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‘Competição’ trouxe derivados bem  
mais caros para nossos consumidores. 
Por Paulo Metri, página 2
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Juros futuros seguem em ascensão e 
deixam custo do dinheiro mais caro.  
Por Daniel Borges, página 2
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MANTÉM EM EVOLUÇÃO
O mercado do espaço vai muito  
além das viagens da SpaceX.  
Por Emerson Granemann, página 2

Estados levam 
contas públicas 
ao superávit  
em março

As contas do setor público 
consolidado, formado por Go-
verno Federal, estados, municí-
pios e empresas estatais, registra-
ram superávit primário de R$ 4,3 
bilhões, inferior aos R$ 5 bilhões 
de março de 2021, informou o 
Banco Central. Apesar do resul-
tado, as contas do Governo Cen-
tral, que reúne Previdência, Ban-
co Central e o Tesouro Nacional, 
ficaram deficitárias em R$ 7,8 
bilhões no mês. Já os governos 
regionais e as empresas estatais 
registraram, na ordem, superávits 
de R$ 11,9 bilhões e R$ 242 mi-
lhões no mês.

Nos 12 meses encerrados em 
março, o superávit primário do 
setor público consolidado atingiu 
R$ 122,8 bilhões, equivalente a 
1,37% do Produto Interno Bruto. 
O resultado primário é formado 
pelas receitas menos os gastos 
com juros, sem considerar o pa-
gamento de juros da dívida pú-
blica. Assim, quando as receitas 
superam as despesas, há superávit 
primário.

O o resultado nominal do setor 
público consolidado, que inclui re-
sultado primário e os juros, foi defi-
citário em R$ 26,5 bilhões em mar-
ço. No acumulado em 12 meses, o 
déficit nominal alcançou R$ 281,1 
bilhões, o equivalente a 3,15% do 
PIB, reduzindo-se 0,24 ponto per-
centual em relação ao déficit acu-
mulado até fevereiro de 2022.

Os gastos com juros nominais 
do setor público consolidado atin-
giram R$ 30,8 bilhões em março 
de 2022, frente a R$ 49,5 bilhões 
em março de 2021.

Desempenho das Bolsas 
com Lula é melhor
que com Bolsonaro
Primeiros anos de governos costumam ser os melhores

Por Gilmara Santos, 
especial para o Monitor

Ano de eleições majoritá-
rias costuma trazer um 
componente a mais de 

incertezas ao mercado. A polari-
zação política que se intensificou 
nos últimos anos traz ainda mais 
preocupação ao mercado e acende 
a luz amarela para os investidores. 
Como a terceira via não empla-
cou, por enquanto, a disputa está 
concentrada entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Rendimento passado não é cer-
teza de retorno futuro, enfatizam 
especialistas, mas avaliar como foi 
o desempenho do principal índice 
da B3 (Bolsa de Valores do Brasil), 
o Ibovespa, nos últimos governos 
pode ajudar a entender como se-
rá o comportamento do mercado 
nos próximos anos.

Levantamento realizado por 
Filipe Ferreira, da Comdinheiro, 
mostra que durante os dois man-
datos do petista – entre 2003 e 
2010 – o Ibovespa acumulou alta 
média de 32,7%. Os dados mos-
tram que entre 2019 e 2021, nos 
três anos do Governo Bolsona-
ro, o indicador apresentou média 
muito inferior: 7,5%. Durante o 
mandato da ex-presidente Dil-
ma Rousseff  (de 2011 a 2015), 

o índice contabilizou, em média, 
-8,48%, e no governo do ex-
-presidente Michel Temer (2016 e 
2018), atingiu 26,9%.

Ferreira destaca que os dados 
precisam ser vistos de maneira 
consolidada. “Olha o período 
Lula, e tem retorno médio de 
32%, mas isso significa que foi o 
melhor presidente para a Bolsa? 
Muita calma. Se a gente pega o 
primeiro ano, que foi 2003, foi 
o maior aumento, de 97%, mas 
a gente vinha desde o começo 
de 2000 com várias restrições 
ao mercado global, crises, 11 de 
Setembro e incertezas com o go-
verno seguinte. Isso puxa o re-
torno para baixo”, diz.

Ele destaca que os primei-
ros anos de todos os governos 
costumam ser bons, exceção do 
Governo Dilma porque parte 
dos ganhos foram antecipados. 
“Com o Temer já tem uma ta-
xa de recuperação interessante, 
com muitas coisas voltando ao 
lugar. Teve um desequilíbrio na 
primeira metade da década de 
2010 e na segunda metade se re-
equacionando”, diz.

Segundo o Ferreira, o Governo 
Bolsonaro veio com uma taxa bai-
xa, muita contida pela pandemia. 
“Os números parecem discrepan-
tes, mas não são tanto assim por-
que tem um choque de liquidez 

no meio do último mandato, que 
é o avesso do que aconteceu entre 
2002 e 2010, em que já tinha en-
xugado a economia.”

Para ele, a política expansionis-
ta do Lula para dentro do perío-
do refletiu de forma positiva e é 
menos vigorosa do que na políti-
ca mais austera do Guedes. “Mas 
esse aquecimento não foi neces-
sariamente benéfico no longo 
prazo. Considerando o composto 
de 12 anos, entrando no primeiro 
Dilma, a média fica mais contida. 
Se pega média dos governos Lula 
e Dilma, é maior que a do Bolsor-
naro, mas menor do que o Gover-
no Temer, por exemplo”, diz ao 
afirmar que é necessário levar em 
consideração a contaminação de 
ciclo econômicos.

“O passado nos mostra que 
muita coisa foi desenvolvida vin-
culada a programas sociais. Temos 
ideia de que no mercado financei-
ro é possível que [com Lula] volte 
programa social para educação e 
haja mais intensidade para progra-
mas sociais habitacionais. Com is-
so, construtoras vinculadas a isso 
tenha desempenho mais positivo. 
Dois segmentos que no passado 
tiveram programas e desempenho 
no mercado mais positivo”, avalia 
Bruno Madruga, sócio e head de 
renda variável da Monte Bravo In-
vestimentos.

Dívida bruta 
alcança R$ 7 tri, 
e líquida vai  
a R$ 5,2 tri

A Dívida Líquida do Setor Pú-
blico (balanço entre o total de 
créditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais) 
fechou o mês de março em R$ 
5,2 trilhões, o que corresponde 
a 58,2% do PIB, elevando-se 1,1 
ponto percentual do PIB no mês.

“Esse resultado refletiu, sobre-
tudo, os impactos da valorização 
cambial de 7,8% (aumento de 1,1 
ponto percentual), dos juros no-
minais apropriados (aumento de 
0,3 ponto percentual), do efeito da 
variação da cesta de moedas que 
compõem a dívida externa líquida 
(aumento de 0,2 ponto percentu-
al), e do efeito do crescimento do 
PIB nominal (redução de 0,6 pon-
to percentual)”, disse o BC.

Já a Divida Bruta do Governo 
Geral (DBGG) – que contabiliza 
apenas os passivos dos governos 
federal, estaduais e municipais – 
chegou a R$ 7 trilhões ou 78,5% 
do PIB em março de 2022, redu-
ção de 0,8 ponto percentual do 
PIB em relação ao mês anterior.

Lula

Temer

Bolsonaro

Dilma

32,7%

26,9%

7,5%

 -8,48%
‘Monitor’ 
lamenta perda 
de Magaly 
Camões

Faleceu nesta segunda-feira 
Magaly Lages Camões, direto-
ra do Monitor Mercantil São 
Paulo, após uma longa luta con-
tra um câncer no fígado. Nascida 
em 1955, filha de Elmo de Arau-
jo Camões e Maria Luiza Lages 
Camões, Magaly deixa irmão, as 
filhas Paula e Fernanda e 1 neto. 
O velório será nesta terça-feira, 
das 10h às 16h, na Funeral Home 
(Rua São Carlos do Pinhal, 376, 
Bela Vista, São Paulo, SP).

Fonte: Comdinheiro
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O mercado 
do espaço 
vai muito 
além das

viagens da 
SpaceX

‘Competição’  
trouxe derivados 

bem mais 
caros para 

nossos 
consumidores

Nova corrida espacial nos  
mantém vivos e em evolução

Pilhagem neoliberal 
no setor de petróleo

Carteira diversificada é opção para  
driblar mais uma alta da inflação

Por Emerson  
Granemann

As viagens comer-
ciais ao espaço 
que se tornaram 

possíveis a partir de empre-
sas como SpaceX, Blue Ori-
gin ou Virgin Galactic, têm 
reservado seguidamente a 
atenção da imprensa e dos 
curiosos, muito em função 
de seus donos, figuras que 
atuavam em outros mer-
cados e que decidiram dar 
uma chance ao que há além 
da Terra. Elon Musk, Jeff  
Bezos e Richard Branson, 
quase de uma hora para ou-
tra, passaram a liderar a no-
va corrida espacial.

