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Ceciliano:
autofagia fez
operação do
Galeão inviável
O Aeroporto Santos-Dumont,
no Centro do Rio, será leiloado
junto com o Aeroporto Internacional do Galeão no segundo
semestre de 2023, anunciou na
quinta-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas. Em coletiva, ele confirmou a saída do Santos-Dumont
da 7ª Rodada de Licitações de aeroportos, que acontece neste ano.
A mudança aconteceu após o
anúncio de que a empresa Changi, de Singapura, que controla a
concessionária que administra o
Galeão, desistirá do negócio. A
empresa asiática protocolou nesta sexta-feira, no fim da tarde,
um pedido na Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) para deixar a concessão, após o órgão ter
negado, no início do mês, pedido
para rever o equilíbrio do contrato.
Segundo a Changi, as perdas
com a redução do tráfego aéreo
durante a pandemia chegaram a
R$ 7,5 bilhões. A concessionária,
que atualmente detém 51% do
aeroporto, queria abater esse valor das outorgas a serem pagas ao
governo até 2039, quando acabaria o contrato atual. Em valores
atualizados, a empresa teria que
desembolsar pouco mais de R$ 1
bilhão por ano.
O ministro anunciou que a
Changi continuará a prestar os
serviços no Galeão até o contrato
da nova licitação ser assinado. Os
outros 49% do Galeão são administrados pela Infraero, empresa
pública.
O presidente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT), lamentou a desistência
da Changi: “O anúncio de que o
grupo operador de aeroportos
Changi, de Singapura, está devolvendo a concessão do Galeão é
péssimo para imagem do Brasil,
para economia do Rio de Janeiro
e mais um resultado da falta de
coordenação que existe na infraestrutura aeroportuária da Região
Sudeste, especialmente do Rio de
Janeiro.”
“Aqui a autofagia aliada à crise
da Covid tornou inviável a operação do Galeão, hoje desinteressante até para grandes investidores internacionais. Receber a
notícia de que o grupo que opera
o aeroporto considerado o mais
moderno do mundo, o de Singapura, vai deixar a concessão é
péssimo para aqueles que querem
investir em infraestrutura no Brasil”, prosseguiu Ceciliano.

Campos Neto garante que não se trata de banalização

Pix: você ainda terá
seus dados vazados
Presidente do BC diz que frequência vai aumentar
Os vazamentos de dados do
Pix, sistema instantâneo de pagamentos do Banco Central (BC),
ocorrerão com alguma frequência,
afirmou nesta sexta-feira o presidente do órgão, Roberto Campos
Neto. Segundo ele, os casos registrados até agora são leves, e a
autoridade monetária está atuando
para que as ocorrências sejam as
mínimas possíveis.
“Como nós entendemos que esse mundo de dados vai cada vez
crescer mais exponencialmente,
os vazamentos vão acontecer com
alguma frequência. Não querendo
banalizar os vazamentos, porque
vamos atacar todos os vazamentos
para que eles sejam o mínimo possível”, disse o presidente do BC
em evento promovido pelo Esfera
Brasil, grupo que promove reuniões entre empresários, empreendedores e líderes do setor público.

A postura de Campos Neto sobre vazamento de dados entra em
choque com a realidade mundial.
Relatório anual da Tenable intitulado Threat Landscape Retrospective 2021 aponta que mais de 40
bilhões de registros foram expostos em todo o mundo no ano de
2021. Somente no Brasil, o número de registros vazados ultrapassou os 815 milhões. Reportagem
sobre o assunto acima foi publicada na edição eletrônica do Monitor Mercantil do último dia 8.
Desde a criação do Pix, em
novembro de 2020, o BC registrou três casos de vazamento de
informações. O mais recente foi
na semana passada, quando 2,11
mil chaves Pix de clientes da instituição de pagamentos Logbank
foram vazadas. Em agosto do ano
passado, ocorreu o vazamento de
dados de 414,5 mil chaves Pix por

número telefônico do Banco do
Estado de Sergipe (Banese). No
fim de janeiro, 160,1 mil clientes
da Acesso Soluções de Pagamento
tiveram informações vazadas. Em
nenhum caso, foram expostas senhas e saldos bancários.
Campos Neto esclareceu que
as informações expostas até agora
não incluem dados como senhas
e movimentações financeiras. Os
vazamentos abrangem, na maior
parte, dados que podem ser obtidos publicamente, acrescentou.
“A gente tem vazamento, às vezes, que é nome e CPF. Nome e
CPF têm no talão de cheque da
pessoa. Você tem, às vezes, o vazamento de telefone, que a chave é o
telefone celular, mas grande parte
das pessoas tem o telefone celular
aberto, você entra em um sistema
de consulta, bota o nome e acha o
telefone”, detalhou Campos Neto.

Economia quase parada com alta de 0,01%
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou alta de
0,33% registrado em dezembro de
2021, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. O
BC informou que, na comparação
com dezembro de 2020, o índice
apresentou alta de 1,30%, considerando os dados dessazonalizados. Com isso, a taxa chegou a
139,73 pontos. No acumulado do
ano, o IBC-Br ficou em 4,5%.
O índice, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, é
uma forma de avaliar a evolução

da atividade econômica brasileira
e ajuda o BC a tomar decisões sobre a Selic, definida atualmente em
10,75% ao ano.
Segundo Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital
Modalmais, “com o resultado de
hoje [sexta-feira], o IBC-Br ficou
praticamente estável no quarto trimestre de 2021 ao crescer
0,01%. No ano encerrado, a alta
do indicador foi de 4,5% quando
comparado a 2020. O carrego para o ano de 2022 do IBC-Br é de
0,34%. Mantemos nossa projeção

de 4,6% para o crescimento da
economia no ano passado. Para
2022, projetamos um crescimento
do PIB de 0,5%. A perspectiva para a atividade econômica no ano
corrente continua preocupante
dados o estado do ciclo de aperto
monetário promovido pelo BC, o
aumento da preocupação quanto à
inflação nos Bancos Centrais das
economias desenvolvidas, questionamentos ao crescimento da economia mundial, além das incertezas inerentes ao ciclo eleitoral no
Brasil.”

Lucro do Itaú
dispara 45% e vai a
quase R$ 27 bilhões
O Itaú alcançou lucro de R$
26,9 bilhões em 2021, uma alta de
45% na comparação com o ano
anterior. No quarto trimestre de
2021, o lucro líquido gerencial foi
de R$ 7,159 bilhões, 32,9% acima
de igual período de 2020. O resultado animou o mercado, com alta
de mais de 7% nos ADRs.
Para a Ativa Investimentos, o
bom desempenho se deu pelo
crescimento da margem financeira gerencial, principalmente da
margem financeira com clientes.
“De positivo, destaca-se também
o crescimento acima do guidance
para a carteira de crédito e os indicadores de qualidade de crédito
do banco.” De negativo, contudo,
a Ativa destaca a piora na margem
com mercado e o aumento do
custo de crédito (trimestre sobre
trimestre), devido a maior participação de varejo Brasil no mix de
crédito. Página 6

Vale reduz produção
de minério e agrega
valor com pelotas
A Vale divulgou seu relatório
do quarto trimestre de 2021 que a
produção de minério de ferro totalizou 82,5 milhões de toneladas
(queda de 7,8% sobre o trimestre
anterior e de 2,4% contra o ano
anterior). No ano, foram 316 milhões de toneladas.
Para os analistas da XP, a estratégia da Vale de reduzir a produção
de minério de ferro e aumentar as
vendas de pelotas impulsiona a
agregação de valor. “Mantemos
nossa recomendação de compra
(preço alvo de US$ 17,6/ADR,
R$ 97,1/ação).”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1987
R$ 5,2030
R$ 5,9600
R$ 0,8267
R$ 307,42

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Tendências de marketing digital para 2022
Por Bruno Campos
de Oliveira

