carros em Brasília

Economia do Brasil terá o menor
crescimento na América Latina
PIB brasileiro puxa para baixo a região

A

Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (Cepal) prevê para 2022 um crescimento médio de
2,1% para a região, bem abaixo dos
6,2% registrados em 2021. O Caribe
crescerá 6,1% (excluindo a Guiana),
a América Central, 4,5%, enquanto
a América do Sul crescerá 1,4%.
O Brasil puxa a fila para baixo.
A previsão da Cepal é que a taxa
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País será de

apenas 0,5%, a menor da região.
Entre os mais baixos, vêm Suriname (1,5%) e Chile (1,9%).
A situação do Brasil pode ficar
ainda pior, pois há economistas,
inclusive do mercado financeiro,
que não descartam uma recessão
em 2022, com o PIB brasileiro
caindo 0,5%, em vez de subir.
Em 2021, 11 países da América
Latina e do Caribe conseguiram recuperar os níveis do PIB anteriores
à crise. Em 2022, outros três seriam

agregados, totalizando 14 países
dos 33 que compõem a região.
O relatório anual Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe 2021, divulgado nesta quarta-feira, além
da previsão de desaceleração do
crescimento este ano na região,
ainda analisa questões como as
assimetrias no acesso à vacinação,
as altas taxas de desemprego, principalmente entre as mulheres, e a
inflação.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5611
R$ 5,6900
R$ 6,3239
R$ 0,8684
R$ 321,50

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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Inovação é a palavra de ordem do setor de crédito em 2022
Por Breno Costa

A

s projeções para
2022 são desafiadoras. Ano eleitoral com grande polarização
política, economia fraca,
desemprego em alta, inflação crescente, taxa básica de
juros em 9,25% com viés de
alta, situação fiscal preocupante, enfim, o Brasil entra
o ano com pontos de interrogação em todas as áreas, e
o setor de crédito pode ser
uma válvula de escape, mas
precisa de cautela e tecnologia. Trata-se de uma visão
compartilhada pela maioria
dos executivos da área e demais especialistas.
Não chega a ser como
os anos 1980 e início dos
1990, quando era difícil para uma empresa traçar um
plano estratégico de longo
prazo. Quanto a empresa
vai crescer? Qual o percen-

tual de lucro? E a meta de
captação de novos clientes?
Com tanta incerteza fica difícil mensurar. Mas dá para
prever que não será um ano
fácil onde por exemplo o
custo de funding ficará mais
caro e será uma pressão no
custo do crédito.
Estimativas mostram que
o Brasil tem mais de 60 milhões de negativados. É um
contingente muito grande
e, na maioria, trabalhadores
de baixa renda. Público historicamente ignorado pelos
bancos tradicionais, mas
que encontraram nas fintechs a oportunidade de se
bancarizar e participar com
mais vigor do mercado consumidor.
O dilema que se arrasta
por alguns anos continuará
em 2022. Se quase 60% da
população economicamente ativa está inadimplente,
sobram 40%. Acontece que

esse pessoal já é bastante
disputado pelas grandes instituições bancárias. E como
as fintechs se especializaram
em atender as necessidades
daqueles nichos desprezados
pelo sistema financeiro tradicional, não seria prudente
uma guinada no sentido contrário agora. Tentar mudar de
público pode ser tão arriscado quanto emprestar dinheiro para negativado. Mas risco
é o nome do jogo quando se
trata de crédito, então precisamos nos preparar para
jogá-lo.
Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém!
Todo negócio só se sustenta com a obtenção de bons
resultados, de lucro. Mas
entre esses milhões de devedores há bons pagadores
prejudicados por problemas pontuais. Na pandemia, por exemplo, quantos
deixaram de honrar seus

compromissos porque ficaram
desempregados?
E pode ser que um bom
percentual desse grupo até
esteja se reerguendo, mas
para sair do sufoco de vez
necessita de mais crédito.
Falo de consumidores que
têm orgulho em pagar suas
contas em dia e quando não
conseguem sofrem por isso
e se esforçam para encontrar uma solução.

Brasil entra o ano
com pontos de
interrogação em
todas as áreas
A dificuldade está em
separar o joio do trigo, seja crédito para pessoa física
ou jurídica. A solução para este problema é investir
mais e mais em inovação.
Diversas fintechs trabalham
para aprimorar suas plata-

Conferência de Cooperação
Jurídica Internacional
Por Edoardo Pacelli

A

segunda Conferência
de Cooperação Jurídica
Internacional
terminou com grande sucesso
e grande satisfação no mês de
dezembro passado, em Roma.
O evento aconteceu na Sala Capitular do Senado da República
Italiana e foi organizado pelo
Instituto de Diplomacia Europeu e Sul-Americano (Ideus),
com sede em Roma e escritório
no Brasil.
A presidente do Instituto,
Ana Claudia Barbuda, abriu
os trabalhos, agradecendo aos
presentes, oradores e espectadores que, para manterem o
compromisso assumido, desafiaram não só o vírus, mas,
também e sobretudo, a burocracia de seus países. Estiveram presentes estudiosos do
Brasil, Espanha, Portugal e
Itália.
A Conferência, em consonância com a ideia e o espírito
que a animava, caracterizou-se
pela partilha de experiências
concretas sobre a proteção
dos direitos fundamentais no
atual contexto histórico, caracterizado pelo dramático

ressurgimento da pandemia de
Covid-19, do terrorismo internacional e da crise econômica.
Fenômenos que têm, de fato,
repercussões na proteção dos
direitos humanos, sob várias
vertentes.