Uma corrida que ainda 
terá capítulos midiáticos 
nos próximos anos, a come-
çar pelo retorno do ser hu-
mano à Lua. E quem sabe 
a tão desejada e longa jor-
nada até Marte. Sem contar 
as constantes idas e vindas 
de astronautas e cosmonau-
tas à Estação Espacial In-
ternacional. Só que, apesar 
de atrair os holofotes, essas 
viagens representam uma 
pequena parte de todo o 

mercado espacial. O restan-
te é praticamente invisível, 
mas essencial para a vida na 
Terra.

Basta olhar para alguns 
números para chegar a 
essa conclusão. De acor-
do com a Euroconsult, 
os serviços de navegação 
e telecomunicações res-
pondem por 51% e 41%, 
respectivamente, dos 
US$ 370 bilhões movi-
mentados nesse setor em 
todo o mundo durante 
2021. E segundo a Mor-
gan Stanley’s Space Team, 
o faturamento anual no 
mercado espacial será su-
perior a US$ 1 trilhão em 
2040, um crescimento que 
será exaustivamente deba-
tido no SpaceBR Show, 
principal evento do setor 
na América Latina, em 
maio, em São Paulo.

E não é à toa que existe 
a concentração sobre essas 
aplicações. Ou seria possí-
vel imaginar o mundo sem 
internet, smartphones ou 
tablets? Ou ainda pen-
sar que um avião voltaria 
a navegar em função do 
posicionamento das es-

trelas ou que o entregador 
precisaria usar um mapa 
de papel para chegar com 
a pizza em sua casa. São 
atividades triviais que não 
existiriam se não houvesse 
um crescente investimento 
no setor espacial, especial-
mente por parte da inicia-
tiva privada.

Em tempos de guerra, 
aliás, esse setor fica extre-
mamente sensível. Qual-
quer passo em falso e uma 
escalada que chegue aos mi-
lhares de satélites em órbita 
pararia o mundo. E a hu-
manidade, inevitavelmente, 
voltaria no tempo. Só um 
exemplo rápido e prático: 
sem o GPS, aquele mesmo 
do carro, haveria um colap-
so do sistema de transmis-
são de energia. Sim, até isso 
depende do que está no es-
paço. Vale também citar os 

satélites de monitoramento 
e mapeamento, que auxi-
liam na previsão do tempo 
e na preservação do meio 
ambiente.

O certo é que todos os 
benefícios que hoje vemos 
com a exploração espa-
cial só foi possível com o 
avanço da tecnologia que 
permitiu o barateamento e 
simplificação das operações 
de lançamento. Segundo a 
Nasa, esse custo já caiu 25 
vezes, e a tendência é que 
fique ainda mais barato, es-
pecialmente com os nanos-
satélites, que pesam menos 
de 10 quilos, e que permi-
te a qualquer startup, em 
qualquer lugar, entrar nesse 
mercado.

Ou seja, cada vez mais 
dependeremos do que en-
viamos ao espaço, não im-
porta o tamanho que ele 
tenha. E certamente esses 
objetos, sem ninguém a 
bordo, farão muito mais pe-
la humanidade do que um 
passeio de minutos que cus-
ta milhões.

Emerson Granemann é CEO da 

MundoGEO.

Por Daniel Borges

O ano é 2022 e ainda es-
tamos em janeiro. Como o 
Ibovespa foi de mal a pior 
em 2021, vamos presumir 
que neste ano será seme-
lhante ou pior, não é? Não! 
Estamos no Brasil, o país 
que tem por essência a vo-
latilidade.

Mas vimos a inflação 
em patamares superiores a 
10% ao ano no fechamen-
to de 2021, então vamos 
ter queda no IPCA, não é? 
Não! Na verdade, temos a 
equação perfeita para que 
os índices voltassem a su-
bir em 2022: elevação dos 
preços das commodities + 
cadeia produtiva desajus-
tada + aumento do custo 
com combustíveis e logísti-

ca. Além disso, em um ano 
com eleições presidenciais 
ocorre demasiada imprevi-
sibilidade.

A inflação de abril ficou 
em 1,06%, tendo uma bre-
ve redução perante março, 
porém, no acumulado dos 
últimos 12 meses o índice 
chega a 12,13%. Isso nos 
leva a crer que o índice se-
guirá pressionado, obser-
vando uma possível queda 
na curva para o segundo 
semestre.

Os alimentos e combus-
tíveis são os vilões do mo-
mento, com aumentos de 
2,06% e 2,48%, respectiva-
mente. Eles puxam o índice 
para cima num momento 
em que haveria uma redu-
ção significativa dele.

Sabemos que, em um ce-

nário mundial, o mercado 
segue pedindo preço pela 
inclinação dos juros futu-
ros, seja aqui no Brasil ou 
nos EUA, local onde o CPI, 
índice que mede a inflação 
local, está em níveis eleva-
dos e históricos perante a 
economia regional, chegan-
do a dois dígitos.

Com isso, mesmo o Ban-
co Central fazendo o de-
ver de casa que lhe cabe, 
elevando a taxa básica de 
juros Selic para 12,75%, 
ainda tendo espaço para 

novos aumentos, o reflexo 
da política contracionista é 
indefinido no mercado. Os 
juros futuros seguem em 
ascensão fazendo com que 
o custo do dinheiro na linha 
do tempo fique mais caro, 
porém o poder de compra 
ainda fica defasado devido 
aos altos índices de inflação.

Cabe ao investidor ter 
uma carteira de investimen-
tos diversificada e resiliente 
na linha do tempo para que 
consiga ter em seu portfólio 
classes de ativos e possibi-
lidades distintas de descor-
relacioná-la, aproveitando 
uma base sólida em IPCA 
e juros.

Daniel Borges é head da  

filial do Rio de Janeiro da  

Acqua Vero Investimentos.

Por Paulo Metri

“Pilhagem” é 
o que está 
acontecen-

do no setor com a política 
de preço dos derivados de 
petróleo, adotada pelo go-
verno brasileiro desde o 
governo Temer. Trata-se da 
política de preço de Parida-
de do Produto Importado, 
uma política irracional que 
só se mantém graças à má-
quina de propaganda ou de 
confusão das mentes dos 
brasileiros com argumentos 
enganosos.

Aliás, todo o setor do pe-
tróleo brasileiro está sendo 
pilhado, inclusive o pré-sal. 
As petrolíferas estrangeiras 
já receberam suas “Cartas 
de Corso” dos seus países, 
Cartas estas que são respei-
tadas, por incrível que possa 
parecer, pelo atual governo 
brasileiro. Assim, bens da 
nossa sociedade estão sen-
do pilhados, e o governo, 
que deveria nos proteger, 
como quinta coluna, não 
faz nada. Ou pior, busca 
confundir a sociedade, nos 
amofinando.

No início da década de 
90, o mantra repetido à 
exaustão era o que os paí-
ses deveriam ter, na pauta 
de seus produtos e serviços, 
somente aqueles para os 
quais o país tivesse “van-
tagem competitiva”. Com 
a descoberta do pré-sal, o 
petróleo e seus derivados 
passaram a ser produtos 
em que o Brasil tem grande 
vantagem competitiva.

Mas, agora, o mantra 
do passado é esquecido. 
O novo mantra neoliberal 
é que todos os produtos e 
serviços oferecidos à so-
ciedade brasileira devem 
ser obtidos por competi-
ção, que inclui, nos com-
petidores, os produtos e 
serviços de empresas es-
trangeiras.

Sobre a situação em que a 
decisão não se dá por com-
petição, então os neoliberais 
repetem, a ponto de causar 
desconforto digestivo, “a 
situação de monopólio, em 
qualquer setor, é o pior dos 
mundos”. A verdade é que 
“o monopólio, sendo exer-
cido por empresa privada, é 
realmente o pior dos mun-
dos. No entanto, se exerci-
do por empresa estatal, po-

de ser muito benéfico para a 
população, no caso de haver 
controle social sobre a esta-
tal”.

O azar dos neoliberais 
é grande, pois a Petrobras, 
empresa estatal, nesse mo-
mento, os desmente, pro-
duzindo petróleo, gás e de-
rivados mais baratos que os 
importados deles. A com-
petição não tem ajudado 
em nada.