T

oda lista de tendências é um processo
desafiador, principalmente quando falamos
de marketing digital. Em
um mercado onde tudo pode mudar em uma semana,
traçar planos para o futuro é
percorrer um terreno incerto e há apenas uma certeza:
você vai errar alguma coisa.
Mas, como diz o presidente
da Pixar, Ed Catmull, “be
wrong as fast as you can”,
ou seja, “erre o mais rápido
possível”. Antes de partir
para a lista, acho importante frisar que, mesmo que as
tendências não se consolidem, são temas para ficar
de olho. Acompanhe:
Web 3.0 – A internet revolucionou o mundo em
que vivemos e tudo indica
que estamos caminhando
para uma nova fase. Antes
de falar na versão 3.0 é importante deixar claro quais
foram as anteriores. Como
web 1.0 entendemos a primeira internet, um conteúdo estático e pouco interativo. Já na 2.0, temos a
era social onde emissor e
receptor interagem e o usuário pode criar conteúdo.
O famoso “user generated
content” que faz com que
o maior canal de vídeos
online do mundo, YouTu-

be, não tenha que se preocupar em gerar conteúdo,
como outros veículos, seus
irmãos mais velhos, ainda
precisam. A web 3.0 joga
no liquidificador conceitos
como Internet das Coisas,
blockchain, descentralização e 5G para permitir uma
nova era marcada pela colaboração entre pessoas e
plataformas.
Como gestores de marcas, é preciso entender que
devemos estar onde nosso
cliente está. Por isso, muitas marcas já ensaiam estar
em novos espaços, como o
metaverso. Recentemente, a
Nike comprou uma empresa chama RTFKT. Eles são
especializados em NFTs
e produzem tênis virtuais.
Com a evolução de plataformas e jogos online, por
que não vestir nossos personagens com nossas marcas preferidas? Um avatar
é a representação de como
queremos ser vistos no ambiente online e, para mercados como o de moda, isso
abre um novo mundo de
possibilidades.
O mundo é híbrido e
não há caminho de volta
– Os últimos anos foram
desafiadores para a sociedade. Experiências que antes
eram exclusivamente físicas
foram forçadas a migrar para o online. Com isso, o marketing ganhou ainda mais
peso no digital.

O primeiro impacto foi
um crescimento explosivo
do consumo de vídeos online e dispositivos móveis,
comportamento que trouxe
uma grande oportunidade
para anunciantes adaptarem
seus investimentos.
Outro fator importante
é que o prime time (horário
nobre das 20h às 23h), deixou de vez de fazer sentido.
Com rotinas de trabalho
mais flexíveis, as pessoas estão consumindo mídia sob
demanda, quando faz sentido para elas.
Por isso, faz muito mais
sentido olhar os dados de
engajamento da marca, cruzar dias e horários de maior
interação, e criar o seu próprio horário nobre.
As pessoas estão voltando a fornecer os seus
dados para publicidade
– As leis de privacidade de
dados trouxeram uma nova
dinâmica para as operações
de marketing. Hoje, toda
ação precisa de consentimento prévio do usuário.
Seja um e-mail, seja a coleta
de um cookie.
Quando a Apple implementou
restrições
mais duras no IOS 14,
boa parte da indústria de
anúncios mobile sentiu o
impacto. Em poucos meses, a maioria dos donos
de iPhone bloqueou sua
rastreabilidade para publicidade. Isso impede que a

pessoa receba publicidade
direcionada e que os anunciantes saibam se aquela
pessoa converteu ou não.
No entanto, é algo que parece estar mudando.
Segundo a Gartner, até
2023 a taxa de não-aceite de
publicidade em dispositivos
móveis vai cair de 85% para 60% por que as pessoas
estão percebendo que, ao
bloquear a inteligência da
publicidade, acabam sendo
expostas a conteúdos de
baixa qualidade ou que não
têm ligação com seus interesses.
Aqui fica claro que, apesar das questões de privacidade, o consumidor, agora
dono do seu dado, entende
que vale a pena compartilhar suas informações para
receber a mensagem correta, no momento certo, através do canal ideal.
Influenciadores virtuais vão concorrer com celebridades e influencers
tradicionais – Segundo
a Gartner, até 2026 quase
um terço do budget de celebridades e influenciadores
será direcionado para influenciadores digitais, personalidades criadas através
de ilustração, 3D e técnicas
de animação, que dão vida
para marca ou para a persona dela. Um exemplo que
temos no Brasil é a Lu, da
Magazine Luiza. A grande
vantagem de influenciado-

res virtuais é que, a longo
prazo, eles se tornam assets
de marca e podem valer milhares de reais como hoje
um logo ou assinatura como “Just do It”, vale.
Outra vantagem desse tipo de influenciador é
o controle que as marcas
têm. Elas não precisam se
preocupar com um eventual deslize do influenciador, uma frase mal colocada e custam muito menos
para as ações do dia a dia.
Talvez seja uma das maiores disrupções que o mercado de influenciadores
pode sofrer nos próximos
anos.
Marcas vão ter múltiplas lojas online – Até
pouco tempo atrás, as vendas de um fabricante eram
divididas entre venda direta e varejo. Com o crescimento do marketplace, o
conceito ampliou e tivemos
a entrada do 3P no jogo.
No entanto, cada vez mais
é possível comprar através
de múltiplos locais como
plataformas de mensageria como WhatsApp e WeChat no que chamamos de
Conversational Commerce
ou ainda, dentro de redes
sociais como Instagram e
TikTok, através do Social
Commerce.
Segundo a Gartner, até
2026 cerca de 60% dos millennials e da geração Z vão
preferir comprar através de

plataformas sociais em vez
de lojas de e-commerce
como conhecemos hoje.
O modelo traz vantagens
e desvantagens. Se por um
lado perdemos o controle,
tracking e capacidade de
personalização de uma loja
própria onlline por outro
lado, ganhamos um universo de possibilidades ao
integrar conteúdo e interação social com a jornada de
compra.
É uma oportunidade para as marcas entenderem
que dentro da estratégia de
conteúdo teremos cada vez
mais espaço para conversão
em canais onde hoje focamos em inspiração e engajamento.
Além dessas lojas em
redes sociais, o crescimento de mundos virtuais autônomos e paralelos cria
a possibilidade de novas e
imersivas experiências de
compra. Isso pode acontecer no hypado metaverso
ou mesmo dentro de um
jogo – como o servidor
Cidade Alta de GTA roleplay que teve a entrada do
iFood, permitindo que os
jogadores trabalhem como
entregadores. Ou ainda,
o Outback que abriu uma
loja com missões especiais
dentro do game.
Bruno Campos de Oliveira é CMO
da ADSPLAY Mídia Programática
e CEO da CTRL365.