Experiências sobre
proteção dos direitos
fundamentais no atual
contexto histórico
A atual crise econômica, a
imigração, a era digital, o direito à educação, a liberdade
de comunicação, entre outros,
são fenômenos que repercutem na proteção dos direitos
humanos sob diversos aspectos, tanto no âmbito dos ordenamentos jurídicos nacionais
quanto no que se refere ao nível jurídico internacional e da
União Europeia.
Além disso, o evento representou uma importante
oportunidade de diálogo e
discussão entre os participantes, representantes da
jurisprudência internacional,
na ótica de estabelecer uma
ação conjunta e coordenada
em nome da proteção do di-
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formas tecnologicamente,
pesquisando, desenvolvendo e implantando softwares
mais precisos. Já existem
sistemas que conseguem
avaliar o tom emocional de
uma resposta.
Também é necessário
aprimorar a metodologia
para formação de score. O
modelo tradicional já não
serve mais. Imagine a seguinte situação: um consumidor
paga suas contas em dia por
20 anos. De repente, tem um
contratempo, fica negativado
e passa a ser tratado como
um pária pelo setor de concessão de crédito. Com tanta tecnologia disponível, isso
não é mais aceitável.
Temos de lembrar que o
Open Banking, implantado
pelo Banco Central, é uma
ferramenta parceira das fintechs (na realidade de todo o
sistema) porque possibilita
a elas ter acesso a informa-

ções históricas de clientes
antigos de bancos tradicionais, que permitirem essa
pesquisa. Ora, se você tem
acesso à história financeira
do indivíduo você saberá
se ele apenas passa por um
problema momentâneo ou
se tomar emprestado e não
pagar é uma ação costumeira na vida dele.
E com o avanço das plataformas digitais, não podemos esquecer dos sistemas
antifraudes. Infelizmente,
eles são necessários em
qualquer época e, assim como os softwares de análise
de crédito, eles estão cada
vez mais avançados. Enfim,
não há outro caminho que
não passe pela inovação.
O desafio maior em 2022.
Quem não entender perderá diversas oportunidades.
Breno Costa é diretor executivo de
Receitas da Neurotech.

Financiamento das cidades:
formas não tributárias

reito e do compromisso de
construir novas formas de
convivência: os desafios que
os juristas da Itália, Espanha,
Portugal e Brasil têm proposto, sob diferentes pontos de
vista se tornam, justamente por isso, essenciais para
as atividades de cooperação
entre Estados e organismos
internacionais e supranacionais.
O encontro foi uma oportunidade útil para a discussão
aberta entre representantes
dos mundos político, jurídico e acadêmico da Itália, da
Espanha, de Portugal e do
Brasil.
Ao final, foi apresentado o
livro Interface do direito e do jornalismo, de autoria dos palestrantes e elaborado, no Brasil,
pela Italiamiga, que tratou da
liberdade de informação, do
direito à privacidade e da necessidade de garantir o sigilo
das investigações judiciais, nos
diferentes países.
Edoardo Pacelli é
vice-presidente do Ideus.
O trabalho da conferência
foi transmitido em live
streaming no link
webtv.senato.it

Por Andrea
Teichmann
Vizzotto

A

gestão local
possui como
finalidade
prover as necessidades básicas da população. Essa é a razão
para a previsão e a
arrecadação de tributos. A partir da Constituição de 1988, os
municípios
foram
alçados a entes federativos. Com a autonomia municipal,
vieram também as
competências atribuídas aos municípios.
A lógica é a de que
a repartição constitucional
tributária
compensasse os municípios pelas novas
atribuições.
Entretanto, essa repartição
tributária não foi proporcional às competências atribuídas. Em
tempos de discussão
sobre a reforma tributária, é salutar mencionar essa desproporção
para que o tema possa
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ser ajustado na próxima legislação.

Estatuto da
Cidade, a partir
de 2001, oferece
instrumentos
jurídicourbanísticos
Enquanto isso não
acontece, é necessário referir que há formas não tributárias
de financiamento de
cidades. À disposição
dos gestores públicos,
desde antes de 1988,
cita-se a contribuição
de melhoria pouco
utilizada. O Estatuto
da Cidade, a partir de
2001, oferece instrumentos jurídico-urbanísticos que permitem
dar rosto à cidade justa, recuperando valores pela utilização do
solo urbano e redistribuindo-os no espaço
urbano.
Esses instrumentos
possibilitariam, se uti-

lizados, ordenar a cidade no que diz respeito
aos imóveis ociosos
e abandonados, permitir que o direito de
construir acima do
coeficiente básico seja
remunerado, indenizar o proprietário de
imóvel desapropriado
com índices construtivos, conforme regulação pelo plano diretor,
por exemplo.
Sugere-se que os
gestores públicos municipais conheçam e
se apropriem da natureza e função desses
instrumentos. A prática fiscal aliada à adoção dos mecanismos
não tributários para o
financiamento das necessidades permite a
otimização no cumprimento dos deveres de
Estado, especialmente
naquilo que diz respeito às necessidades urbano-ambientais nos
espaços urbanos.
Andrea Teichmann Vizzotto é
advogada.
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Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
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dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Nem previsões otimistas
equivocadas sobreviveram

T

odo início de ano, o mercado financeiro,
especialmente seu representante no Ministério da
Fazenda (agora, Economia), destila previsões otimistas,
jogando para debaixo do tapete o resultado desastroso
do ano anterior. Pedro Malan pontificava nesse jogo. Em
dezembro, nada do que ele tinha previsto acontecia, mas
ele renovava as apostas para o período seguinte.
Em 2022, nem isso ocorreu. Paulo Guedes saiu de
férias e dispensou o tom triunfal. O mercado prevê
crescimento do PIB de 0,28%. A inflação, esperam que
caia, mas é mais desejo do que realidade.
Em resumo, após 7 anos de equipes econômicas liberais
radicais, nem o otimismo sobreviveu.

Homenagem ao líder
marítimo Severino
Faleceu nesta quarta-feira o líder sindical marítimo
Severino Almeida Filho, que presidiu o Sindicato Nacional
dos Oficiais da Marinha Mercante (Sindmar) até março de
2020 e a Conttmaf até janeiro de 2021.
Em seu Face, a deputada federal Jandira Feghali
(PCdoB-RJ) postou nota homenageando “a grande
liderança sindical”, que conheceu em 1987 e que “já se
colocava à frente da categoria e à frente do seu tempo,
enxergando longe e pensando grande”.
“Sua atuação era marcada por sua visão estratégica,
soberana de seu País, da importância da unicidade sindical,
da formação e qualificação dos trabalhadores e da defesa
emocionada e solidária de seus colegas, conhecedor que
era da vida no mar, onde passou mais de 14 anos de sua
vida. Vinculado à Petrobras, chegou a ser demitido por
sua luta e reintegrado pela justiça”, prossegue Jandira.
“Sua referência e presença serão eternas na história
da Marinha Mercante brasileira, para novas gerações, na
família marinheira e na luta sindical! Gratidão por toda
a luta e aprendizado! Plantou muitas sementes que dão
frutos e flores todos os dias.”
Não haverá velório. A cremação será no Rio de Janeiro,
nesta quinta, na parte da manhã, restrita aos familiares.