Nesse ponto, entreguis-
tas, que dirigiam o setor 
desde 2016, com ajuda 
estrangeira, resolveram 
estabelecer uma nova me-
todologia que garantisse 
uma “verdadeira competi-
ção” dos importados com 
os derivados nacionais, 
segundo eles. Trata-se de 
uma metodologia irracio-
nal, claramente injusta, 
que penaliza a Petrobras 
e os brasileiros. É injusta 
porque, nela, a Petrobras, 
apesar de produzir a totali-
dade do seu petróleo e boa 
parcela dos derivados no 
Brasil (com a dilapidação 
da empresa, não produz 
mais a totalidade deles), 
os importa “ficticiamente” 
do exterior e compete com 
os verdadeiros importados 
dos estrangeiros. Os me-
liantes poderiam ser mais 
autênticos se criassem um 
imposto para os produtos 
da Petrobras, o “imposto 
da traição”.

Então, tudo acontece da 
seguinte forma: os deriva-
dos produzidos no nosso 
solo e, “ficticiamente” im-
portados, pagam o frete 
marítimo para trazê-lo “de 
brincadeirinha”, para um 
porto brasileiro, pagam o 
seguro deste transporte 
“fictício” e as taxas alfande-
garias neste porto “do faz 
de conta”. Tudo isso, além 
da influência “irreal” do va-
lor do dólar à época, que o 
produto nacional “não está 
exposto”.

Sobre o caso brasileiro 
da política de preços dos 
derivados, ficou provado 
que a “competição” trouxe 
derivados bem mais caros 
para nossos consumidores, 
ao contrário do que diziam 
os neoliberais. Isto seria en-
graçado, se não acarretasse 
o atual reflexo trágico na 
sociedade brasileira.

Paulo Metri é engenheiro.
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Lei determina que estatais 
respeitem interesse público

Na discussão sobre a política de preços atualmente 
praticada pela Petrobras, sempre se cai no fatalismo 

de que “nada se pode fazer”, porque “deve-se seguir os 
preços de mercado” ou “a empresa de capital aberto deve 
obrigações a seus acionistas”. Como se diria na língua do 
mercado, bull shit. São argumentos ideológicos. Há alter-
nativas viáveis apresentadas, e a decisão pela política de 
Paridade de Preços de Importação (PPI) é política.

Não é demais lembrar que a Petrobras é uma sociedade 
de economia mista, e quem comprou ações dela – aqui ou 
no exterior – tinha total consciência do que isso repre-
senta. A Lei 13.303, de 2016, que dispõe sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias, determina, em seu artigo 
4º, § 1º: “A pessoa jurídica que controla a sociedade de 
economia mista tem os deveres e as responsabilidades do 
acionista controlador, estabelecidos na Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle 
no interesse da companhia, respeitado o interesse público 
que justificou sua criação.”

A Constituição Federal, de 1988, reza, no artigo 8º, 
inciso IX, § 1º: “O interesse público da empresa pública e 
da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que 
motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio 
do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas 
públicas (…)”

Ser uma estatal concedeu à Petrobras instrumentos que 
a levaram a ser uma das principais petrolíferas do pla-
neta. A companhia conta com benefícios que ajudam nos 
ganhos: “Somente a renúncia fiscal com a não taxação da 
exportação de petróleo bruto e a isenção de Participação 
Especial na cessão onerosa geraram um impacto positivo 
para a companhia – e negativo para o povo – de mais de 
US$ 5 bilhões neste primeiro trimestre”, calcula o econo-
mista Cláudio da Costa Oliveira em artigo publicado pelo 
Monitor.

Esses benefícios têm que ser subordinados ao inter-
esse nacional. Não dá para ser pelo livre mercado na hora 
do lucro, mas manter características estatais na hora dos 
gastos.

História para gado dormir

Editorial publicado pelo Globo domingo admite que a 
atração de capital privado para investir em infraestrutura 
no Brasil, em substituição ao Estado, não passou de conto 
da carochinha.

Rápidas

O desembargador aposentado Marcos Cavalcante 
participará da palestra “Os desafios da Justiça do Trabalho 
Digital” no canal de YouTube da EJUD1 – Escola Judi-
cial do TRT1, nesta sexta-feira, às 9h, junto a membros 
do IAB e da Ejutra *** Estão abertas, até segunda-feira 
(23), as inscrições para o curso de extensão “Meninas 
com Ciência”, do Museu Nacional/UFRJ, voltado para 
alunas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: forms.
gle/jsG68xa7ZYGAWBH76 *** A PUCPR oferta cursos 
C-Level – de educação executiva – para líderes empresari-
ais. Inscrições: pucpr.br/educacao-executiva *** “Psico-
logia na Diversidade”, com as psicólogas Vanuza Campos 
Postigo e Priscila Valério, é o assunto para a próxima 
edição do Diálogos da Diversidade, da Associação dos 
Embaixadores de Turismo do RJ, 25 de maio, 19h, com 
transmissão ao vivo via Instagram @embaixadoresrio

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

BUCANAS – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/ME 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bucanas – Participações e Investimentos S/A (a “Companhia”) con-
vocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar no dia 
31 de maio de 2022, às 15:00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima 
nº 1.912, conj. 12-B, na Cidade de São Paulo, SP, para deliberar sobre as seguintes matérias cons-
tantes da Ordem do Dia: (i) ratificar a indicação da empresa especializada APSIS CONSULTORIA 
E AVALIAÇÕES LTDA., sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
27.281.922/0001-70, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob 
o nº CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Especializada”), que, a pedido da administração da Companhia, 
previamente procedeu à avaliação de determinados ativos da Companhia e respectiva preparação 
do Laudo de Avaliação (conforme definido nesta ata), para fins da cisão parcial da Companhia; (ii) 
examinar, discutir e aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da 
Bucanas Participações e Investimentos S.A. e Posterior Versão da Parcela Cindida para Nova Com-
panhia” (“Protocolo e Justificação”); (iii) examinar, discutir e aprovar o laudo preparado pela Empresa 
Especializada (“Laudo de Avaliação”) e, caso aprovada a Cisão Parcial, aprovar a alteração do caput 
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma que passe a constar o valor do capital social 
da Companhia após a Cisão Parcial; (iv) discutir e aprovar a cisão parcial, proporcional e sem soli-
dariedade, da Companhia (“Cisão Parcial”) com versão da parcela cindida em nova companhia a ser 
constituída em razão da cisão, na forma do § 2º do Artigo 229 da Lei das S.A. (“Nova Companhia”); 
(v) Discutir e aprovar a redação do estatuto social da Nova Companhia e eleger sua diretoria, fixando 
a sua remuneração;  e (vi) autorizar os Diretores da Companhia e os Diretores da Nova Companhia a 
promover o arquivamento e publicação dos atos da Cisão Parcial, bem como a praticar todos os atos 
necessários para a sua consumação e formalização. Instruções e Informações Gerais: Solicita-se 
que os acionistas ou seus representantes que desejarem participar da Assembleia enviem para a 
Companhia, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos em relação ao horário previsto para o 
início da Assembleia, a documentação contendo da prova de identificação do acionista, bem como 
documentação que comprove seus poderes para participar de Assembleia Geral da Companhia para 
o seguinte endereço eletrônico: gabriel.figueira@figueirabertoni.com.br. São Paulo/SP, 16 de maio de 
2022. Thomas Lundgren Bittar - Diretor Presidente.

Produtores do setor de higiene e beleza 
só atendem 6,5% da população negra
PL defende incentivos para empresas de cosméticos

Dos 110 fabricantes 
de protetor solar 
no Brasil, só quatro 

têm produto para pele negra, 
diz pesquisa. Isso denota que 
há ainda muita resistência pa-
ra o desenvolvimento de pro-
dutos para a população negra. 
E o potencial de consumo é 
grande. Dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram 
que 54% da população bra-
sileira é negra. Informações 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) de 
2016, mostram que mulheres 
brancas recebem 70% a mais 
que mulheres negras.

Em análise na Câmara 
dos Deputados, o Projeto 
de Lei 1042/22 defende o 
Programa de Incentivo à 
Diversidade Étnica e Racial 
(Pider), que concede incen-
tivos fiscais para empresas 
que atuam na fabricação e 
comercialização de cosmé-
ticos, produtos de perfuma-
ria e de higiene para a po-
pulação negra. A proposta 
será analisada em caráter 
conclusivo pelas comissões 
de Direitos Humanos e Mi-
norias; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. A 
data não foi divulgada.

Segundo aAgência Câ-
mara de Notícias, confor-
me a proposta, a Secretaria 
Especial da Receita Federal 
do Brasil criará, no prazo 
máximo de 90 dias após a 
publicação da lei, se apro-
vada, sistema de cadastra-
mento das empresas que 
quiserem ser participan-
tes do Pider, para fins de 
fiscalização e acompanha-
mento do cumprimento 
dos objetivos do progra-
ma. Os benefícios fiscais 
terão vigência de cinco 

anos. A proposta também 
cria o “Selo Empresa pela 
Igualdade Étnica e Racial”, 
destinado a reconhecer e 
estimular a adoção de prá-
ticas industriais e comer-
ciais comprometidas com 
o objetivo de promoção da 
diversidade étnica e racial.