PMESP adapta seus regulamentos ao tempo das redes sociais
Por Dirceu
Cardoso Gonçalves

A

diretriz emitida em
27 de dezembro
pelo comando-geral da Polícia Militar de São
Paulo constitui a simples
adaptação de leis e regulamentos vigentes há muitos
anos para preservação tanto
da corporação como órgão
de Estado quanto do policial em relação à possibilidade de cometer transgressões disciplinares ou crimes
que possam lhes causar punições funcionais, processos e outros dissabores.
Define normas e restrições que visam manter a
instituição fora do embate
político, eleitoral e ideológico e preservar o seu quadro
de atribuições, que serve toda a comunidade, indepen-

dente de etnia, religião ou
ideologia.
Explicita que o corpo
funcional não pode promover manifestações políticas,
reivindicatórias ou depreciativas através das redes
sociais. E que, também é
vedado utilizar imagens de
ações ou bens da corporação (armas, fardas, símbolos
e outros) em postagens políticas ou exploratórias das
atividades policiais, principalmente quando isso se dá
através de canais monetizados. Nada disso é novidade
e a tropa precisa saber disso
para evitar transgressões
que podem levar a problemas, inclusive a processos
baseados no Código Penal
Militar.
A chegada das redes sociais enseja manifestações
– muitas delas extremadas
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– que chegam a esbarrar
na legislação e levam os
autores a sofrem processos e outras represálias.
Ainda não temos definido
o que pode e o que não
pode nas redes. Quando
se fala em regulamentação
ou controle, surge o argumento de que impedir tais
manifestações é censura.
E censura é proibida pela
Constituição. A PMESP,
com a diretriz, faz a leitura
dos seus regulamentos em
relação ao momento em
que vivemos. Apontar as
vedações era desnecessário
antes das redes sociais. Sem
elas ninguém tinha acesso à
comunicação onde pudesse
publicar o que bem entendesse. Hoje essa via está
disponível e seu uso exacerbado pode causar sanções.
O policial militar convi-

ve normalmente com restrições. A principal é não
ter direito à greve, pois isto levaria a comunidade à
insegurança. Com as redes
operantes, há que se redefinir os limites do seu uso.
Tanto para as instituições
policiais como para toda a
máquina pública e seus integrantes que, mesmo sem
as especificidades da segurança, também são servidores públicos e têm o dever
de se interagir com toda a
comunidade.
Soldados e cabos foram
impedidos de votar e ser
votados durante muitos
anos. Essa restrição acabou
com o advento da Constituição de 1988. Hoje todos
se alistam e, se o desejarem,
apresentam seus nomes para
disputar cargos eletivos, submetendo-se às normas esta-
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belecidas como, por exemplo, passar para a reserva se
for eleito e assumir o posto
político. Nada mais impede
o PM de participar politicamente, mas – pelas diretrizes
ora conhecidas – ele próprio
deve dividir as atividades.
Realizar suas campanhas e
proselitismo mas não usar
recursos e nem equipamentos ou serviços e ações da
corporação.
Esse cuidado que a
PMESP adota por certo
se estenderá às congêneres
dos outros estados. Com o
tempo, quanto mais o país
se aperfeiçoar, será observado por todo o funcionalismo, dentro da mesma
premissa de que as repartições e seu quadro são mantidos por recursos do povo
e têm por finalidade atender
toda a população Uma coi-

sa é a repartição – apolítica
e de interesse genérico da
população – e outra é o servidor que, na condição de
cidadão, é detentor de liberdade e direitos, mas precisa
zelar pela separação de suas
atribuições funcionais e das
atividades pessoais e de cidadania.
Bem compreendidas, as
diretrizes ora divulgadas pela PMESP são a salvaguarda
da corporação e, ao mesmo
tempo, a segurança do policial, evitando que, na facilidade de acesso aos canais
de comunicação, cometa
transgressões e até crimes
disciplinaes que possam lhe
trazer problemas.
Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente
da Associação de Assistência Social
dos Policiais Militares de São Paulo
(Aspomil).
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Brasil poderá viver um desastre
ambiental e econômico
Jaques Wagner alerta para o perigo da flexibilização de agrotóxicos
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Poupança europeia
cresceu 1 tri na pandemia

E

m tempos normais, os europeus economizam cerca
de 12% de sua renda. Durante a pandemia, essa taxa
de poupança aumentou mais de 50%, para quase 19% em
2020 e 2021. Isso significa, segundo o Fundo Monetário
Internacional (FMI), que as famílias da Zona do Euro
economizaram quase € 1 trilhão a mais nesses dois anos
do que teriam feito se a pandemia nunca tivesse acontecido – equivalente a cerca de 8% do Produto Interno Bruto
total da área.
Um aumento moderado nos gastos – se as famílias usarem cerca de um terço de suas poupanças excedentes para
consumo maior em dois anos – adicionaria 2,5 pontos
percentuais ao PIB e até 0,75 ponto percentual à inflação
até o final do segundo ano, segundo o FMI. Metade do
excesso dessa poupança está em contas bancárias.
Tal como visto em outros lugares durante a pandemia,
o excesso de poupança também representa desigualdade: foi acumulado principalmente para aqueles com
alta renda. Na França, por exemplo, os 10% mais ricos
das famílias aumentaram a poupança substancialmente,
mesmo quando algumas famílias mais pobres reduziram a
poupança.

Vaporware?
Há razões para se duvidar do anúncio feito pelo governo de eliminar a prova de vida dos segurados do INSS.
A ideia apresentada é substituir a presença do cidadão por
comprovações de vida através de bancos de dados os mais
diversos, como TSE e Detrans.
O problema é que este tipo de integração é tecnicamente complexa e, portanto, cara e demorada. O Governo Bolsonaro cortou, no Orçamento da União de 2022,
R$ 988 milhões na verba destinada ao INSS. Ou seja,
a verba, que já era insuficiente para atender à demanda
atual, ficará ainda menor. Como encaixar um robusto
investimento em TI?
Se houvesse intenção concreta, o caminho seria uma
integração total com os registros de óbitos nos cartórios.
Ao anunciar uma consulta ampla a diversas fontes, fica parecendo que a proposta é meramente para ganhar simpatia
dos aposentados em ano eleitoral. Apuradas as urnas,
ficaria o dito pelo não dito: ou voltaria a prova de vida, ou
corre-se o risco de manter pagamentos indevidos.

Menos por mais
O tradicional Nescau é o mais novo integrante do
grupo de produtos que tiveram a quantidade reduzida,
enquanto os preços foram aumentados. Uma discretíssima
frase na embalagem – que segue a mesma de sempre –
finge informar o consumidor da mudança.

P

ara contrapor o
Projeto de Lei que
revoga a atual Lei
dos Agrotóxicos e flexibiliza as regras de aprovação
e comercialização desses
produtos químicos (PL
6.299/2002), o senador Jaques Wagner (PT-BA) presidente da Comissão de
Meio Ambiente (CMA),
apresentou ao final do ano
passado o PL 3.668/2021,
que pretende acelerar o estabelecimento de um marco
jurídico para a produção
de bioinsumos, de forma a
serem usados como meio
de manejo biológico. Ele
considera que se o PL dos
agrotóxicos avançar no Senado será um desastre para
o Brasil do ponto de vista
ambiental e também econômico.
“Irá permitir que mais
agrotóxicos cheguem à
mesa dos brasileiros, além
de promover o completo
desmonte da regulação dos
agrotóxicos no país. Claramente prioriza os interesses
econômicos e põe em risco
toda a sociedade, com repercussões de curto, médio
e longo prazo, tanto para as

gerações atuais quanto futuras”, apontou o senador.
Por este motivo, segundo o senador, o PL dos
Bioinsumos e do uso de
tecnologias
alternativas
como os controles biológicos de pragas e doenças deve ser reforçado e
ampliado em contraposição aos efeitos do PL dos
Agrotóxicos.
“Entendemos ser necessário sobretudo a ampliação do escopo da proposta
legislativa, para regular não
apenas a produção de bioinsumos por meio do manejo
biológico, mas também todo o seu ciclo produtivo,
que incluem a produção,
importação, exportação, comercialização e uso de bioinsumos na produção agropecuária nacional.”
O PL 3.668/2021 tem
análise terminativa na Comissão de Meio Ambiente
(CMA) e aguarda parecer
do relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDBPB).
Em sua justificativa,
Wagner aponta estudos
que sinalizam o crescimento do setor de bioinsumos:

Elza Fiúza/Abr

Jaques Wagner: ‘Claramente
prioriza os interesses econômicos
e põe em risco toda a sociedade’

atualmente, a produção
movimenta perto de R$ 1
bilhão por ano no Brasil e
já colabora com mais de 50
milhões de hectares na produção agrícola.
“A regulamentação do
uso de bioinsumos no
Brasil, especialmente, na
proteção de cultivos, promoverá ampliação da utilização desses produtos na
agricultura de 2,6% para
20% até 2025, podendo o
faturamento chegar a R$
2 bilhões por ano”, expõe
o autor do PL, ao pontuar
ainda que o Brasil caminha
para se tornar líder deste
mercado, hoje liderado pe-

los países do Hemisfério
Norte.
Bioinsumos são produtos
oriundos de substâncias de
natureza vegetal, animal, microbiana e mineral. São destinados ao uso na produção,
no armazenamento ou no
beneficiamento de produtos
agrícolas e florestais. Pela
utilização desses produtos
espera-se uma interferência positiva no crescimento,
no desenvolvimento ou no
mecanismo de resposta de
plantas, de microrganismos
e de substâncias derivadas
e interagir com produtos e
processos físico-químicos e
biológicos.