Aparte do leão
A Petrobras anunciou novo aumento da gasolina. A
sensação é que as altas são logo repassadas para os preços,
mas as quedas, não. Em 15 de dezembro, o preço caiu
R$ 0,10 para as distribuidoras, mas o consumidor só viu
a queda 4 semanas depois, e só de R$ 0,08 (valor médio,
ANP).

Rápidas
O advogado Luiz Edgard Montaury Pimenta, sócio
da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de
Mello, foi eleito vice-presidente da GNIPA (The Global
Network of National Intellectual Property Practitioners
Association), com sede em Londres *** O diretorexecutivo da Associação Brasileira de Lawtechs e
Legaltechs, Daniel Marques, falará sobre “Revolução
na área jurídica: as legaltechs e a inovação aberta”, dia
15, às 10h30, na Rio Innovation Week *** A LawQuest
faz parte da equipe Startup Programme que apresentará
e debaterá as mudanças e expectativas para o setor de
inovação e tecnologia, na Rio Innovation Week, no
sábado, das 10h30 às 17h30 *** Ilana Eleá, Lucelena
Ferreira e Angela Brandão lançam o livro de poesias Fio
de corte, nesta quinta-feira, às 19h, na Travessa de Ipanema
*** A SWA Sistemas, do Paraná, vai destinar R$ 300 mil
para a concessão de bolsas de ensino superior. A ideia é
beneficiar ao menos 200 pessoas. Detalhes: conteudo.swa.
com.br/inscricao-educa-swa

Diesel caro pressionará
reajustes do transporte público
Tarifas de ônibus podem subir 2,2%

O

novo preço do
óleo diesel vendido nas refinarias,
que passa a valer a partir
desta quarta-feira, segundo anúncio da Petrobras,
impacta diretamente o custo do transporte público e
pode elevar o preço médio
da passagem de ônibus em
2,2%, segundo cálculo da
Associação Nacional das
Empresas de Transportes
Urbanos (NTU). O combustível representa 26,6%
do custo das empresas operadoras do transporte público, sendo o segundo item
de custo que mais pesa no
valor da tarifa, depois da
mão de obra. O aumento do
diesel chega num momento preocupante, segundo a
entidade, já que a maioria
dos contratos de concessão
prevê que as revisões tarifárias sejam realizadas no
primeiro trimestre do ano;

40 cidades brasileiras já realizaram reajustes em suas
tarifas e dezenas estudam
os novos valores a serem
aplicados.
Se for computado o custo do reajuste do diesel dos
últimos 12 meses, o impacto sobre o valor médio da
tarifa é ainda maior: 18,8%.
“As empresas não sabem
mais como lidar com esses aumentos recorrentes
do óleo diesel, que inevitavelmente terão que ser repassados para o custo das
tarifas”, esclarece Otávio
Cunha, presidente-executivo da NTU. Em 12 meses,
o diesel já acumula alta de
70,8% no preço.
A NTU também alerta
para o risco de uma nova
onda de aumentos de tarifa
com o novo preço do combustível. “Vai aumentar a
pressão para o reajuste nas
demais cidades, para incluir

na conta mais esse aumento do diesel”, alerta Otávio
Cunha e esclarece que “as
empresas não vão conseguir absorver mais esse peso e muito menos o cidadão
de baixa renda, maior usuário do serviço de transporte
público por ônibus no Brasil”.
Já o preço da gasolina,
segundo a Ativa Investimentos, segue defasado
em 5% mesmo após reajuste. Mesmo com o anúncio da Petrobras de elevação em cerca de R$ 0,15,
ainda há espaço para um
novo reajuste de acordo
com o cálculo de defasagem feito pela Ativa Investimentos.
“As duas variáveis mais
relevantes para o cálculo
de defasagem são o câmbio e o preço do barril de
petróleo no cenário internacional. A elevação no

preço do barril de petróleo
internacional, sendo negociado próximo aos US$ 82
na terça-feira, segue pressionando o preço da gasolina. Em contrapartida,
nos últimos dias o câmbio
apreciou e está cotado em
R$/U$S 5,61, fato importante que deixa um espaço para aumento de 5%
no valor do combustível”,
explica Guilherme Souza,
economista da corretora.
O economista-chefe da
Ativa Investimentos, Étore
Sanchez, diz que já havia
incorporado a defasagem
nos cálculos de IPCA, e
que considera que a elevação no preço, terá impacto na bomba a partir das
duas próximas semanas.
“Nossa perspectiva para a
inflação de fevereiro não
sofrerá grandes alterações e
seguimos esperando alta de
0,99%”, finaliza.

Covid: Cartórios do Rio registram
19 mortes de crianças de 5 a 11 anos

C

om vacinação recentemente aprovada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as crianças
entre cinco e 11 anos totalizaram 19 falecimentos por
Covid-19 desde o início da
pandemia. Este foi o número de óbitos para esta faixa etária registrados pelos
Cartórios de Registro Civil
fluminenses no período de
março de 2020 à primeira
semana de janeiro de 2022.
O levantamento mostra
ainda que as crianças mais
afetadas pela doença foram
aquelas de seis, sete e onze
anos, com quatro mortes
registradas cada faixa etária,
seguida pelas que tinham
cinco e nove anos, ambas
com dois falecimentos registrados. Já na faixa etária
de crianças de dez anos, foi
contabilizado um óbito.
Os dados contabilizados fazem parte do Portal
da Transparência do Re-

gistro Civil base de dados
que reúne as informações
de nascimentos, casamentos e óbitos registrados
pelos 168 Cartórios fluminenses -, administrada pela
Associação Nacional dos
Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), e
que retrata ainda que esta faixa etária registrou 62
mortes por Pneumonia, 22
por Insuficiência Respiratória, nove mortes em razão
de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), três
por causas indeterminadas
e duas por morte súbita.
O ano de 2020 foi aquele
que registrou o maior número de mortes cuja causa
mortis consta como Covid-19 (12), enquanto que
em 2021 foram sete. Na
primeira semana de janeiro
de 2022 não foram contabilizados óbitos por Covid-19
de crianças entre cinco e 11
anos, embora os Cartórios
de Registro Civil tenham o