Poucos produtos

Autores do projeto, os 
deputados Lídice da Na-
ta  (PSB-BA) e Bira do Pin-
daré (PSB-MA), destacam 
que a Cesta Afro, que reúne 
as linhas de protetor solar/
bronzeador, xampu, pós-
xampu, maquiagem e mode-
ladores de cabelo voltados à 
população negra, representa 
apenas 6,5% do mercado to-
tal de higiene e beleza. “De 
cerca de 110 fabricantes de 
protetor solar, por exemplo, 
apenas quatro têm produtos 
afro”, citam. “Essa irrisória 
disponibilidade de produtos 
voltados para o consumi-
dor negro segue nos demais 
itens que compõem a cesta”, 
complementam, lembrando 
que os negros representam 
54% da população brasileira, 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

“Essa é mais uma face 
perversa da desigualdade 
racial no País, que priva 
um contingente expressivo 
de consumidores de cuida-
dos básicos de higiene e de 
beleza, com repercussões 
inegáveis na própria autoes-
tima da população negra”, 
afirmam os parlamentares. 
“O cenário aponta para a 
necessidade de adoção de 
políticas públicas voltadas 
para adequação do mercado 
de consumo de cosméticos, 
com estímulos à expansão 

da produção e oferta de 
produtos de higiene e be-
leza especificamente desen-
volvidos para a população 
negra”, complementam.

Pelo texto, as empresas 
poderão usufruir dos se-
guintes incentivos fiscais, 
conforme regulamento: 
dedução, para efeito de 
apuração do lucro líqui-
do e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), de 
valor correspondente à so-
ma dos gastos realizados no 
período de apuração com 
pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação 
tecnológica relacionados a 
produtos especificamente 
destinados para a popula-
ção negra; redução de 70% 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) in-
cidente sobre equipamen-
tos, máquinas, aparelhos e 
instrumentos destinados 
à pesquisa e ao desenvol-
vimento tecnológico rela-
cionados a produtos des-
tinados para a população 
negra; depreciação integral, 
no próprio ano da aquisi-
ção, de máquinas, equipa-
mentos, aparelhos e instru-
mentos, novos, destinados à 
utilização nas atividades de 
pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação 
tecnológica relacionados a 
produtos destinados para a 
população negra, para efei-
to de apuração do Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da CSLL; amorti-
zação acelerada, mediante 
dedução como custo ou 
despesa operacional, no pe-
ríodo de apuração em que 
forem efetuados, dos gastos 
relativos à aquisição de bens 
intangíveis, vinculados ex-
clusivamente às atividades 

de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inova-
ção tecnológica relaciona-
dos a produtos destinados 
para a população negra; 
redução a zero da alíquota 
do imposto de renda retido 
na fonte nas remessas efe-
tuadas para o exterior des-
tinadas ao registro e manu-
tenção de marcas, patentes 
e cultivares relacionadas a 
produtos destinados para a 
população negra; e dedução 
como despesas operacio-
nais das importâncias trans-
feridas a microempresas, 
empresas de pequeno porte 
ou inventor independente 
destinadas à execução de 
pesquisa tecnológica e de 
desenvolvimento de ino-
vação tecnológica relacio-
nados a produtos especifi-
camente destinados para a 
população negra.

A execução inadequada 
do programa ou qualquer 
ação que resulte em desvio 
de suas finalidades pela em-
presa beneficiária acarretará 
cumulativamente: cancela-
mento do cadastramento da 
empresa como optante do 
Pider; pagamento do valor 
que deixou de ser recolhido 
relativo aos tributos mais os 
acréscimos legais; aplicação 
de multa correspondente a 
duas vezes o valor da vanta-
gem recebida indevidamen-
te no caso de dolo, fraude 
ou simulação; perda ou sus-
pensão de participação em 
linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de 
crédito pelo período de dois 
anos; proibição de contratar 
com a administração públi-
ca pelo período de até dois 
anos; e suspensão ou proi-
bição de usufruir de benefí-
cios fiscais pelo período de 
até dois anos.

Indústria precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas até 2025 

O Brasil precisará 
qualificar 9,6 mi-
lhões de pessoas 

até 2025 para atender ne-
cessidades projetadas pelas 
indústrias, de forma a repor 
inativos, atualizar funcioná-
rios ou preencher as novas 
vagas programadas para o 
setor. É o que prevê o Ma-
pa do Trabalho Industrial 
2022-2025, divulgado nesta 
segunda-feira pela Confe-
deração Nacional da Indús-
tria (CNI).

Deste total, 2 milhões 
precisarão de qualificação 
visando à formação inicial 

para a reposição de inativos 
ou para o preenchimento de 
novas vagas. Os 7,6 milhões 
restantes serão via formação 
continuada para trabalhado-
res que precisam se atualizar 
para exercer funções.

Segundo a CNI, “isso 
significa que 79% da ne-
cessidade de formação nos 
próximos quatro anos serão 
em aperfeiçoamento.” De 
acordo com a entidade, es-
sas projeções têm por base a 
necessidade de uso de novas 
tecnologias e mudanças na 
cadeia produtiva que tanto 
influenciam – e transformam 

– o mercado de trabalho. As-
sim sendo, acrescenta a CNI, 
cada vez mais o Brasil preci-
sará investir em aperfeiçoa-
mento e requalificação.

O levantamento divulgado 
nesta segunda-feira, feito pe-
lo Observatório Nacional da 
Indústria, tem por finalidade 
identificar demandas futuras 
por mão de obra e orientar a 
formação profissional de ba-
se industrial no país. As áreas 
com maior demanda por for-
mação são transversais (que 
permitem ao profissional 
atuar em diferentes áreas, co-
mo técnico em segurança do 

trabalho, técnico de apoio em 
pesquisa e desenvolvimento 
e profissionais da metrologia, 
por exemplo), metal mecâ-
nica, construção, logística e 
transporte, e alimentos e be-
bidas.

Já levantamento da con-
sultoria Híbrido mostrou 
que as empresas que comer-
cializam e produzem seus 
materiais, estão mais abertas 
para o desenvolvimento de 
canais para relacionamento 
direto com o consumidor 
final. Terceirização é uma 
das grandes apostas para 
alavancar projetos digitais
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Diretores jurídicos e 
o trabalho híbrido
Por Ted Rhodes

É incontestável que uma das maiores mudanças do pós-
-pandemia é o modelo de trabalho híbrido, com cola-

boradores alternando seus dias entre casa e empresa, em 
revezamento com os seus colegas. A nova configuração 
apaga a linha nítida entre a vida profissional e pessoal e 
exige cada vez mais dos gestores que tenham empatia e 
responsabilidade pelas situações pessoais de seus funcioná-
rios. Mas como liderar uma equipe multidisciplinar, alocada 
em diferentes lugares e com demandas específicas? A res-
posta está no desenvolvimento da marca pessoal.

Em recente pesquisa realizada pela firma de advocacia 
internacional CMS (“Além da marca pessoal”) com dire-
tores jurídicos na América Latina, 64% dos entrevistados 
destacaram a importância de ser o melhor assessor do 
CEO ou do Board da empresa. Mas para isso é preciso ter 
uma marca pessoal forte. Quem tem sabe que estar conec-
tado com os stakeholders internos da empresa é a chave 
para o seu sucesso, como mostrou o estudo da CMS – 66% 
manifestaram que desenvolver relações internas é muito 
importante. O dado é bastante significativo, já que a mes-
ma pesquisa revelou que apenas 21% acreditam que ser o 
melhor em técnicas jurídicas é muito importante.

Em 2020, uma outra pesquisa da CMS sobre os princi-
pais desafios dos diretores jurídicos na América Latina já 
revelava que 85% acreditavam que poderiam desempenhar 
melhor suas funções se desenvolvessem a capacidade de 
influência. Num modelo híbrido de trabalho, quanto mais 
influentes forem os diretores jurídicos, mais impacto posi-
tivo vão gerar nos negócios. E quanto mais desenvolvida 
for uma marca pessoal, mais aumenta a produtividade e a 
visibilidade das empresas onde trabalham. Afinal, é difícil 
separar a marca pessoal individual da marca da empresa. 
Elas geralmente estão vinculadas ou alinhadas, e agregam 
valor à estratégia da companhia.

Ao investir em uma marca pessoal forte, o diretor jurídi-
co adquire a capacidade de causar impacto e influenciar os 
outros. Uma marca pessoal forte é inconfundível. Se você 
tem, certamente será conhecido em seu ambiente de ne-
gócios ou social por suas habilidades, experiências, perso-
nalidade, história, algum outro atributo ou até mesmo pela 
combinação de várias características. Pessoas com marca 
pessoal forte são particularmente boas em compartilhar de 
forma consistente suas diferentes qualidades através de su-
as perspectivas, comportamentos e ações.