Lista de prioridades do governo reafirma agenda anti-indígena

E

m nota, o Conselho Indigenista
Missionário (Cimi) repudia mais uma iniciativa anti-indígena e contra a sociedade brasileira
do atual Governo Federal.
Segundo a entidade, a publicação da portaria 667, de
9 de fevereiro de 2022, com
as prioridades do governo
para votação no legislativo,
afronta os direitos humanos, ambientais e indígenas
no Brasil.
Muitas das proposições
já foram apresentadas em
2021 e barradas pelas mobilizações da sociedade civil, dos povos indígenas e
de seus aliados. O governo,
contudo, insiste em tentar
aprová-las, numa postura

arrogante, perversa e contrária à vida.
Dentre as prioridades elencadas pelo governo na portaria, encontra-se o Projeto de
Lei 490/2007, que altera o
Estatuto do Índio, os procedimentos de demarcação dos
territórios indígenas e concebe o marco temporal como
critério para essas demarcações. A lista inclui também
o PL 191/2020, que abre os
territórios indígenas para a
pesquisa e a lavra de recursos
minerais e hidrocarbonetos,
grandes empreendimentos e
exploração dos recursos hídricos.
A portaria do pacote de
maldades ataca o meio ambiente, com as proposições
do PL 3.729/2004, que al-

tera radicalmente as regras
do licenciamento ambiental no país, o PL 528/2021,
que regulamenta o mercado de carbono, e os PLs
2.633/2020 e 510/2021,
que formam o ‘PL da Grilagem’, voltado a anistiar e
regularizar invasões de terras públicas.
De acordo como o Cimi,
“repudiamos a prática nociva da não demarcação e da
não regularização fundiária
dos territórios indígenas e
o desrespeito aos direitos
fundamentais desses povos
contidos na Constituição
Federal de 1988. É imperativo cessar a propagação da
violência contra os povos
indígenas e a superexploração dos trabalhadores,

contidas na concepção da
integração assimilacionista do capital para o povo e
proposta como ‘solução final’ para os indígenas.
“As prioridades do Governo Federal na agenda
legislativa também demonstram a incapacidade do diálogo e da convivência com
a diversidade que é o povo
brasileiro. O Conselho Indigenista Missionário reafirma seu compromisso com
a resistência dos povos,
com a diversidade, com os
povos indígenas, nesta luta
contra os projetos de morte que afrontam os direitos
humanos e a natureza, na
dimensão sagrada das relações estabelecidas com a
terra-mãe.”

Rápidas
A Escola de Negócios – IAG PUC-Rio realiza nesta
terça-feira, às 11h, o painel “Conectividade entre Clientes
e Canais: O Desafio do Gerente Comercial”. Inscrições:
bit.ly/webinarIAG39y *** Neste fim de semana, o West
Shopping, em parceria com a Secec-RJ, recebe a Feira
de Flores e Plantas, que reúne produtores independentes do Rio de Janeiro *** A empresária Fernanda Gazal
ministrará curso de mentoria em Business Digital. Inscrições até 19 de fevereiro pelo link forms.gle/G1ytCZuE3ovZdGjBA *** Neste sábado, tem Feira de Adoção de
Cães e Gatos no Shopping Jardim Guadalupe, das 12h às
18h, e no West Shopping, das 14h às 18h, ambos no Rio
*** Luiz Antonio dos Santos Pinto é o novo presidente da
Associação Brasileira de Energia Solar Térmica (Abrasol).

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ n° 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/12/2021
1. Hora, Local e Data: Às 8h do dia 28/12/2021, na sede social, na Avenida Reverendo José Manoel da
Conceição n° 1593, Protestantes, Votorantim, São Paulo. 2. Convocação e Presença: Convocação
dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n° 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Claudio
Bechara Abduche; Secretário: Paulo Faria de Oliveira. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Foram tomadas as
seguintes deliberações, observados os impedimentos legais, com os acionistas presentes representando a
totalidade do capital votante: 4.1 Aprovar aumento do capital social da Companhia em R$ 1.100.000,00,
passando o capital social da Companhia de R$ 14.300.000,00 para R$ 15.400.000,00, mediante emissão
de 1.100.000 ações, ao preço de emissão de R$ 1.100.000,00 para integralização em bens, moedas e/ou
direitos; 4.2 Aprovar a subscrição do aumento de capital pela acionista Saneamento Ambiental Águas do
Brasil S.A., no valor de R$ 660.000,00 integralizado, no ato, mediante capitalização de parte da reserva de
retenção de lucros, pela subscritora contra a Companhia, no mesmo montante, tudo na forma do Boletim de
Subscrição que, autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; 4.3 Aprovar a subscrição do
aumento de capital pela acionista SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A., no valor de R$ 440.000,00
integralizado, no ato, mediante capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, pela subscritora
contra a Companhia, no mesmo montante, tudo na forma do Boletim de Subscrição que, autenticado pela
Mesa, fica arquivado na sede da Companhia; 4.4 Em razão do acima deliberado, caput do artigo 4º do
Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia é de
R$ 15.400.000,00, dividido em 15.400.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.” 5. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Presença
de: Cláudio Bechara Abduche, Presidente; Paulo Faria de Oliveira, Secretário. Saneamento Ambiental
Águas do Brasil S.A. e SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A., acionistas presentes. Confere com o
original lavrado em livro próprio. Votorantim, 28/12/2021. Claudio Bechara Abduche - Presidente; Paulo Faria
de Oliveira - Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. - Cláudio Bechara Abduche/Leonardo
das Chagas Righetto; SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A. - Pedro Miguel Cardoso Alves/Paulo Faria
de Oliveira. JUCESP nº 69.468/22-9 em 07/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Salões, feiras e festivais
de vinho de 2022