prazo legal de até dez dias
para enviar os dados ao
Portal da Transparência do
Registro Civil.
Presidente da Arpen/RJ,
Humberto Monteiro Costa, comenta que embora
em números reduzidos, os
óbitos em crianças por Covid-19 fazem parte da triste
realidade fluminense. “O
Portal da Transparência do
Registro Civil traz esse importante panorama no qual
os números compilados,
que a vacinação é o melhor
caminho para que vidas sejam salvas e a virulência do
vírus exterminada”, finaliza, Humberto.
Contabilizando-se
todas as mortes por causas
naturais no Rio de Janeiro,
a faixa etária entre cinco e
11 anos totalizou 421 óbitos, sendo 219 em 2020 e
201 em 2021 - com apenas
um lançamento de óbito na
primeira semana de janeiro
de 2022. Dentre as causas

de mortis segmentadas pelo Portal, Septicemia foi a
causa de 63 mortes, Pneumonia (62), AVC (35), Insuficiência Respiratória (22) e
Covid-19 (19). Importante
constatar que os Demais
Óbitos, que reúnem várias
doenças não segmentadas
no Portal, totalizaram 188
mortes.
Já no Brasil, as crianças
entre cinco e 11 anos totalizaram 324 falecimentos por
Covid-19 desde o início da
pandemia. Entre os estados
brasileiros, São Paulo, estado mais populoso do país
respondeu percentualmente por 22,8% dos óbitos de
crianças nesta faixa etária,
seguido por Bahia (9,3%),
Ceará (6,8%), Minas Gerais (6,5%), Paraná (6,2%),
Rio de Janeiro (5,9%) e Rio
Grande do Sul (4%). Amapá, Mato Grosso e Tocantins foram as unidades que
registraram o menor número de óbitos na faixa etária.

Corrida por vacina cresce 300%
com proibição de maconha e álcool

A

província canadense de Quebec, a
segunda mais populosa do país e a que registra mais casos da variante
Ômicron no país, registrou
aumento de 300% na procura por vacinas contra a
Covid-19 depois de determinar que só os imunizados
poderão comprar bebidas

alcoólicas ou maconha, legalizada para uso recreativo
no país desde 2018.
As informações são da
Folha de São Paulo. Segundo o jornal, “a restrição foi anunciada pelo
ministro da Saúde local,
Christian Dubé, na semana passada e só começa
a valer na próxima terça-

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20 de janeiro de 2022, às 12 horas
na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem
sobre aumento de capital da Companhia. Araçoiaba da Serra, 12 de janeiro de 2022. Ivan Mininel da Silva
- Diretor; Carlos Werner Benzecry - Diretor.

-feira. Mas, segundo ele, o
número de agendamentos
diários para receber a primeira dose do imunizante
já saltou de 1.500 para 6
mil. Dubé afirmou que o
obstáculo não tem a intenção de irritar os não vacinados, como o presidente
Emmanuel Macron declarou na semana passada so-

bre o projeto de passaporte vacinal na França.”
A província também, planeja fazer com que adultos
que se recusam a tomar vacina contra a covid-19 paguem uma “contribuição
de saúde”. A medida deverá
estimular o debate sobre direitos individuais e responsabilidade social.
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Venda de cimento cresceu 6,6% em 2021
Mercado imobiliário teve crescimento robusto

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão do chapéu da
mulher de Trump

C

hapéu usado por Melania Trump, ex-primeira-dama
dos Estados Unidos, vai a leilão, com lance inicial de
US$ 250 mil. Junto com o chapéu, também será leiloada
uma aquarela que retrata a ex-primeira-dama, além de um
NFT, uma espécie de desenho digital exclusivo para quem
comprá-lo.
O leilão aceitará uma criptomoeda chamada “sol”.
Segundo a Organização Trump, parte dos recursos
arrecadados no leilão será doada à caridade.
A coleção “irá lembrar a primeira visita oficial do Governo
Trump”, quando o presidente francês, Emmanuel Macron,
compareceu com a mulher, Brigitte, à Casa Branca, em abril
de 2018. Durante a visita, Melania usou um chapéu branco
desenhado especialmente para a então primeira-dama por seu
estilista pessoal, o franco-americano Hervé Pierre.

Destaque para
cobertura na Gamboa
Anderson Cardoso Pereira (ssl1.visar.com.br/
silasleiloeiro.lel.br) está destacando o leilão de cobertura
na Rua do Livramento, 150, 02 – Gamboa. Prédio:
construído em alvenaria de tijolos e revestido por
argamassa e pintura plástica com serviço de portaria
24 horas. Condomínio composto de edificação com 47
anos de construção, com acesso aos andares superiores
realizado por escadas e dois elevadores, hall de acesso,
portão de ferro na entrada do prédio. Edificação utilizada
para finalidade exclusivamente residencial, com unidade
autônoma com 106 m² de área edificada. Verificado
que o prédio em sua face externa está com aparência
regular, não sendo visualizados na construção pontos de
vazamento de água aparente. Avaliação: R$ 282.000,00.

Oferta de casa em Campo Grande
Luiz Tenorio de Paula (depaulaonline.com.br/conteudos/
conteudo/3) está divulgando leilão de casa na Rua Recanto
da Paz, 145, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. O terreno
mede 8m de frente e fundos por 15,625 de ambos os
lados, com área total de 125m², e é totalmente murado. O
imóvel possui padrão construtivo regular (sem definição de
acabamento); constitui-se de unidade familiar, com 2 quartos
(parede e teto sem revestimento, ainda no contrapiso) e o
outro quarto ainda sem piso, pintura antiga, “envelhecida”.
Avaliação: R$ 170.000,00. Leilão aberto.

Oportunidade de
loja em Copacabana
Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/
analucialeiloeira.com.br) realiza leilão da loja 38, segundo
pavimento na rua Siqueira Campos, 143 em Copacabana.
O imóvel tem posição de frente para o corredor interno
do Shopping Cidade de Copacabana. A loja tem vitrine
de blindex, piso de madeira, paredes revestidas com tinta
acrílica, banheiro com paredes revestidas em cerâmica
antiga e piso em cerâmica, copa separada por paredes
provisórias, com piso de madeira. Prédio misto (comercial
e residencial), construção de concreto armado e alvenaria
de tijolos, fachada revestida de tinta acrílica; lojas no 1º
pavimento e 2º pavimento; conta com segurança, serviço
de correspondência e manutenção. Avaliado diretamente
por R$ 700.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de
apartamento em Niterói
Cristiba Façanha (facanhaleiloes.com.br) está
promovendo leilão do apartamento 1002 do edifício na
rua Hernane Mello, 43, bairro São Domingos, em Niterói.
O imóvel está situado de frente para a rua em condomínio
com o porteiro 24 horas, elevadores. Localizado em rua
de calçamento asfáltico, dotado de toda infraestrutura que
normalmente serve as áreas urbanas, tais como: redes de
água, energia elétrica, esgotos, pavimentação, telefone,
servido por comércio e linhas de transportes coletivos,
próximo ao Centro, Plaza Shopping, Universidade Federal
Fluminense e barcas. Avaliação: R$ 500.000,00. Leilão
aberto.