Num mercado de trabalho com modelo híbrido, ter uma 
marca pessoal forte contribuiu, por exemplo, na hora de 
equilibrar reuniões presenciais e online, ou na utilização de 
diferentes recursos tecnológicos para manter um canal fluí-
do de comunicação remota com os colaboradores. No am-
biente de trabalho, comunicar é talvez a tarefa mais impor-
tante, porém nem sempre fácil, já que traduzir uma ideia 
requer bom relacionamento entre as pessoas. Alguém que 
tem uma marca pessoal bem estruturada sabe a importân-
cia de eliminar as barreiras da comunicação e ter diferentes 
canais para compartilhar ou transmitir uma mensagem.

Quando se constrói uma marca pessoal, é fundamen-
tal ter um plano consistente, manter o foco em seu obje-
tivo e trabalhar duro nisso. Na era digital, a avaliação do 
comportamento corporativo acontece muito rápido e vem 
com força. Em alguns casos, pode ser determinante para 
o futuro da empresa e de suas lideranças. Afinal, nunca se 
deu tanta importância à imagem pública de uma empresa 
como agora. O avanço rápido de novas tecnologias tem 
um peso importante, já que em questões de horas uma cri-
se pode formar-se nas redes sociais. Mas, em questão de 
horas, um posicionamento, um slogan, uma nova diretriz, 
também pode viralizar. Por isso, não existe marca pessoal 
que se sustente se o executivo não estiver bem conectado, 
utilizando os recursos que as plataformas digitais oferecem 
hoje em dia.

Agilidade é a palavra-chave do século 21. O desafio do 
diretor jurídico neste novo período de pós-pandemia e 
com configurações de trabalho distintas é de acompanhar 
o ritmo do mundo atual conciliando comunicação, capaci-
dade de adaptação e antecipação de tendências. Tudo muda 
o tempo todo. Ser um líder é construir uma equipe. É criar 
pontes de comunicação com as outras áreas da empresa. O 
desafio de construir uma equipe sólida, eficaz e comunica-
tiva num modelo de trabalho híbrido passa pelo bom de-
senvolvimento de sua marca pessoal, que permitirá manter 
os colaboradores unidos, motivados e sempre de olho em 
oportunidades.

Ted Rhodes é advogado responsável pela CMS no Brasil.

Leme é o bairro com aluguel mais 
caro no Rio; em São Paulo, Itaim Bibi

Depois de quase 
dois anos, a taxa 
de imóveis vazios 

disponíveis para aluguel no 
Rio e à espera de um inqui-
lino voltou ao patamar an-
terior à pandemia, atingin-
do 14,7%. Estudo feito pela 
APSA, que reúne análise de 
16 grandes bairros, mostra 
que 14 deles continuam a 
se valorizar: em fevereiro, 
por exemplo, o Leme, foi o 
bairro cujo aluguel mais su-
biu. Com relação ao mês de 
janeiro, os anúncios de imó-
veis estavam com 8,86% 
maiores, chegando ao valor 
de R$ 43,86 o metro qua-
drado da locação. Ou se-
ja, o aluguel mensal de um 
imóvel de 100 m² no Leme 
custa em média R$ 4.386. É 
uma tentativa de recupera-
ção do ano anterior, em que 
o aluguel no bairro aumen-
tou apenas 3,98%.

O segundo bairro foi o 
Maracanã. O aumento foi 
de 8,22% o metro quadra-
do, chegando a R$ 25,42. 
Um imóvel de 100 m² no 
bairro sai em média R$ 
2.542, quase a metade do 
valor do Leme.

O terceiro bairro com 
maior aumento foi a Barra 
da Tijuca, 5,78% maior. Um 
imóvel de 100 m² no bairro 
sai em média R$ 5.348, va-
lor abaixo apenas do Leblon 
e Ipanema, que custam, em 
média, respectivamente R$ 
7.267 e R$ 7.403 por mês 
no aluguel. Ipanema, aliás, 
se valorizou em R$ 4,49%, 
enquanto o Leblon subiu 
1,86% de um mês para o 

outro. No ano de 2021, o 
Leblon foi o bairro cujo 
aluguel mais se valorizou na 
Zona Sul – subiu 15,24 %.

Na Zona Norte, outro 
bairro com valorização foi 
o Méier, com 5,37%, atin-
gindo o valor de R$ 19,22 
por metro quadrado (R$ 
1.922 o valor de um imóvel 
de 100 m²). Chama aten-
ção também o crescimento 
do aluguel no Grajaú, de 
3,23%. Hoje o metro qua-
drado está sendo anunciado 
em média por R$ 21,90. Na 
Zona Sul, os aluguéis em 
geral aumentaram. Copaca-
bana teve 3,82% a mais, de-
pois de subir apenas 2,38% 
nos 12 meses anteriores e 
chega a R$ 39,13 o m². No 
Flamengo, que havia subido 
11,6% no ano, cresceu em 
3,95% apenas em fevereiro 
e atinge R$ R$ 37,61/ m². 
Laranjeiras também alcan-
çou o percentual de 3,64%, 
depois de crescer apenas 
4,60% no ano todo ante-
rior. Por lá, o metro quadra-
do está em R$ 35,28. Em 
Botafogo, que subiu 3,85% 
no ano todo, apenas em 
fevereiro cresceu 0,27%, 
com valores médios em R$ 
41,27.

No último ano, a Bar-
ra da Tijuca teve aumento 
anual de 33,13% e o Re-
creio, de 13,47%. E mesmo 
assim continua crescendo. 
O Recreio subiu 1,25% em 
fevereiro e a Barra 5,78% 
e atingem respectivamente, 
R$ 53,48 e R$ 34,04.

No Centro do Rio de Ja-
neiro, a queda nos aluguéis 

foi de 0,04%, depois de 
queda anual de 6,39% e o 
valor do aluguel está em R$ 
26,66 o m².

Um dos indicadores uti-
lizados pelas imobiliárias 
para definir os valores dos 
aluguéis é a oferta de imó-
veis para alugar nos bair-
ros, a chamada vacância. 
A taxa ideal para manter 
preços é de 8% a 10%. Os 
bairros com menos imó-
veis vazios disponíveis para 
alugar no mês de fevereiro 
foram: Catete (2%), Recreio 
(2,5%), Flamengo (5,7%), 
Rio Comprido (6,7%), Bo-
tafogo (8%) e Ipanema 
(10,7%). Os bairros que 
continuam com a vacância 
acima da taxa ideal são: Vila 
Isabel (11,3%), Laranjeiras 
(13,8%), Tijuca (13,9%), 
Leblon (16,2%), Meier 
(16,2%), Centro (20,6%), 
Grajaú (21,1%), Maracanã 
(24,2%).

Já em São Paulo, o valor 
do aluguel acumulou alta 
de 3,5%, índice abaixo da 
inflação e muito abaixo do 
ajuste do Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP-
-M). Os dados são do portal 
Imovelweb, é baseado nas 
buscas realizadas pelos usu-
ários no site durante o mês 
de abril. O índice também 
apontou que o valor mensal 
do aluguel na capital pau-
lista está R$ 3.374 para os 
apartamentos de 65 m² com 
dois quartos, subindo 1,6% 
em relação ao mês anterior.

Itaim Bibi é o bairro com 
maior preço médio de alu-
guel, custando R$ 4.891 por 

mês. Cidade Tiradentes fi-
cou como o local mais eco-
nômico (R$ 962 mensais).

Segundo o relatório, o 
preço médio em São Paulo 
para as propriedades à ven-
da fechou o mês de abril 
em R$ 9.690 por m², 0,1% 
acima do mês anterior. Em 
2022, os valores acumula-
ram uma alta de 1,3% – ín-
dice abaixo da inflação e do 
incremento da Bovespa. Já 
para as novas unidades, o 
aumento foi de 3,2% nes-
te ano. A Zona Oeste é a 
região mais cara da cidade, 
custando R$ 11.641 por m². 
Já a Zona Leste é mais ba-
rata, com um preço de R$ 
5.262. A Zona Sul registrou 
o maior incremento intera-
nual (+5,1%).

O índice de rentabilida-
de imobiliária relaciona o 
preço de venda e valor de 
locação do imóvel para ve-
rificar o tempo necessário 
para recuperar o dinhei-
ro utilizado na aquisição 
do imóvel. O relatório de 
abril apontou um índice 
anual de 5,53% bruto anu-
al, o que significa que são 
necessários 18,1 anos de 
aluguel para reembolsar o 
investimento de compra, 
2,2% a menos que um ano 
atrás. As regiões periféri-
cas são aquelas que ofere-
cem o maior retorno para 
os investidores que bus-
cam por aluguel: Sul e Les-
te – acima de 6% anual. 
Os bairros Jardim Helena 
e São Miguel apresentam-
-se como as melhores op-
ções para os investidores.