A

pandemia da Covid-19 causou estragos de toda ordem
para os mais diversos campos, com algumas exceções
de setores que, do ponto de vista econômico, até foram favorecidos pelas demandas de suprimentos para o combate
à doença ou por mudanças no estilo de vida das pessoas
confinadas e em home office. Falo, por exemplo, de toda
a rede de apoio à saúde, que trabalha com a elaboração e
aplicação de testes, vacinas, oxímetros, medicamentos; ou
do setor que gira em torno do delivery e do e-commerce,
como transportadoras, produtores e fornecedores de embalagens, sem contar a própria área de tecnologia, que esteve na pavimentação de toda a estrutura que permitiu a
sociedade funcionar.
No campo do vinho, diante do aumento do consumo, a
venda direta pela internet e pelo grande varejo compensou
muitas perdas que a paralisação do setor de restaurantes,
da hotelaria e do enoturismo provocou. Só no segundo semestre de 2021 é que esses setores voltaram a funcionar de
forma mais efetiva, mesmo assim, sujeitos a reaberturas e
lockdowns. Uma área que anima e movimenta muitos negócios no universo do vinho são os salões, feiras e festivais
de vinhos, voltados para o grande público, para os profissionais dos vinhos ou em formato híbrido.
Em 2020, boa parte desses eventos foi cancelada ou assumiu um formato virtual, que acabou vigorando em 2021,
com alguns retornos pontuais, muitas vezes adiados, diante
das incertezas do impacto lesivo das novas variantes do coronavírus. 2022 é o ano do retorno de muitos desses eventos no formato presencial e, podemos dizer, que há até uma
concentração de atrações, em função da grande paralisação.
Fiz um levantamento de algumas feiras e festivais importantes de impacto internacional para compartilhar aqui. Há
muitas atrações e existem muitos mais, inclusive que acontecem no Brasil, mas cujas datas para 2022 eu não consegui
identificar. Recomendo pesquisar mais sobre essas oportunidades para checar formatos, se restritos a profissionais
ou abertos ao grande público, e tentar aliar viagens com
conhecimento, compras de vinhos e entretenimento enogastronômico:
Wine Paris & Vinexpo Paris (França), 14 a 16/2/22;
Millésime Bio – Montpellier (França), 28/2 a 3/3/22 ;
Vinexpo America – Nova York (EUA), 9 a 10/3/22;
La Saint-Vincent Tournante – AOC’s próximas a Beaune,
Borgonha (França), 19 e 20/3/22;
Salão de Vinhos Independentes de Strasburgo (França)
–25 a 28/3/22;
Les Printemps de Châteauneuf-du-Pape (França) – 1º a
30/4/22;
Salon de Decouvertes do Rhone – Avignon, Tain
l’Hermitage (França), 4 a 6/4/22;
Vinitaly – Verona (Itália), 10 a 13/4/22;
Champagne Tasting à Paris (França) – 14 a 15/5/22;
Prowein Feira de Vinhos – Dusseldorf (Alemanha) – 15 a
17/5/22
Bordeaux Wine Week – Bordeaux (França), 16 a 23/6/22;
Feira Naturebas Brasil – São Paulo, 18 e 19/6/22;
Good Food & Wine Show – Sydney (Austrália), 24 a
26/6/22;
Santa Barbara Wine & Food Festival – Santa Barbara, Califórnia (EUA), 15 a 16/7/22;
Rheingau Wine Festival – Wiesbaden (Alemanha), 12 a
21/8/22;
Stuttgart Wine Festival – Stuttgart (Alemanha), 24/8 a
04/9/22:
San Mateo Rioja Festival – Logroño (Espanha), 21 a
25/9/22;
Provinho Brasil – São Paulo, 27 a 29/9/22;
Bardolino Wine Festival – Bardolino (Itália), 1º a 04/10/22;
Toast Martinborough (vinhos Wairarapa) – Martiborough
(Nova Zelândia), 20/11/22;
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog
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Vendas do comércio têm queda
de 1,6% no início do ano

A

s vendas do comércio físico brasileiro
marcaram queda
de 1,6% em janeiro de 2022
na comparação com o mês
anterior. De acordo com o
Indicador de Atividade do
Comércio da Serasa Experian, o segmento de material de construção registrou
a maior baixa do mês, com
menos 2,6%.
Apenas três dos setores
analisados
apresentaram
números positivos e o destaque ficou para a comercialização de tecidos, vestuário, calçados e acessórios,
que teve variação mensal de
1,5%.
Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o
varejo físico ainda enfrenta
dificuldades para retornar
aos níveis de venda pré-pandemia.

“Mesmo com a volta do
consumo presencial, os empreendedores ainda encontram desafios para elevar os
níveis de vendas e manter
um fluxo de caixa estável. O
cenário instável de economia no país, a alta inflação e
expressiva taxa de juros são
fatores que não contribuem
para essa recuperação”, ressaltou.
Rabi também pontua que
os setores que apresentaram crescimento mostram
que o modelo de consumo
da população brasileira segue sendo medido por meio
da priorização de itens essenciais.
“As pessoas continuam
priorizando as compras e
adiando supérfluos”, finaliza.
O comparativo anual entre janeiro de 2022 e o mes-

mo período de 2021 também revelou queda, essa de
5,6%. Na análise por segmento, apenas o de móveis,
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática não
registrou retração, crescendo 4,2%. O setor de combustíveis e lubrificantes,
bem como o de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, tiveram
as baixas mais expressivas
de 14,9% e 9,8%, respectivamente.
Em São Paulo, a movimentação no varejo da capital foi 12,3% maior em
janeiro, comparada com o
mesmo mês do ano passado. É o que revela o Balanço de Vendas, indicador
elaborado pelo Instituto de
Economia Gastão Vidigal
da Associação Comercial de
São Paulo (IEGV/ACSP)

com amostra da Boa Vista
S/A.
O resultado, de acordo
com a análise do economista da ACSP, Marcel Solimeo, além de positivo, era
esperado. “No ano passado
ainda havia incertezas por
causa da Covid e o comércio passava por restrições.
Este ano, o cenário já difere”, disse.
O indicador da ACSP
apontou também queda de
39,7%, comparado com dezembro e não surpreende.
Apesar de expressiva, a explicação para a retração está
na base de comparação. Dezembro é o principal mês
para faturamento no comércio e as vendas são impulsionadas pelos presentes
de Natal e pela injeção do
13.º salário pago aos trabalhadores.

Voos entre Rio e São Paulo terão
embarque totalmente digital

A

ponte aérea entre
Rio de Janeiro e
São Paulo será a
primeira do país com embarque 100% digital. Os
passageiros terão acesso ao
avião utilizando biometria,
dispensando a apresentação
de documentos de identificação. Ainda este ano, a
tecnologia deverá estar em
funcionamento nos aeroportos de Congonhas, na
capital paulista, e Santos
Dumont, na capital fluminense.
A novidade integra o
projeto Embarque + Seguro Digital, idealizado pelo
Ministério da Infraestrutura
em parceria com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da

Economia. Nesta sexta-feira, foi assinado o acordo
de cooperação técnica entre
a Infraero e o Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro), estatais envolvidas na adoção da tecnologia. A expectativa do
governo é de que a mudança facilite e agilize o trânsito
de passageiros e tripulantes
de aeronaves.
“O acordo de cooperação técnica prevê uma conjugação de esforços visando
à instalação, à operação e ao
aprimoramento da iniciativa
de forma coordenada nos
aeroportos de Congonhas e
Santos Dumont” informou
a Infraero por meio de suas redes sociais. Segundo a
estatal, a ponte aérea entre
Rio de Janeiro e São Pau-

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Reconhecida em 13/07/61, Proc. Mte 134730, publicado no DOU
(Seção I, Parte I) de 22/01/62, Página 834
CNPJ - 33.959.065/0001-18 - Inscrição Municipal - 02.931.036
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTISTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
sob o nº 33.959.065/0001-18, sediado na Rua Álvaro Alvin nº 24, grupo nº
402/403, Cinelândia, Rio de Janeiro, CEP.: 20.031-010, vem, na pessoa de
seu presidente, CONVOCAR o CONSELHO DE REPRESENTANTES para
Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o artigo 26, §1º e 2º
do estatuto, que será realizada de forma virtual conforme medida protetiva
emergencial de combate a pandemia COVID-19, que será realizada no
dia 15 do mês de março de 2022, em primeira convocação às 15h e, em
segunda convocação às 15:15h, para seguinte ordem do dia: 1) leitura,
discussão e aprovação do balanço financeiro do exercício do ano de 2021
e da previsão orçamentária de 2023, com os respectivos pareceres do
Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022. Prof. João Daltro
de Almeida – Presidente.

lo, além de ser a de maior
movimento do Brasil, é a
quinta do mundo em fluxo
de voos.
Conforme o acordo, serão adquiridos os equipamentos necessários à instalação e funcionamento do
sistema de reconhecimento
biométrico desenvolvido
pelo Serpro. A licitação para
compra dos dispositivos deve ocorrer ainda neste mês.
A implantação completa da
tecnologia está prevista para julho.
O uso da biometria para
o embarque já vinha sendo
experimentado. De outubro
de 2020 a janeiro deste ano,
mais de 6,2 mil passageiros
participaram da fase de testes do projeto em sete aeroportos. Profissionais da

aviação civil também foram
chamados para avaliar a tecnologia.
Para os passageiros, o
procedimento se inicia
junto ao check-in online.
Será preciso apresentar os
dados pessoais, incluindo
o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), e
tirar uma foto com a câmera do celular. Caberá
à companhia aérea usar o
aplicativo
desenvolvido
pelo Serpro para realizar
a validação biométrica do
cidadão, comparando os
dados e a foto enviada
com os registros das bases
governamentais. Uma vez
validado, as câmeras dos
aeroportos estarão prontas para reconhecer o viajante e liberar seu acesso.