A

s vendas de cimento no Brasil em dezembro somaram
4,8 milhões de toneladas,
um crescimento de 1,6%
em relação ao mesmo mês
de 2020, de acordo com o
Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC).
Mas ao analisar a venda de
cimento por dia útil, onde
é considerado o número de
dias trabalhados e tem forte influência no consumo,
o volume em dezembro
foi de 205,5 mil toneladas,
queda de 15,6% comparada
com o mês anterior.
Com esse resultado, o setor termina 2021 com um
total de 64,7 milhões de
toneladas de cimento vendidas, um aumento de 6,6%
sobre o ano anterior, e volta
ao patamar de comercialização de dezembro de 2015.
Os principais indutores
do crescimento da atividade foram a continuidade
das construções e reformas
através da autoconstrução,
as obras imobiliárias e uma
pequena retomada de obras

de infraestrutura.
Se em 2020 a região que
mais cresceu foi a Nordeste, impulsionada principalmente pelo auxílio emergencial, em 2021 essa foi
aquela com o pior desempenho. A redução do auxílio, tanto em valor quanto
em abrangência, impactou
diretamente esse resultado.
O destaque positivo foi a
região sul que teve o maior
crescimento, e onde percebemos uma movimentação
em construções de infraestrutura, principalmente em
rodovias estaduais e pavimento urbano.
Com a reabertura da economia, a renda da população foi redirecionada para
outros gastos, diminuindo
a alocação em construção
e reformas. Serviços como
entretenimento e viagens,
altamente impactados pela
pandemia, voltaram a fazer
parte dos dispêndios das famílias e disputar uma parcela da sua renda.
“Fatores que estiveram
por trás do excepcional de-

sempenho em 2020 começaram a enfraquecer em 2021.
A excelente performance do
varejo em 2020, com foco
em reformas e construções
realizadas pelo autoconstrutor perderam folego em
2021. O elevado nível de desemprego, a diminuição da
renda, o aumento expressivo
da inflação, da taxa de juros
e o alto endividamento das
famílias foram as principais
razões para o arrefecimento do consumo de cimento,
culminando no crescimento
de 6,4% em 2021”, diz Paulo
Camillo Penna, presidente do
SNIC.
Na contramão do menor
ímpeto do autoconstrutor,
o mercado imobiliário teve
um crescimento robusto. O
número de unidades financiadas através do SBPE teve
aumento de 351% até novembro. O número de vendas e de lançamentos imobiliários está com crescimento
de 22,5% e 37,6%, respectivamente. O ponto negativo
ficou por conta do Programa
Casa Verde Amarela, com

desempenho abaixo da média.
Os indicadores de confiança encerraram 2021
com uma revisão generalizada para baixo. Esse movimento iniciado no segundo
semestre, calibrou o otimismo exagerado do primeiro
semestre. A confiança do
consumidor acabou 2021
em nível abaixo de 2020 e a
confiança da indústria caiu
pelo 5° mês consecutivo.
A redução do ritmo no
consumo das famílias, prejudicadas por uma menor
renda, um alto desemprego e o avanço da inflação
afetaram o desempenho
da economia em 2021, que
não conseguiu atingir uma
recuperação consistente e
generalizada, impactando
as expectativas para 2022. A
grande pressão inflacionária
não impactou somente as
famílias, mas também a cadeia produtiva. Houve aumento sistêmico dos custos
de produção, com majoração de preços de matérias-primas e commodities.

Viação Util investe R$ 2,8 mi em
frota de luxo para viagens Rio–Santos

A

empresa de transporte rodoviário
Util
inaugurou,
nesta quarta-feira, uma frota exclusivamente produzida pela Marcopolo para a
empresa sob chassis Mercedes Benz Doublé Decker
para operações na linha Rio
de Janeiro - Santos. A novidade foi apresentada para
os jornalistas cariocas com
um passeio pela orla do Rio.
Os novos ônibus reúnem, pela primeira vez,
as categorias cama e leito
num único veículo. O modelo é o New G7 e possui
uma configuração inédita.
São 35 lugares em Double Decker (dois andares),
sendo seis (6) camas embaixo (2 individuais e 4 duplas) e 8 camas em cima (6
individuais e 2 duplas). No
primeiro piso, há também
opções de assentos leito
e no piso superior 18 leitos duplos. Um dos grandes diferenciais dos novos
ônibus rodoviários é que o
assento acessível para deficientes é cama, opção que

não existe em nenhuma
outra empresa de transporte rodoviário no país.
As categorias leito e a
cama diferem na ampla
reclinação e na privacidade, embora o espaço entre
assentos de ambas sejam
maiores que os convencionais, já que muita gente que
viaja de cama deseja mais
privacidade. O design dos
ônibus também se destaca.
Os veículos são plotados
com a pintura tema Constellation uma releitura do
design que fez muito sucesso em anos passados. A Util
inaugura a frota para atender exclusivamente a cidade
de Santos, em uma viagem
direta sem conexões, apenas é claro, com a parada
de lanche e descanso do
condutor, já que segurança
sempre é prioridade para a
empresa.
Os passageiros da linha
Rio - Santos sempre tiveram interesse nessa configuração (leito e cama num
só veículo), a única inclusive
desenvolvida pela Marco-

polo, pois se trata de um público que demanda esse tipo
de serviço diferenciado. Ou
seja, o viajante dorme numa
cama com reclinação total
enquanto o outro vai com
bastante reclinação, conforto para pernas e com preços
diferentes para atender a todos os bolsos. As categorias
luxo de viagens rodoviárias
têm sido muito demandadas na retomada ao turismo. Segundo a Associação
Brasileira das Empresas de
Transporte Terrestre de
Passageiros (Abrati) em in-

formação divulgada em novembro último, aumentou
cerca de 15% a procura por
serviços diferenciados no
interestadual.
Os veículos possuem
Chassi O500 RSD 2441
408 cv de potência, câmbio automático ZF Ecolife, ESP controle eletrônico de estabilidade, EBS
Sistema eletrônico de
freios, Assistente de partida em rampa, Retarder,
sistema auxiliar de freios
e top break (freio motor
auxiliar).