Gastos com delivery subiram 
24% em 2021 ante 2020

Pesquisa da Crest, 
realizada pela 
GS&NPD em par-

ceria com o Instituto Food 
Service Brasil (IFB), apon-
tou que comparado a 2020 
o delivery cresceu com for-
ça somando R$ 40,5 bilhões 
de gastos totais em 2021, 
representando 24% a mais 
que o ano anterior. O trá-
fego total foi de 2,2 bilhões 
de visitas em sites e aplicati-
vos, 13% a mais, e o tíquete 
médio dos consumidores 

foi de R$ 18,22, 10% a mais 
que o ano anterior.

O setor de alimentação 
fora do lar foi um dos mais 
prejudicados pelas restri-
ções impostas pela pande-
mia e precisou se adaptar a 
um novo formato de con-
sumo investindo em deli-
very, retirada de pedidos 
para viagem e vendas pelo 
sistema drive thru.

A pesquisa mostrou 
que os gastos com comi-
da fora de casa represen-

taram R$ 164,4 bilhões 
em 2021. Cada brasileiro 
gastou em média R$ 16,21 
por refeição, significando 
uma alta de 12% em rela-
ção a 2020.

Gastos com jantares e 
almoços em redes de res-
taurantes como Madero, 
Outback e Applebees, por 
exemplo, representaram 
35% de alta se comparado 
ao ano anterior. Já as pada-
rias aparecem na pesquisa 
com apenas 3% dos gastos 

em 2021. O período com 
maior fluxo de pedidos foi 
nos fins de semana, com 
16% de aumento nas ven-
das.

A pesquisa prevê ainda 
três cenários para 2022, o 
mais otimista espera que ha-
ja um crescimento no PIB 
do setor de foodservice de 
1,3% quando comparado a 
2020, além de aumento na 
circulação dos restaurantes 
em 10% se comparado ao 
ano anterior.

Atividade do comércio cai 1,2% em abril

O Indicador de 
Atividade do 
Comércio da Se-

rasa Experian revelou que, 
mesmo com os feriados em 
abril, as vendas nacionais do 
varejo físico diminuíram em 
1,2% na comparação com o 
mês anterior. O segmento 
de Veículos, Motos e Peças 
foi o mais afetado, apre-
sentando baixa de 4,2%. O 
crescimento mais expressi-
vo foi registrado em Com-
bustíveis e Lubrificantes, 

com alta de 3,3%, seguido 
por Alimentos e Bebidas, 
com apenas 1,8%.

Segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, os números ainda 
são desanimadores. “O 
retorno das atividades 
comerciais pós pandemia 
tem sido afetado por fato-
res como as consecutivas 
altas da inflação e da taxa 
de juros, além do endivi-
damento e inadimplência 
das famílias brasileiras, 

que bateu novo recorde 
em abril, assolando o po-
der de compra dos consu-
midores e dificultando o 
fluxo de caixa das empre-
sas”. Rabi também explica 
que, “um dos motivos que 
podem ter impulsionado 
o segmento de Combustí-
veis e Lubrificantes, apesar 
dos reajustes de preço, é a 
volta das atividades pre-
senciais, aumentando a 
circulação de pessoas nas 
cidades.”

Apesar dos resultados 
negativos de abril, o setor 
de Tecidos, Vestuário, Cal-
çados e Acessórios mostrou 
em 2022 o maior percentual 
do comparativo ano a ano 
(51,1%) desde o início da 
série histórica, em janeiro 
de 2001. O segmento de 
Supermercados, Hipermer-
cados, Alimentos e Bebidas 
também apresentou resul-
tados otimistas, com a pri-
meira alta no ano (0,2%) na 
variação anual.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
COOTACOM – Cooperativa de Transportadores e Amigos

Do colégio Militar Ltda  - CNPJ 06.041.638/0001-57
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária 
pelo presente Edital, baseado No Art. 46,  do estatuto da COOTACOM, 
através do Diretor presidente  ficam convocados todos os cooperados 
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  a ser realizada  no 
dia 27 de Maio de 2022 , em primeira convocação  para as 08:00 h00 
min, com a presença do número de associados; em segunda convocação  
para as 09 h  00 min com a presença de metade mais um dos associados; 
e em terceira e última convocação  para as 10 h 00 min com no mínimo dez 
associados. Tendo como local para a realização  na Rua: São Francisco 
Xavier loja 8 e 9, Tijuca -RJ CEP  20.550-012 , a fim de deliberarem sobe 
a ordem do dia: 1º  ADMISSAO DE COOPERADOS,  2º EXCLUSAO 
DE COOPERADOS, 3º ASSUNTOS GERAIS. Atenciosamente:

Valdecir Carlos -Diretoria COOTACOM
Rua São Francisco Xavier - 262 loja 8 e 9 - Tijuca -  Rio de Janeiro - RJ

CEP 20550-140 / (21) 2567-7812//97045-0746

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/ME nº 03.752.385/0001-31

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sl. 1411 - 
Centro - Niterói - RJ, CEP: 20.020-206, os documentos a que se refere o 
art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/21. 
Niterói/RJ, 11/05/2022.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada virtualmente,  atendendo a Seção VIII da IN DREI 87/2020, 
que permite acionistas de realizar votações de forma remota ou presencial-
mente no endereço Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro no dia 24 de maio de 2022 às 17:00h 
em primeira convocação, contando com a presença de todos os acionistas 
votantes ou às 17:30h em segunda convocação, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes/participantes, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: a) Tomada das contas dos administradores e De-
monstrações Financeiras; b) Destinação do lucro líquido do exercício findo 
em 31/12/21; c) Eleição do Conselho de Administração; d) Remuneração 
global dos administradores da Companhia e; e) outros itens eventualmente 
discutidos em AGO. Rafael Musiello Vieira - Presidente do Conselho.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 Cód CVM 22160

Edital de 1ª Convocação
Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo 
Capital Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), 
na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com 
fundamento nos itens 11.1 a 11.4 do Termo de Securitização de Créditos 
da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os titulares dos CRI (“Titulares 
do CRI”) a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do CRI, a ser 
realizada em 1ª convocação, no dia 06 de junho de 2022, às 10:00 horas, de 
forma exclusivamente presencial na sede da Emissora, na Avenida Ataulfo 
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem 
do Dia: (i) Aprovação da proposta apresentada pela KPFR Empreendimentos 
Imobiliários S.A. (“KPFR”), datada de 28 de abril de 2022 (“Proposta 
KPFR”), e disponibilizada aos Titulares dos CRI que solicitarem por meio 
do correio eletrônico: ri-securitizadora@polocapital.com; ou Contencioso@
pentagonotrustee.com.br; (ii) Aprovação de apresentação de contraproposta 
à KPFR, em caso de a Proposta KPFR formulada não ser aprovada 
(“Contrapropostas dos Titulares do CRI”); (iii) Aprovação de excussão da 
dívida decorrente do CRI, por via de execução judicial, em caso de não ser 
aprovada a Proposta KPFR e nem o envio de Contraproposta dos Titulares 
dos CRI; (iv) Caso o item (iii) da Ordem do Dia seja aprovado, aprovar a 
contratação de assessor legal para a execução judicial da dívida do CRI 
conforme três propostas de assessorial legal disponibilizadas aos titulares 
dos CRI por meio do correio eletrônico: ri-securitizadora@polocapital.com; 
ou Contencioso@pentagonotrustee.com.br; e (v) Aprovação de aporte de 
recursos ao Patrimônio Separado vinculado aos CRI, pelo Titulares do CRI, 
proporcionalmente as suas respectivas posições, para custear as despesas 
jurídicas (honorários, custas e taxas judiciais) caso seja aprovada a execução 
judicial da dívida do CRI. Os Titulares dos CRI deverão se apresentar na data, 
horário e local acima indicados, portando os documentos que comprovem 
sua condição de titular de CRI. Quando pessoas físicas, os investidores 
deverão portar documento de identidade válido com foto. Nos casos a seguir 
descritos, os respectivos documentos poderão ser apresentados com pelo 
menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da assembleia, ou seja, 
até às 10:00 horas do dia 03 de junho: (A) quando se tratar de investidor 
pessoa jurídica: (i) último estatuto ou contrato social consolidado, (ii) 
documentos societários que comprovem a representação legal do investidor 
e (iii) documento de identidade válido com foto do(s) representante(s) 
legal(is); (B) quando se tratar de investidor fundo de investimento: (i) último 
regulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou contrato social do seu 
administrador ou gestor, conforme o caso, (iii) documentos societários que 
comprovem os poderes de representação em assembleia geral de titulares 
de certificados de recebíveis imobiliários e (iv) documento de identidade 
válido com foto do(s) representante(s) legal(is); e (C) quando se tratar de 
investidor que se faça representar por procuração, além dos documentos 
referidos nos itens anteriores, conforme aplicáveis, deverá ser apresentado 
o instrumento de mandato com poderes específicos para representação 
na assembleia geral objeto desta convocação, (i) devidamente assinado, 
em via física original e com firma reconhecida, na sede da Emissora, cujo 
endereço foi informado no primeiro parágrafo da presente convocação, ou 
(b) devidamente assinado digitalmente, com certificação nos padrões ICP – 
Brasil. Os documentos acima referidos deverão ser enviados para o correio 
eletrônico ri-securitizadora@polocapital.com, com cópia para contencioso@
pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações, poderão ser enviados 
e-mails para: ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de Janeiro, 11 de maio 
de 2022. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Três perguntas: Maple Bear –  
mercado, expansão e complexidades
Por Jorge Priori

Conversamos so-
bre a operação da 
escola canadense 

bilíngue Maple Bear com 
seu CEO para América La-
tina, André Quintela. Com 
presença em mais de 30 
países, a operação brasileira 
é a maior em todo o mundo.