Cartão de Compra Supplier - Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios - CNPJ: 08.692.888/0001-82 - Edital de Retificação de
Convocação de Assembleia - Altera o Edital de Convocação de Assembleia
publicado no dia 08 de fevereiro de 2022 para retificar na Ordem do Dia o
item (i), (b) para incluir “Quotas Sênior” e para excluir da Ordem do Dia o
item (i), (c), bem como alterar as datas de realização das assembleias em
primeira convocação e segunda convocação, passando o edital a ter a
redação abaixo: Ficam os senhores quotistas do Cartão de Compra
Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Fundo”)
convocados para se reunirem em assembleia geral de quotistas, que se
realizará por meio de vídeo e/ou teleconferência, a ser organizada pela
Administradora, e/ou através da manifestação de voto por escrito, no dia
24 de fevereiro de 2022, em primeira convocação, às 11 (onze) horas,
a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
(i) alterar o regulamento para: (a) alterar os critérios de elegibilidade do
Fundo para permitir que (i) 13% (treze por cento) do patrimônio líquido do
Fundo contenha Direitos Creditórios com prazo de vencimento de até 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contado da Data de Aquisição
e (ii) até 25% (vinte e cinco por cento) do limite de 13% (treze por cento)
do patrimônio líquido descritos no item (i) poderão ter prazo de vencimento
de até 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contado da Data de
Aquisição; (b) alterar a redação do item 17.2 do Regulamento do Fundo, de
modo a permitir que seja encaminhada ao Administrador uma contraordem
ao pedido de resgate, até o último dia de cada Período de Solicitação de
Resgate de Quotas Seniores, previsto no item 17.4.; (c) alterar a redação do
item 18.2 do Regulamento do Fundo, de modo a permitir que seja
encaminhada ao Administrador uma contraordem ao pedido de resgate de
Quotas Mezanino, até o 130º (centésimo trigésimo) dia ou Dia Útil
subsequente, contado da data de solicitação; (d) alterar o Periódico do
Fundo para o Valor Econômico; (ii) alterar o horário da primeira
janela de cessão para às 11 (onze) horas, modificando a cláusula 4.1 do
Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios e outras avenças; e (iii) autorizar a Administradora à
tomar todas as medidas necessárias para implementar, caso aprovadas, as
deliberações tomadas no item anterior. Não havendo quorum para a
realização da assembleia geral em primeira convocação, esta será
realizada em 03 de março de 2022, no mesmo horário e local, valendo
este Edital também como segunda convocação. Rio de Janeiro,
14 de fevereiro de 2022. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. Administradora do Fundo.
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Venda do braço investimento do BS2 pode melhorar perfil de crédito do banco

A

Fitch Ratings acredita que a recémanunciada venda do
braço de investimentos —
composto pela corretora e
pela gestora de recursos —
do Banco mineiro BS2 S.A.
(BS2) pode ser positiva para
o perfil de crédito do banco
a médio e longo prazos, e
está em linha com a sua estratégia de reposicionamento no mercado, iniciada em
2021. O relatório da agência
de classificação de risco foi
divulgado nesta sexta-feira.
A instituição foi criada para atuar no mercado
com operações de conta
corrente digital, câmbio,
cartões, investimentos e
gestão de ativos, crédito,

antecipação de recebíveis,
capital de giro e soluções
de pagamento e cobrança
para pessoas físicas e jurídicas. Atualmente a instituição quer focar estratégia nas pequenas e médias
empresas (PMEs).
Na opinião da Fitch, os
desdobramentos positivos
da transação, em termos
de perspectivas de rentabilidade a médio prazo, podem compensar fortemente as implicações adversas
provenientes da redução
da diversificação de negócios e receitas do banco. O
BS2 é classificado com os
IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de

Longo Prazo em Moedas
Estrangeira e Local ‘B’ e
com o Rating Nacional de
Longo Prazo ‘BBB (bra)’,
todos com Perspectiva
Negativa.
Em 4 de fevereiro passado, o BS2 anunciou a
venda de duas subsidiárias
(sem divulgar o montante
da transação) que formavam o seu braço de investimento de varejo - BS2
DTVM S.A. (BS2 DTVM)
e BS2 Asset Management,
Adm. De Recursos Ltda.
(BS2 Asset) - para a Galápagos Capital Investimentos e Participações
Ltda. (Galápagos) e para a
Faros Participações Ltda.
(Faros), respectivamente.

“Este anúncio está de
acordo com a estratégia
do BS2 de encerrar suas
atividades no segmento
de varejo digital, exceto
em relação à sua conta
internacional, e ampliar
seu foco e suas operações
no segmento de pequenas e médias empresas
(PMEs)”, destacou o relatório. Outros movimentos
recentes neste sentido incluem um acordo (assinado em dezembro de 2021)
que prevê a transferência
de sua base de clientes do
varejo para o Banco Next
(banco digital, subsidiária
integral do Banco Bradesco S.A. (Bradesco, IDRs
‘BB’/Perspectiva Nega-

Três perguntas: a importância das
fintechs para o mercado financeiro
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Ricardo Barletti,
CEO do Pinbank,
sobre as mudanças ocorridas nos serviços financeiros
nos últimos anos, o início
da operações de crédito da
fintech e a abordagem de
investidores e fundos de
venture capital sobre este
mercado. O Pinbank é uma
fintech que atua com contas
digitais, soluções para vendas físicas ou online e Bank
as a Service (Baas).
Como você avalia as
mudanças nos serviços
financeiros ocorridos nos
últimos anos no Brasil?
As mudanças nos serviços financeiros foram extremamente benéficas para
a população, em especial
para aqueles que eram incompreendidos pelos grandes bancos e suas políticas
de captação de clientes, as
quais excluíam de seus relacionamentos as pessoas
de baixa renda e, principalmente, com dificuldades de
acesso à rede bancária.
Milhões de pessoas eram
marginalizadas e tinham dificuldades para obter produtos financeiros de qualidade, ficando restritas aos
bancos públicos, que sempre proveram atendimento
de qualidade inferior, ou
às lotéricas com suas filas
gigantes. Isso mudou com
a inclusão das fintechs, os
serviços de bank as a service (BAAS), o melhor entendimento das mudanças
por parte dos reguladores,
principalmente o Bacen, e
a competição gerada para
grandes bancos, financeiras e outras instituições que
concentravam serviços. Assim, tivemos uma real abertura do mercado financeiro.
Podemos definir que estas mudanças foram fundamentais para os não
bancarizados, os jovens
que obtiveram agilidade no
primeiro contato com o