Condomínios e hotéis poderão vender sanduíches do Bob’s

E

m ritmo de crescimento, o Bob’s ampliou a venda de sua
nova linha de sanduíches
congelados Bob’s em casa.
Os novos produtos passam
a ser vendidos pela Onii,
com a tecnologia avançada
e automatizada para condomínios, co-workings, clubes, empresas, hotéis, entre
outros, a partir do final do
mês de janeiro.
Criada com o objetivo
de facilitar o acesso dos
produtos aos consumido-

res de forma inteligente e
autônoma, a startup levará os novos itens de Bob’s
em Casa por meio de um
freezer temático ao Rio
Innovation Week, evento
sobre inovação e tecnologia no Brasil.
O portfólio exposto
no evento, será o mesmo
comercializado no varejo. Serão oferecidas cinco
opções de sanduíches que
compõem o portfólio de
lanches pré-prontos aos
consumidores nos sabores

Cheeseburger, Double Cheese, Cheddar Australiano,
Crispy Bacon e o novo Mini
Cheeseburger.
“Cada vez mais queremos levar a marca Bob’s
para condomínios e prédios comerciais, destacando o sabor e a qualidade
de nossos produtos, com
conveniência e rapidez”,
afirma Raquel Paternesi,
diretora de marketing do
Bob’s, ressaltando que em
breve a rede terá novos
parceiros para comercia-

lizar os produtos, dando
continuidade ao trabalho
que foi iniciado em novembro com o St. Marche,
em São Paulo.
“Estamos muito felizes
por iniciar a parceria. No
evento, os participantes
terão a oportunidade de
acompanhar 100% do processo de self checkout que
consiste no processamento
e pagamento das compras
sem auxílio de operadores”,
ressalta Tom Ricetti, um
dos fundadores da Onii.
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Resultado do CPI dos
EUA acalma mercado
O

índice de preços
ao consumidor
(CPI, na sigla em
inglês) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,5% em
dezembro, ante novembro,
divulgou nesta quarta-feira
o Departamento do Comércio do país. Analistas
ouvidos pelo Wall Street
Journal calculavam alta de
0,4%. O índice mede a evolução dos preços de bens e
serviços sob a perspectiva
do consumidor.
Logo pela manhã, o Ibovespa reagiu positivamente
após a divulgação dos dados
de inflação dos EUA, renovando máximas na faixa dos
105 mil pontos, após abrir
aos 103.778,98 pontos. Às
17 horas e 6 minutos, o índice marcava 105.664,92.
“Os dados do CPI divulgados nesta quarta-feira
foram bons. Muita gente
estava apreensiva que o número oficial fosse maior do
que o esperado. Saiu em linha. Somente isso já é uma
boa notícia, pois indica que
a inflação está precificada
no mercado”, relata Andrey Nousi, CFA e CEO
da Nousi Finance, escola de
educação financeira.
Na terça-feira, o depoimento do presidente do Fed
(Banco Central dos EUA),
Jay Powell, no congresso
americano, reassegurou que
a instituição tem ferramen-

tas amplas para ter um ciclo
de aumentos de juros tranquilos. “Powell falou que o
FED vai agir tranquilamente e que ainda tem muitas
ferramentas para controlar
inflação. Taxa de juros nos
EUA praticamente inalterada depois do anúncio de
inflação”, relatou.
“O mercado entende isso como positivo e dá mais
confiança que a inflação
não fugirá do controle por
muito tempo”, informou.
Na opinião de Nousi, a preocupação dos investidores ficará mais no

crescimento da economia,
lucros corporativos e produtividade do trabalhador
americano. “Todos esses
fatores apontam para um
crescimento saudável. A
lucratividade das empresas
americanas irá apontar se
as empresas reduzirão seu
prognóstico de crescimento
por conta da inflação.
“Para o Brasil, o simples
fato de ser fato positivo para a bolsa americana, ameniza o humor do investidor
global, que consequentemente é positivo para a bolsa brasileira e dólar versus

real”, assinala o especialista.
As bolsas da Europa encerram a quarta-feira em
alta, após a leitura de dezembro da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, praticamente em linha
com o esperado, que reforça
a previsibilidade nos planos
do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano)
para aperto da política monetária. No fechamento, o
índice pan-europeu Stoxx
600 subiu 0,65%, a 486,20
pontos. As ações de tecnologia foram as mais procuradas pelos investidores.

Comissão aprova
simplificação de licença
ambiental de gasodutos

A

Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara dos
Deputados aprovou nesta
quarta-feira projeto de lei
que altera a Política Nacional do Meio Ambiente para
simplificar o licenciamento ambiental de gasodutos.
A proposta será analisada,
em caráter conclusivo, pela
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
A medida se aplica à instalação ou ampliação de dutos para o transporte de gás
natural nas imediações de
dutos de transporte de petróleo ou derivados, linhas
de transmissão e distribuição de energia elétrica, rodovias, ferrovias e minerodutos.
Segundo o texto, nesses
casos, o licenciamento ambiental será simplificado,
podendo haver exclusão ou
agrupamento de fases do
processo e aproveitamento
de estudos ambientais anteriores elaborados na área
de influência do estabelecimento ou da atividade.
De acordo com o Anuário Estatístico 2021, da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram
produzidos no Brasil 123
milhões de metros cúbicos
por dia de gás natural em
2019, chegando a 128 mi-

lhões de metros cúbicos em
2020.
Desse montante, apenas
49,2 milhões de metros cúbicos foram comercializados em 2019 e, em 2020,
42,4 milhões de metros
cúbicos. “A principal causa
desse baixo aproveitamento do gás natural de origem
nacional é a ausência de
uma rede de gasodutos que
possa levar o produto a parcela significativa de nosso
território”, destaca Lopes,
autor do projeto original.
O Projeto de Lei
2815/21, do deputado Julio
Lopes (PP-RJ), foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado
Evair Vieira de Melo (PP-ES). “Embora eu esteja,
de maneira geral, de acordo
com a iniciativa, algumas
modificações precisam ser
feitas, conforme contribuições de nota técnica elaborada pela Petrobras”, disse
Melo.
Além de promover alterações em termos e expressões utilizados no projeto,
o novo texto proposto pelo
relator amplia o licenciamento simplificado para
áreas próximas a outros
empreendimentos lineares
já licenciados e permite a
apresentação de estudo prévio de impacto ambiental
(EIA) simplificado ou revisão de estudos já existentes.