Como está o merca-
do brasileiro de escolas 
bilíngues?

Este mercado está em 
ascensão. Trata-se de um 
mercado com grande po-
tencial porque apenas 5% 
da população brasileira 
fala inglês, o que traz uma 
oportunidade para se fazer 
um trabalho na educação 
infantil. O segundo ponto 
desse mercado é que ele se 
tornou superatrativo nos 
últimos 6 anos. Além das 
escolas que entregam uma 
educação bilíngue, outras 
escolas adaptaram seus cur-
rículos e começaram a dizer 
que entregam esse tipo de 
educação.

O aumento da com-
petição permite a Maple 
Bear se posicionar como 
uma marca e uma metodo-
logia que de fato entrega re-
sultados. A grande diferen-
ça de uma escola americana 
é que você faz uma imersão 
e ensina com base no cur-
rículo americano. Quando 
se trabalha com a educação 
básica, colocando um inglês 
de uma hora por dia, basi-
camente se está dando um 
inglês reforçado. Nós não 
entregamos isso. Nós en-
tregamos uma metodolo-
gia canadense baseada em 
questões do século 21 como 
gerenciamento de conflitos 
e questões socioemociona-
is. Nós construímos a edu-
cação das crianças com uma 
imersão de 100% no inglês. 
No momento em que va-
mos alfabetizar a criança, 
nós fazemos a educação em 
duas vias, entregando de 
fato uma criança bilíngue 
alfabetizada no inglês e no 
português.

É por isso que a Maple 

Bear alcança uma retenção 
anual de 95%, sendo que 
dos 5% que migram, quase 
todos foi porque mudaram 
de cidade. Além disso, 80% 
das novas matrículas que 
recebemos todos os anos 
vem de indicações. A Maple 
Bear se tornou uma máqui-
na reputacional de entrega 
de qualidade.

Como está o processo 
de expansão da Maple 
Bear?

No Brasil, nós estamos 
conduzindo um processo 
de expansão iniciado há 4 
anos. Hoje nós temos 171 
escolas e uma previsão de 
abertura de 100 novas uni-
dades nos próximos 3 anos 
em territórios que já foram 
vendidos e ocupados. Além 
disso, nós estamos com 
um foco muito grande 
na América Latina em 
países como México, Peru, 
Colômbia e Argentina.

Quando entramos num 
país, nós precisamos en-
tregar dois currículos: o 
currículo do país e o cur-
rículo canadense. O currí-
culo canadense está pron-
tinho e não sofre qualquer 
alteração. Ele pode passar 
por algumas adaptações. A 
grande diferença quando 

se entra num país é pegar 
o framework da metodolo-
gia e fazer a parte do país 
onde se está entrando. Por 
exemplo, no caso do Brasil, 
eu me refiro a Português, 
História, Geografia etc. Co-
mo conseguimos criar isso 
de forma proprietária, nós 
conseguimos chegar nos 
países e fazermos essa met-
odologia funcionar.

É simples montar uma 
franquia/escola da Maple 
Bear?

Montar uma escola é 
algo muito complexo. 
Quando se pega uma esc-
ola de educação básica e se 
vai até o high school, você 
tem questões de legislação 
e documentação que são 
muito sérias e delicadas. 
Quando é aberta uma es-
cola da Maple Bear, nós 
transferimos o know how 
de marca comercial, mar-
keting e metodologia e 
ajudamos o operador a de 
fato conseguir gerenciar a 
escola, fazendo o processo 
inteiro com ele.

Para que se tenha uma 
franquia da Maple Bear a 
pessoa não tem que ser, ne-
cessariamente, um educa-
dor. Por exemplo, nós temos 
franqueados que são admi-

nistradores e engenheiros. 
Se um pedagogo traz um 
administrador como sócio, 
nós temos o match perfeito. 
Um operando a administra-
ção e o outro o dia a dia da 
metodologia.

Agora, o processo de es-
colha do candidato é super-
restrito. Nós analisamos 
questões como perfil, so-
ciedade, se aquela pessoa é 
da cidade ou não, quem vai 
ser a pessoa que vai operar, 
quem é o investidor e a ca-
pacidade financeira para os 
próximos 10 anos para ga-
rantir a continuidade da es-
cola. Esse processo é mais 
complexo para esse tipo de 
franquia, pois não se pode 
pensar o investimento ape-
nas para o primeiro ano. No 
nosso caso, ele tem que ser 
pensado para 10 anos.

O nosso modelo de 
negócios permite um fase-
amento em três momentos. 
Primeiro se cria a educa-
ção infantil, depois se faz 
o movimento do funda-
mental e se conclui com o 
high school. Com isso, não 
é necessário investir R$ 
12 milhões de cara. Você 
consegue fazer algo que é 
próximo de R$ 5 milhões e 
com o tempo ir fazendo os 
movimentos progressivos.

André Quintela

Divulgação Maple Bear

Setores fortemente impactados com a 
pandemia reagem na Bolsa

Principais papeis do 
Ibovespa marcaram 
alta nesta segunda-

feira. “Chamou a atenção o 
setor de mineração e side-
rurgia subindo bem. Lem-
brando que são setores que 
apanharam bastante com o 
lockdown”, reportou Lean-
dro Petrokas, diretor de Re-
search e sócio da Quantzed, 
empresa de tecnologia e 
educação para investidores.

Segundo ele, essa alta é 
influenciada pelo anúncio 
da reabertura gradual da 
China. Com isso a Vale, 
Usiminas, CSN e Gerdau 

reagiram positivamente. 
Petrokas também destacou 
a Petrobras e 3R Petróleo. 
Mercados internacionais 
também tiveram alta. 

Petrokas citou a Eneva, 
Meliuz, SLC e Ezetec entre 
as altas do Ibovespa. “Vemos 
um movimento comprador 
em alguns ativos sensíveis a 
alta de juros. VIA, Renner, 
Marisa e Guararapes estão 
subindo também por conta 
do arrefecimento na curva de 
juros. Todos os vértices fe-
charam em queda hoje com 
destaque para o DI janeiro de 
2024”, disse.

Na opinião do analista, 
a curva de juros respon-
deu bem às declarações 
do Bruno Senna em even-
to nesta segunda-feira no 
Goldman Sach. Ele afir-
mou que, para evitar mais 
volatilidade, a preferência 
do BC é manter as taxas de 
juros mais altas por mais 
tempo do que promover 
altas adicionais.

Do ponto de vista negati-
vo, ele destacou que Minerva 
e Marfrig vêm sofrendo bas-
tante após divulgação dos re-
sultados. Marfrig caiu 33% e 
Minerva caiu forte também. 

Mercado está se desfazendo 
de posições das empresas. 
Meliuz é papel sensível aos 
juros e está subindo.

Ações da Infracommerce 
e Embraer registraram que-
da. Ações de companhias 
aéreas também em destaque 
com Azul e Gol subindo 
desde sexta-feira. As ações 
haviam caído muito (do 
dia 04/04 até quinta 12/05 
caiu 30%), então vemos um 
movimento de recuperação. 
Importante lembrar que te-
remos vários balanços sen-
do divulgados hoje após fe-
chamento do mercado.

China está confiante na 
recuperação econômica

A economia da China 
deve se recuperar gra-
dualmente à medida 

que o país alcança resultados 
pós pandemia e as políticas de 
pró-crescimento produzem 
efeitos, disse nesta segunda-
feira Fu Linghui, porta-voz do 
Departamento Nacional de 
Estatísticas. A economia do 
país foi afetada pelo ressurgi-
mento doméstico de casos de 
Covid-19 em abril, mas os im-
pactos são “de curta duração e 
externos”, afirmou.