mundo bancário e diversos
setores da economia que
tiveram a inserção dessas
pessoas na ponta de pagamentos.
Para os próximos anos,
devemos ter um crescimento significativo no universo
de pagamentos eletrônicos,
acompanhando o que aconteceu com o Pix. Lançado
em novembro de 2020, ele
já era mais utilizado que a
TED, o boleto e o cheque
em março de 2021. Três meses depois, em junho, já era
maior que os três somados.
Essa é uma tendência sem
volta, sendo que os bancos
digitais também se mostraram importantes players
dentro desta nova realidade.
Em seu IPO, o Nubank rivalizou com o Itaú em valor
de mercado.
Temos que considerar
que novas tecnologias estão
sendo desenvolvidas como
o pagamento biométrico
ou o maior uso de soluções
mobile tanto para pagamentos como para contratação de serviços.
Vimos que o Bacen, como regulador desse mercado, tem atuado de forma
muito clara para apoiar essas novas tecnologias, porém precisamos ver como
vai ser a visão deste regulador após a eleição presidencial deste ano, que é a principal incógnita do mercado
hoje.
Como o Pinbank começou a trabalhar com
operações de crédito e
como tem sido a resposta
do mercado?
O Pinbank atua no mercado de adquirência de cartões há muitos anos. Nossos clientes iniciaram um
processo de demanda por
produtos de crédito que
não eram somente a antecipação de recebíveis de
cartões performados, mas
para operações que o mercado define como “fumaça”, ou seja, a antecipação
de recebíveis de cartões não

reduzirão os custos fixos
do BS2, como também aumentarão sua capacidade
de focar em sua estratégia
voltada a PMEs e expandila por meio de serviços e
de produtos de crédito.
Além disso, a agência
entende que o banco está
mais próximo de alcançar
um ponto de equilíbrio sustentado, mas isto ainda não
deve ocorrer a curto prazo.
Ambas as transações devem
ser concluídas em 2022 e
estão pendentes de aprovações regulatórias do Banco
Central do Brasil (Bacen)
e da autoridade antitruste brasileira, o Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

Desestatização da CBTU-MG
Divulgação Pinbank

Ricardo Barletti

performados, aquilo que os
estabelecimentos comerciais ainda vão vender em
cartões no futuro.
Como infratech, o Pinbank passou a ser demandado por seus parceiros de
negócios para ter operações
de crédito em sua plataforma. Nós já oferecíamos
operações de microcrédito
através de outra empresa
do grupo, a Polocred, dessa forma a concessão de
crédito já estava no nosso
DNA. O maior trabalho foi
criar ferramentas que possibilitassem a distribuição de
crédito de forma eletrônica, ou seja, a obtenção de
dados e documentos dos
clientes. Para isso, montamos um processo de análise de crédito, também de
forma eletrônica, através de
informações provenientes
de diferentes serviços de
consulta, assinaturas digitais etc.
Conseguimos criar um
processo simples e prático
para que o cliente contratasse seu crédito, o que gerou
um retorno acima do esperado. Essa demanda começou a ser atendida em 2021.
Para este ano, teremos esse
produto consolidado dentro do grupo Pinbank.

tiva e Rating Nacional de
Longo Prazo ‘AAA (bra)’/
Perspectiva Estável) e da
venda de seu software de
processamento de cartões
de crédito.
De acordo com a Fitch,
desde que o BS2 lançou
sua unidade de banco digital, em 2019, a rentabilidade consolidada foi pressionada pelos altos custos
associados a esta estratégia, impedindo o banco de
expandir adequadamente
outras verticais de negócios. A Fitch acredita que
o acordo firmado com o
Next ao final de 2021 e a
venda recentemente anunciada de seu braço de investimento não apenas

Como você tem visto a
abordagem de investidores e fundos de venture
capital sobre as fintechs?
As fintechs se tornaram
fator essencial dentro do
mercado financeiro, uma
vez que hoje detém mais
clientes com suas contas
digitais do que os bancos
tradicionais com suas contas-correntes, oferecendo
sempre produtos financeiros a custos muito inferiores do que estes bancos.
Como falamos, em seu IPO
o Nubank apresentou um
valuation superior ao Banco Itaú, que atualmente é o
maior conglomerado financeiro do país.
Há muitos anos os fundos de investimento já visualizavam essa capacidade de
rentabilidade das fintechs.
Aquilo que se apresentava
como uma aposta desses
fundos já se tornou uma
realidade nos dias de hoje,
com as fintechs sendo cada
vez mais valorizadas. Aquelas que tiverem uma infraestrutura definida, produtos
definidos e nichos de atuação específicos já desenvolvidos, serão procuradas
por esses fundos com valuations altíssimos.

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
vai submeter a audiência
pública os documentos jurídicos e estudos sobre o
processo de desestatização
da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU),
que permitirá a construção
da linha 2 do metrô de Belo
Horizonte. A audiência pública está agendada para 25
de fevereiro, a partir das 10

horas (horário de Brasília),
em modalidade virtual.
A desestatização se dará
pela transferência do controle acionário da VDMG
Investimentos, associada ao
processo de outorga, pelo
Estado de Minas Gerais, do
contrato de concessão do
serviço público de gestão,
operação, manutenção, e
ampliação da Rede Metroferroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com Sede
na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/67,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber aos
que virem o presente edital e interessar possa, especialmente a
DEVEDORA TOMADORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, CNPJ/MF 34.150.771/0001-87, com sede nesta
cidade e DEVEDOR FIDUCIANTE: NOVA MOEMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 68.646.066/0001.97, com sede nesta cidade, na Avenida Almirante Barroso, nº 90, 10º andar, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, serão levados a público
o
leilão
de
forma
eletrônica
no
site:
www.schulmannleiloes.com.br, de forma eletrônica a 1ª praça
com início em 24 de fevereiro de 2022 com início às 10:00 horas
e termino as 14:00 horas conforme cláusula 4.4 da escritura,
para fins de leilão extrajudicial a ser procedido de acordo com o
artigo 27 da Lei 9514 de 20.11.1997, as partes declaram que o
valor referencial dos imóveis para o primeiro leilão será: A) Loja
51-A Praça Floriano, nº 51 Mat. 19173 valor R$ 502.170,90; B)
Loja 101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19174 valor R$ 293.769,98; C)
Loja 102 Praça Floriano nº 51 Mat. 19175 valor R$ 218.444,34; D)
Loja 103 Praça Floriano nº 51 Mat. 19176 valor R$ 311.345,96;
E)Loja 104 Praça Floriano nº 51 Mat. 19177 valor R$ 311.345.96;
F) SSL 101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19178 valor R$ 186.807,57;
G) SSL 102 Praça Floriano nº 51 Mat. 19179 valor R$ 174.755,47;
H) SSL 103 Praça Floriano n° 51 Mat. 19180 valor R$ 168.729.42;
I) SSL 104 Praça Floriano n°51 Mat. 19181 valor R$ 168.729.42;
J) SSL 105 Praça Floriano n° 51 Mat. 19182 valor R$ 168.729.42;
K) SSL 201 Praça Floriano n° 51 Mat. 19183 valor R$ 216.937.83;
L) SSL 202 Praça Floriano n° 51 Mat. 19184 valor R$ 241.042,03;
M) SSL 203 Praça Floriano n° 51 Mat. 19185 valor R$ 210.911.78;
N) SSL 204 Praça Floriano n° 51 Mat. 19186 valor R$ 174.755,47;
O) SSL 205 Praça Floriano n° 51 Mat. 19187 valor R$ 174.755.47;
P) SSL 206 Praça Floriano n° 51 Mat. 19188 valor R$ 180.781,52;
Q) Sala 2101 Praça Floriano nº 51 Mat. 19208 valor R$
1.857.208,79; R) Sala 2201 Praça Floriano nº 51 Mat. 19209 valor
R$ 2.120.688,24; S) Sala 2301 Praça Floriano nº 51 Mat. 19210
valor R$ 2.120.688,24; T) Sala 2401 Praça Floriano nº 51 Mat.
19211 valor R$ 1.384.622,48; U) Sala 201 Praça Floriano n° 51
Mat. 19189 valor R$ 1.330.249.90; V) Sala 2601 Praça Floriano nº
51 Mat. 19213 valor R$ 1.547.519,25, todos registrados no 7
Oficio do Registro de Imoveis, valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica e a 2ª
praça com início em 10 de março de 2022 com início às 10:00
horas e termino as 14:00 horas, pelo valor da dívida que equivale a R$ 23.514.346,91(vinte e tres milhões quinhentos e catorze
mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos),
valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes
ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínios e despesas com a realização de leilão. Os imóveis só poderão ser
arrematados em conjunto. Os débitos de IPTU, Funesbom e
condominio estarão disponibilizados no site do leiloeiro. A venda
será realizada à vista na mesma data do leilão. Correrá por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel
no leilão tais como: ITBI, despesas com a escritura de compra e
venda a ser lavrada no Cartório do 23º Ofício de Notas no prazo de
05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente
paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de
5% (cinco por cento) do valor da arrematação, acrescido das
despesas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) que serão
pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU, CBMERJ e Condomínio, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda ad
corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na forma
da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão
integral do Leiloeiro pelo credor ou devedor, bem como as despesas até a data do leilão. Maiores informações:tel.: 2532-1961
– 2532-1705 ou pelo e-mail: schulmann@schulmann.com.br ou
(http://www.schulmann.com.br).

Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2022 l Monitor Mercantil
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Itaú BBA lidera em operações de
rendas fixa e variável em 2021
BTG Pactual e Bradesco BBI disputam segundo e terceiro lugar

O

maior banco privado do país, o Itaú
BBA é o primeiro
colocado dos rankings da
Associação Brasileira as Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)
no consolidado de operações
de renda fixa e de renda variável em 2021. A instituição
lidera as listas de emissão e
de distribuição de títulos de
dívida desde 2017 e volta a
encabeçar o ranking de renda
variável da associação após
perder o posto em 2020.
Em 2021, o mercado de
renda fixa bateu recordes em
volume de operações e isso
pode ser visto nas operações
realizadas pelas 34 companhias
que compõem o Ranking de
Renda Fixa e Hibridos. O volume total de emissões de títulos de dívida (originação) coordenados pelo Itaú BBA foi de
R$ 96,1 bilhões, mais do que o
dobro (122%) na comparação
com o ano anterior. A maior
alta foi vista na distribuição
desses papéis aos investidores:
a instituição financeira movimentou R$ 46,8 bilhões, volume 348% superior ao de 2020.
O Bradesco BBI e o BTG
Pactual ficam com a segunda e a terceira posições, com
números próximos tanto em
emissão quanto em distribuição de papéis de renda fixa.

Em originação, o segundo
lugar permanece com o Bradesco BBI, com um volume
de R$ 42,4 bilhões, e o terceiro com o BTG Pactual,
responsável por R$ 40,5 bilhões. Ambas as instituições
apresentaram um aumento
relevante na emissão de títulos de dívida no comparativo
com 2020, na ordem de 28%
e 79%, respectivamente.
Além de Itaú BBA, Bradesco BBI e BTG Pactual, mais
três nomes superaram a marca
de R$ 20 bilhões em originação no consolidado de renda
fixa: UBS BB (R$ 37,4 bilhões), Santander (R$ 24,4 bilhões) e XP investimentos (R$
23,1 bilhões). No ano anterior,
apenas as três primeiras colocadas ultrapassaram esse valor.
Em relação à distribuição
desses ativos, as posições do
BTG Pactual e do Bradesco
BBI se invertem. O segundo
lugar continua a ser ocupado
pelo BTG Pactual, com R$
22,26 bilhões, e é seguido pelo Bradesco BBI, que atingiu
R$ 22,22 bilhões. Os números de distribuição de ambas
as instituições financeiras
apresentaram crescimento
superior a 220%, em linha
com seus pares.
Na análise específica dos
papéis de securitização, a XP
Investimentos se destaca e

conquista o segundo lugar
em emissão, atrás do Itaú
BBA. A instituição fechou o
ano com volume de emissões
de R$ 14,7 bilhões, o que representa um crescimento de
107,6% em relação a 2020.
A XP continua a liderar
as emissões de CRAs (Certificados de Recebíveis do
Agronegócio), com R$ 5,5
bilhões, e conquistou o primeiro lugar em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com R$ 5 bilhões.
Em relação à distribuição
de papéis de securitização,
a XP Investimentos lidera
tanto o ranking consolidado quanto os rankings específicos de cada ativo desse grupo.
A XP Investimentos também permanece na liderança de emissão e distribuição
de produtos híbridos, que
unem ativos de renda fixa
e variável, entre eles os FIIs
(Fundos de Investimento
Imobiliários). Na distribuição de produtos híbridos,
chamam a atenção Guide
Investimentos, que saltou
da nona para a segunda posição, com R$ 767 milhões,
e a BR Partners, que subiu
da quarta para a terceira posição, com R$ 759 milhões.
Renda Variável
Itaú BBA, BTG Pactual e

Morgan Stanley lideraram o
Ranking de Renda Variável
em 2021, inclusive em followons (oferta subsequente de
ações). No consolidado do
ano, o Itaú BBA, que ocupou a terceira posição em
2020, retomou a dianteira ao
coordenar operações no valor total de R$ 19 bilhões. O
segundo lugar permaneceu
com o BTG Pactual (R$ 15
milhões) e o terceiro lugar foi
ocupado pelo Morgan Stanley (R$ 9,6 bilhões). Em relação às instituições que mais
distribuíram operações para
o varejo, o destaque fica por
conta da Caixa, que saltou da
trigésima para a segunda posição ao movimentar R$ 1,88
bilhão. A instituição financeira compartilha o ranking com
XP Investimentos (1º lugar) e
BB Investimentos (3º lugar).
O Bradesco BBA retomou
a liderança do Ranking de
Emissões no Mercado Externo da Anbima. A instituição,
que ocupou a sétima posição
em 2020, foi responsável por
US$ 2,3 bilhões de papéis
emitidos no exterior durante o último ano. Segundo da
lista, o Santander, com US$
2,19 bilhões, subiu duas colocações em relação a 2020.
O JP Morgan permanece terceiro lugar no ranking, com
US$ 2,15 bilhões.

o papel tem uma ótima
história ambiental
para contar
+PAPEL + ÁRVORES
Você sabia? Todo o papel fabricado no Brasil vem de árvores
cultivadas.
As árvores cultivadas para fazer papel retiram CO² da
atmosfera e contribuem para minimizar as mudanças
climáticas.
Papel, cartão e papelão vêm de matéria-prima renovável,
são muito reciclados e biodegradáveis.
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PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
– 1ª emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão
de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. –
PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 03 de
março de 2022, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio
de Janeiro, localizada à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim
Botânico, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: alteração do
item 4.12.1 da Escritura de Emissão. Nanci Turibio Guimarães- Diretora
Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em
Assembleia Geral, a se realizar no dia 03 de março de 2022, às 11:30 hs,
na sede da Companhia, situada na Rua Jardim Botânico nº 674, sala 315,
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, para deliberarem sobre as seguintes
Ordens do Dia: (i) Alteração, proposta pela administração da Companhia,
do item 4.12.1 da Escritura de Primeira Emissão de Debêntures, uma vez
aprovada pelos titulares das debêntures, em assembleia de debenturistas
convocada para as 10:30 horas do dia 03 de março de 2022, (ii) Autorização
para que as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 sejam efetuadas
nos termos da nova redação do artigo 289 da referida Lei, introduzida
pela Lei 13.818/19 e instruída pela ICVM Consolidada nº 358/02, com as
alterações introduzidas pelas ICVMs nos 369/02, 449/07, 547/14, 552/14,
568/15, 590/17, 604/18 e 620/20; e (iii) Autorizar a supressão da suspensão
do mandato de membro de Conselho de Administração, afastado para
tratamento de efeitos colaterais provocados pela COVID19. Nos termos
da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no
capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10%
(dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social
desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de
procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído,
na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da
sociedade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. Nanci Turibio
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