O que se espera do mercado de ações em 2022?
Por Jorge Priori

C

onsultamos cinco
especialistas
em
renda variável sobre o que eles esperam do
mercado de ações em 2022
e a sua expectativa para o
fechamento do Ibovespa no
final do ano. Ressaltamos
que o índice da B3 fechou
2021 com 104.822 pontos.

Bruno Komura, estrategista de renda variável
da Ouro Preto Investimentos
Expectativa para o Ibovespa:
entre 120 e 130 mil pontos
O mercado será bastante volátil em 2022, por
mais que a assimetria seja para o lado positivo. A
volatilidade virá por causa
das eleições, cenário de
aumento de juros globais e
possíveis tensões geopolíticas. O viés acaba sendo
otimista porque acreditamos que será difícil algum
candidato ganhar com
postura extremista, ou seja, ele deverá ir em direção
ao centro para conseguir
o máximo de eleitores. Os
ativos brasileiros já sofreram bastante e precificam
um cenário desafiador
para o ano. Deste modo,

sempre pode haver uma
piora, mas caso a perspectiva melhore, os ativos devem apresentar uma boa
performance.
Acreditamos que o Ibovespa pode voltar ao patamar de 120k, podendo
chegar aos 130k. A volatilidade deve se concentrar no
segundo e no terceiro tri. O
movimento mais consistente deve ocorrer no quarto
tri ou no final do terceiro
tri, quando houver maior
visibilidade sobre as eleições.
Fabrício
Gonçalvez,
CEO da Box Asset Management
Expectativa para o Ibovespa:
entre 110 mil e 125 mil pontos
Em 2021, nós sofremos
bastante na segunda metade
do ano devido às questões
fiscais. Consequentemente,
muitos setores foram deteriorados quanto às suas
cotações. Nesse momento,
muitas companhias estão
com um valor patrimonial
de mercado menor. Para
2022, eu vejo um mercado
de ações com oportunidades para os investidores.
Provavelmente, vamos ter
muita volatilidade no segundo semestre por conta

das eleições presidenciais.
Na minha opinião, esse é
um dos melhores momentos para se comprar ações
pois seus preços estão bem
deteriorados.
Minha expectativa para o
Ibovespa é que, até o final
do primeiro semestre, nós
tenhamos um teste dos 130
mil pontos. Depois disso,
o mercado deve ficar lateral por conta das eleições,
oscilando entre 110 e 125
mil pontos. Com a definição do próximo presidente, provavelmente haverá o
rompimento do topo histórico (131.190 pontos, em
7/6/2021).
Ricardo Oliboni, sócio
e chefe de Mesa da Axia
Investing
Expectativa para o Ibovespa:
122 mil pontos
No momento, a Bolsa está trabalhando na faixa dos
103 mil pontos, depois de
ter alcançado o topo histórico na região dos 130 mil
(jun/2021). A bolsa vem
sofrendo no dia a dia com
a subida da moeda americana e a alta da Selic, que
atualmente está em 9,25%,
podendo ficar acima dos
10% até o final de 2022.
Apesar de vermos dinheiro

de fora entrando na Bolsa,
está havendo uma migração de pessoas físicas para
investimentos mais conservadores por conta da alta da
Selic. Contudo, nossa bolsa
está “‘barata”’, o que é uma
grande oportunidade para
quem pensa a médio e longo prazo.
A expectativa para o final de 2022 é que tenhamos um cenário conturbado por conta das eleições
e de uma inflação alta que
precisa ser controlada.
Projetamos que o Ibovespa estará na casa dos 122
mil pontos no final do
ano. O Brasil está barato
não só para os estrangeiros, mas para os brasileiros também. Como disse,
a Bolsa é a melhor escolha
para o investidor que pensa a médio e longo prazo.
Pedro Serra, gerente de
research da Ativa Investimentos
Expectativa para o Ibovespa:
117 mil pontos
Na Ativa Investimentos,
projetamos um target de
117 mil pontos para o Ibovespa em 2022. Olhando
para frente, este ano parece
ser um ano potencialmente
mais volátil do que 2021,

devido às questões internas
e externas.
No ambiente interno, teremos a aproximação das
eleições, que, embora seja
cedo para fazer preço nos
mercados, talvez já comece
a pesar nas escolhas e decisões do atual governo, pesando mais as medidas que
possam agradar determinado grupo de eleitores do
que uma agenda mais responsável que não costuma
ser muito popular.
Na questão externa, iremos, em breve, atravessar a
retirada gradual dos estímulos juntamente com todas
as suas consequências, desde o mercado de câmbio até
o de ações. De forma geral,
pode-se assumir que os investidores poderão exigir
um prêmio de risco maior
para ativos nos mercados
emergentes.
Apesar de acreditar que
ainda há muito “desaforo”
precificado nos mercados, a
Bolsa ainda está imersa em
um ambiente de volatilidade. O investidor que quer
enfrentar esse momento de
tempestade de maneira segura, deve buscar empresas
com histórico secular, ou
seja, menos dependentes
do ambiente macro e, cla-

ro, que estejam entregando
bons resultados.
Matheus Lima, analista da Top Gain
Expectativa para o Ibovespa:
abaixo dos 104 mil pontos
Esperamos uma volatilidade extrema, principalmente a partir de abril e
maio por conta das eleições.
O mercado será muito influenciado pelo ânimo ou
desânimo das pesquisas
eleitorais. É muito difícil
prever algo para esse ano,
pois, dependendo dos resultados das eleições, o impacto na bolsa poderá ser
muito bom ou muito ruim.
Caso voltemos a ter uma
liderança de esquerda, podemos ver o mercado estressar bastante. Com isso
pode haver uma intensificação da movimentação
de baixa que vem desde o
segundo semestre de 2021.
Vemos um mercado mais
otimista com a possibilidade de outros nomes, mas,
obviamente, temos outros
fatores para serem levados em consideração. Por
exemplo, o Brasil ainda vive
um certo temor com o risco
fiscal. Acredito que o Ibovespa fará movimentações
de baixa até o final do ano.
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Emissões de renda fixa e
variável batem recordes em 2021