“Os fundamentos da eco-
nomia chinesa permanecem 
inalterados. As tendências ge-
rais de transformação e atu-
alização econômica e desen-
volvimento de alta qualidade 
continuam sem alterações”, 
destacou, acrescentando que 
“existem muitas condições 
favoráveis para estabilizar a 
economia e alcançar as metas 
de desenvolvimento previs-
tas”. Também informou que, 
apesar dos impactos da epi-
demia, a produção de grãos e 
energia manteve crescimento 
durante os primeiros quatro 

meses de 2022, estabelecen-
do uma base sólida para com-
bater a epidemia e promover 
a recuperação econômica.

Segundo a  agência Xi-
nhua, em abril, a produção 
de carvão bruto, petróleo 
bruto e gás natural aumentou 
10,7%, 4% e 4,7%, respecti-
vamente, ano a ano. A oferta 
de alimentos e necessidades 
diárias no mercado foi sufi-
ciente, com os preços perma-
necendo estáveis. O índice de 
preços ao consumidor, prin-
cipal indicador de inflação, 
subiu apenas 2,1% ano a ano 
no mês passado.

As indústrias de alta tec-
nologia apresentaram de-
sempenho estelar, com a 
produção de veículos de 
nova energia e células sola-
res subindo 42,2% e 20,8% 
ano a ano em abril. A eco-
nomia da China deve me-
lhorar em maio com a reto-
mada acelerada do trabalho 
e da produção em Xangai 
e Jilin, bem como a imple-
mentação de medidas pró-
crescimento, acrescentou.
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INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30

NIRE - 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 20 de Maio de 2022, às 16:00 
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório 
da Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e 
outras Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021; 2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos 
Honorários dos Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral. 
Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2022. Renata Baroni Coelho - Presidente.

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

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

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

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

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. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Criação de mais um monopólio privado regional 
Recurso de petroleiros contra decisão do Cade sobre venda da Reman

A categoria petrolei-
ra, por meio da Fe-
deração Única dos 

Petroleiros (FUP), Associa-
ção Nacional dos Petrolei-
ros Acionistas Minoritários 
da Petrobras (Anapetro) e 
Sindicato dos Petroleiros 
do Amazonas (Sindipetro-
AM), decidiu entrar com 
recurso de terceiro interes-
sado no Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) contra a decisão 
da superintendência-geral 
do órgão  que aprovou na 
semana passada  a venda, 
sem restrições,  da refinaria 
Isaac Sabbá (Reman) da Pe-
trobras, situada em Manaus 
(AM), ao grupo Atem.

“A venda da Reman está 
longe de ser concluída e va-
mos barrá-la. É um dos mais 
absurdos casos de monopó-
lio privado regional no refi-
no, tanto que praticamente 
todas as empresas que atu-
am nesse mercado também 
foram ao Cade questionar 
a operação”, destacou o 
coordenador-geral a FUP, 
Deyvid Bacelar. 

Os petroleiros têm até 15 
dias para encaminhar o pro-
cesso antes que a operação 
de venda da refinaria seja 
encaminhada ao tribunal do 
Cade, responsável pela vota-
ção final no órgão. A opera-
ção de venda ao grupo Atem 
é questionada também por 

outras partes, entre elas em-
presas distribuidoras como 
Raízen, Fogás, Equador e 
Ipiranga, que apontam riscos 
de desabastecimento, de prá-
ticas abusivas e de fechamen-
to de mercado. Elas já estão 
como terceiras interessadas e 
se opuseram à venda quando 
analisada pela superintendên-
cia do Cade e agora também 
possuem 15 dias para ingres-
sarem com recurso.

“A venda da Reman é 
uma fraude explícita à con-
corrência; um negócio rea-
lizado abaixo do preço de 
mercado e que vai gerar 
mais um nocivo monopó-
lio regional privado, com 
prejuízos aos consumidores 
de combustíveis da região”, 
ressalta o presidente da 
Anapetro, Mário Dal Zot, 
observando que a Reman 
é a única refinaria da região 
Norte, responsável pelo 
abastecimento local. 

A decisão da superin-
tendência-geral do Cade 
surpreendeu o mercado, 
feriu parecer inicial da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP), que havia 
apontado a necessidade de 
“remédios” na operação, 
para evitar concentração 
de mercado, e atropelou 
avaliação do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O 
sumário executivo “Riscos 
e Oportunidades da transi-

ção para o novo Mercado 
de Refino”, assinado pelo 
relator do TCU ministro 
Walton Alencar Rodrigues, 
identificou “o risco de que 
a regulação seja não efeti-
va após a transição para o 
mercado resultado dos de-
sinvestimentos, não produ-
zindo o efeito esperado de 
maximizar o uso da infraes-
trutura essencial e permitir 
seu uso não discriminatório 
por qualquer interessado”. 

Estudos e preços

Estudos do TCU in-
dicam que “o tipo de in-
fraestrutura logística para 
movimentação de combus-
tíveis, a intermodalidade e 
o volume de investimentos 
associados podem afetar a 
competitividade nos mer-
cados resultantes dos desin-
vestimentos e, consequen-
temente, o custo logístico 
da movimentação, aspecto 
determinante da percepção 
de vantajosidade em preços 
pelos consumidores finais”.

O preço negociado pe-
la Petrobras para as vendas 
da Reman ao grupo Atem é 
cerca de 70% inferior ao seu 
valor em comparação com 
os cálculos estimados em es-
tudo realizado pelo Instituto 
de Estudos Estratégicos de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep).

A refinaria, negociada em 
agosto do ano passado, foi 
avaliada pelo Ineep pelo valor 
mínimo de US$ 279 milhões, 
quando o valor negociado 
pela estatal com o comprador 
foi de US$ 189 milhões. Para 
chegar ao valor, o Ineep 
utilizou o método do Flu-
xo de Caixa Descontado 
(FCD), que se baseia no 
valor presente dos fluxos 
de caixa, projetando-os 
para futuro. Do resultado, 
são descontadas: taxa que 
reflete o risco do negócio, 
despesas de capital (inves-
timento em capital fixo) e 
necessidade adicionais de 
giro.

A privatização da Re-
man é mais um episódio 
do contexto de desmonte 
da Petrobras, patrocinado 
pelo governo Bolsonaro. 
O discurso oficial de que 
a privatização de refinarias 
seria essencial para ampliar 
a concorrência no merca-
do interno foi contrariado 
logo após a venda, no fi-
nal do ano passado, da re-
finaria baiana Landulpho 
Alves (Rlam) e seus ativos 
logísticos associados, ao 
fundo árabe Mubadala. 
Todos os ativos também 
vendidos abaixo do va-
lor de mercado, segundo 
avaliações do Ineep, e do 
mercado financeiro, como 
o  BTG Pactual.

Restrição do Fed  
pode impulsionar a 
saída de capital na AL

A postura mais restri-
tiva do Fed (banco 
central norte-ame-

ricano) pode acelerar a saí-
da de capital dos países da 
América Latina. O alerta é 
da equipe da XP Investi-
mentos. “O Fed sinalizou 
uma política monetária 
mais restritiva em meio às 
expectativas de inflações 
mais altas. Em sua última 
reunião, o Fed acelerou o 
ritmo e elevou os juros em 
0,5% para 1%. Nós acre-
ditamos que o processo de 
aperto monetário nos Esta-
dos Unidos deva continuar. 
Projetamos a taxa de juros 
norte-americana chegando 
em 2,5% em 2022, o que 
tende a desacelerar a ativi-
dade econômica global”, 
prevê a XP. O relatório foi 
divulgado nesta segunda-
feira.

De acordo com a XP, o 
mundo se tornou mais avesso 
ao risco, prejudicando as eco-
nomias da América Latina. 
As expectativas de inflação 
e crescimento econômico 

pioraram consideravelmente 
no último mês. As condições 
financeiras mais apertadas e 
o aumento na aversão a risco 
ao redor do mundo tendem 
a retirada de capital de eco-
nomias emergentes e a valo-
rização o dólar. Nas últimas 
semanas, o Índice de Dólar 
(DXY) subiu consideravel-
mente em resposta à maior 
aversão a risco, e atingiu seu 
maior nível desde 2003. Con-
sequentemente, no mês de 
abril, as moedas latino-ame-
ricanas devolveram grande 
parte da valorização que vi-
nha acumulando no ano.

“Mesmo assim, avaliamos 
que dentro das circunstân-
cias, as moedas latino-ame-
ricano têm se mostrado re-
lativamente resilientes aos 
choques globais, e nossos 
modelos continuam sugerin-
do que que as essas moedas 
seguem baratas. Se o Fed ti-
ver que aumentar os juros 
além do esperado, o cenário 
se tornaria ainda mais desa-
fiador para os ativos de eco-
nomias emergentes”, alerta.
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