Acesso a crédito pelas
MPEs ainda é dureza

P

ara o mercado de
capitais, o ano passado foi de rentabilidade. As ofertas das
companhias
brasileiras
no mercado de capitais somaram R$ 596 bilhões em
2021, o maior resultado da
série histórica calculada pela Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), iniciada em 2012.
Tanto as emissões de renda fixa, quanto as de renda
variável, apresentaram volumes recordes (em valores
nominais), de R$ 467,9 bilhões e de R$ 128,1 bilhões,
respectivamente. Os dados
foram divulgados nesta
quarta-feira.
“O balanço mostra que
tivemos um ótimo ano para
as captações das empresas.
O grande destaque é a evolução do mercado como um
todo. Não foi só uma classe
de instrumentos que avançou, foram todas, na renda
fixa e na variável”, afirma
José Eduardo Laloni, vice-presidente da Anbima.
Entre os instrumentos
de renda variável, os IPOs
(ofertas públicas iniciais de
ações) se destacaram no
ano, com 46 operações que

movimentaram R$ 63,6 bilhões. O volume é 46,9%
maior do que o registrado
em 2020 (R$ 43,5 bilhões),
quando já havia sido verificada alta em relação aos períodos anteriores.
Já os follow-ons (emissões subsequentes) somaram R$ 64,5 bilhões em 26
operações. Considerando
o total de ofertas de ações
no ano (R$ 128,1 bilhões),
os fundos de investimento
ficaram com a maior parte
do valor levantado (48,4%),
seguidos pelos investidores
estrangeiros (35,5%), demais investidores institucionais (8,4%) e pelas pessoas
físicas (6,7%).
Na renda fixa, as debêntures foram os principais
instrumentos usados pelas
empresas em 2021, com volume de R$ 253,4 bilhões,
mais que o dobro do que o
apurado em 2020, em 487
operações. A maioria das
emissões teve os recursos
destinados para capital de
giro (33,3%) e refinanciamento de passivo (22%),
com percentual relevante
no investimento em infraestrutura, cuja participação
subiu para 21,2% (contra
14% em 2020). As movi-

mentações no mercado secundário de debêntures bateram recorde, com volume
de R$ 216,2 bilhões no ano.
Os demais ativos de renda fixa também tiveram
resultados expressivos no
ano. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) levantaram
R$ 85,3 bilhões (aumento
de 125% sobre 2020). Entre os instrumentos de securitização, os Certificados
de Recebíveis Imobiliários
(CRIs) chegaram a R$ 34
bilhões, enquanto os Certificados de Recebíveis do
Agronegócio (CRAs) atingiram R$ 23,1 bilhões – os
resultados representam altas de 121% e de 52%, respectivamente, na comparação aos apurados em 2020.
Considerados produtos
híbridos entre renda fixa e
variável, os fundos imobiliários também bateram recorde de emissões em 2021.
No ano, foram realizadas
330 operações, que somaram R$ 49,5 bilhões.
No mercado externo,
ocorreram 36 operações ao
longo do ano passado, totalizando US$ 28,1 bilhões. O
resultado se divide em US$
24,6 bilhões de ofertas de

renda fixa e US$ 3,5 bilhões
em renda variável.
A partir da próxima edição do Boletim de Mercado de Capitais, a Anbima
iniciará o acompanhamento das ofertas de Notas
Comerciais e de Fundo de
Investimento em Cadeias
Agroindustriais (Fiagro).
Lançados no ano passado,
os instrumentos levantaram
R$ 2,7 bilhões e R$ 1,2 bilhão, respectivamente, até
dezembro de 2021.
O total de ofertas no
mercado de capitais brasileiro atingiu R$ 596 bilhões
em 2021. O resultado é
60% maior do que em 2020
– ano marcado pelo início
da pandemia e por grande
incerteza dos investidores
com relação à economia.
Em dezembro, o montante captado foi de R$ 78,5
bilhões e contou com grande participação dos FIDCs
– com R$ 26,3 bilhões em
ofertas. A quantia captada
no mês foi a maior para
essa classe de ativos em
2021 e contribuiu para que
esses fundos encerrassem
o ano o com R$ 85,3 bilhões em captações. O valor é mais do que o dobro
captado em 2020.

A

s Micro e Pequenas
Empresas (MPEs)
são as maiores fontes de ocupações formais e
informais na economia brasileira, mas apesar disso enfrentam muitas barreiras para
conseguir crédito. Os pequenos negócios respondem por
mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB).
Juntas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas
empresas no país representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos
últimos anos, de acordo com
dados do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
A coordenação-geral de
Micro e Pequenas Empresas da Secretaria Especial
de Produtividade e Competitividade do Ministério
da Economia (Sepec/ME)
afirma que o acesso a crédito e a financiamento para
essas empresas é desafiador.
De acordo com dados do
Banco Mundial (Bird), cerca
de 68% das MPEs formais
nos mercados emergentes
não têm, junto às instituições
financeiras, acesso a crédito
ou o acesso é insuficiente, o
que resulta em uma lacuna de
crédito estimado em cerca de
US$ 1 trilhão.
Segundo pesquisa promovida pelo Sebrae – por meio
de entrevista com quase sete
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mil empresas, dentre microempreendedores individuais,
microempresas e empresas
de pequeno porte – 82%
destas empresas que tentaram obter crédito encontrou
alguma dificuldade. Dentre
as dificuldades apontadas, as
três mais recorrentes estão
direta ou indiretamente associadas a garantias, ou falta
delas: taxas de juros elevadas,
falta de garantias reais e falta
de garantias pessoais.
Para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
– por meio de documento
em que propõe iniciativas
para juros mais baixos nas
operações de crédito – um
dos componentes dos juros
é a inadimplência, sendo
que os custos associados a
esse fator são mais elevados
no Brasil, em especial por
conta da baixa e custosa recuperação de garantias, somada a outras questões.
Em agosto de 2021,
com a edição do Decreto
nº 10.780, foi instituído o
Sistema Nacional de Garantias de Crédito com o
objetivo de facilitar o acesso das MPEs a crédito e a
demais serviços das instituições financeiras e de proporcionar a elas tratamento
diferenciado, favorecido e
simplificado, sem prejuízo
de atendimento a outros
públicos-alvo.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

