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Julho deve 
ter deflação, 
preveem 
economistas

A forte adesão dos estados à 
redução do ICMS deverá levar a 
uma deflação expressiva do IPCA 
já em julho. “A princípio, traba-
lhávamos com uma defasagem 
maior até o seu aparecimento nos 
preços, com deflação apenas em 
agosto. Mas, hoje, com todas as 
incertezas inerentes ao processo, 
vemos a chance de uma queda de 
0,5% a 1% nesse mês”, analisam 
os economistas do Banco Origi-
nal Marco Caruso (economista-
-chefe) e Eduardo Vilarim.

O IBGE divulgará o IPCA de 
junho na próxima sexta-feira, 
ainda sem captar os efeitos da 
redução dos preços dos com-
bustíveis.

Os economistas ressaltam que 
a semana tem uma agenda eco-
nômica importante. O Federal 
Reserve (Fed, banco central dos 
Estados Unidos), divulgará a ata 
da última reunião na quarta-feira. 
Na sexta, saem dados do mercado 
de trabalho nos EUA.

“A volatilidade dos mercados 
segue alta, oscilando, grosso mo-
do, entre duas grandes narrativas: 
o desafio desinflacionário é grande 
o suficiente para esperarmos uma 
recessão iniciada pelo BC norte-
-americano versus a esperança de 
que sinais de recessão despertarão 
o velho Fed, que aliviaria o aperto 
nas condições financeiras”, resu-
mem Caruso e Vilarim.

De acordo com a análise, “hoje, 
o desafio concreto está na ponta 
inflacionária; em um segundo mo-
mento, talvez em meados de 2023, 
o desafio caminhará em direção à 
recessão”.

Petrobras é a que mais 
lucra e a que menos paga
Remuneração média na estatal caiu 31% desde 2014

Em 2021, por exemplo, a 
Petrobras obteve a maior 
margem líquida (23,7%) 

entre as grandes petroleiras mun-
diais. No primeiro trimestre de 
2022, a empresa foi a que mais lu-
crou (R$ 44,6 bilhões). Parte con-
siderável desse lucro veio do setor 
de exploração e produção, que ob-
teve margem líquida – diferença 
entre o valor de venda do barril e 
os custos de produção e encargos 
– de 42% no ano passado.

Outra parcela significativa veio 
do parque refino, que tem se utili-
zado desde 2016 do preço de pa-
ridade de importação (PPI). Esse 
cálculo, que vincula os preços dos 
derivados às variações do merca-

do internacional, resultou em uma 
margem operacional de 46%. Os 
cálculos são da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP).

Se o lucro cresceu, a parti-
cipação dos trabalhadores nas 
despesas da estatal diminuiu. 
Em 2016, a fatia dos empre-
gados chegou a 13%; no ano 
passado caiu para menos da 
metade: 5,76%, de acordo com 
cálculos do Dieese.

Entre 2014 e 2021, o custo 
com trabalhadores da Petrobras 
caiu 31%. Quando se divide o 
total de gastos com pessoal pelo 
número de trabalhadores pró-
prios da empresa, em 2021, che-
ga-se ao valor de US$ 71.809 por 

ano para cada trabalhador – a 
menor remuneração média entre 
as grandes petroleiras do mundo, 
afirma a FUP.

Na francesa Total, a remune-
ração média é de US$ 91 mil; na 
britânica BP, a que tem os valores 
mais elevados no levantamento 
feito pelo Dieese para a FUP, a re-
muneração média ultrapassou US$ 
172 mil no ano passado.

Por outro lado, em 2021, os 
acionistas da Petrobras receberam 
R$ 101,4 bilhões em dividendos e 
juros sobre o capital próprio (JCP). 
No primeiro trimestre de 2022, a 
estatal aprovou mais R$ 48,5 bi-
lhões. Os investidores estrangeiros 
levaram 43% dos valores.

PGR quer ouvir presidentes da Petrobras e
do BB sobre interferência de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pediu 
ao Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) que o ex-presidente da 
Petrobras Roberto Castello Bran-
co fale sobre a possível interferên-
cia de Jair Bolsonaro (PL) na em-
presa. A vice-procuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo, tam-
bém defendeu que o ex-presidente 
do Banco do Brasil Rubem Nova-
es seja ouvido.

A Procuradoria se manifestou 
nesta segunda-feira após des-
pacho do ministro do STF Luís 
Roberto Barroso, relator de um 

pedido do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) para inves-
tigar uma troca de mensagens 
entre Castello Branco e Novaes 
em um grupo. As informações 
foram publicadas divulgadas pe-
lo portal G1.

Segundo reportagens publica-
das em 28 de junho, Castello Bran-
co trocou mensagens via WhatsA-
pp com Novaes em um grupo de 
economistas. Em um dos textos, 
ele afirma: “No meu celular cor-
porativo tinha mensagens e áudios 
que podem incriminá-lo”, disse, 
referindo-se a Bolsonaro. “Fiz 

questão de devolver [o celular] in-
tacto para a Petrobras.”

A PGR quer esclarecer quais 
mensagens e áudios do celular 
corporativo que detinha, quais da-
tas, circunstâncias e contextos fo-
ram encaminhadas ou recebidas, 
e pretende saber por que motivo 
Castello Branco não os apresen-
tou às autoridades competentes.

No depoimento de Novaes, 
a PGR quer saber o histórico de 
contato com o ex-presidente da 
estatal e os supostos fatos e tipos 
delitivos aos quais Castello Branco 
teria se reportado.

China propõe 
iniciativa global 
de inclusão e 
harmonia

A China está disposta a traba-
lhar com países de todo o mundo 
para colocar o desenvolvimento 
na frente e no centro da agenda 
internacional, disse o presidente 
chinês, Xi Jinping, nesta segunda-
-feira. Ele fez as observações em 
uma carta de congratulações a um 
fórum sobre desenvolvimento 
global com a participação de re-
presentantes de grupos de analis-
tas e da mídia em Beijing.

“Atualmente, o mundo é afeta-
do pelos impactos combinados de 
grandes mudanças e uma pande-
mia em fúria, a recuperação eco-
nômica global é frágil, e há uma 
crescente lacuna Norte-Sul”, disse 
Xi. “À medida que o mundo entra 
em um novo período de turbulên-
cia e transformação, a promoção 
do desenvolvimento se tornou 
um tema importante para a huma-
nidade. “Portanto, a China propõe 
a Iniciativa de Desenvolvimento 
Global”, completou.

“A China está pronta para tra-
balhar com outros países na de-
fesa da abordagem centrada nas 
pessoas e na busca de inclusão e 
benefícios para todos, desenvolvi-
mento impulsionado pela inova-
ção e harmonia entre o homem e 
a natureza”, disse Xi.

“O país também está disposto 
a pressionar para colocar o desen-
volvimento na frente e no centro 
da agenda internacional, acelerar 
a implementação da Agenda 2030 
da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável e promover um de-
senvolvimento global mais forte, 
mais verde e mais saudável”, fina-
lizou o presidente chinês.

Reservatórios
têm melhor
nível em 10 anos

O boletim do Programa Mensal 
de Operação (PMO) com as pre-
visões do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), para a se-
mana de 2 a 8 de julho, traz a esti-
mativa de que os reservatórios do 
país cheguem ao fim do mês com 
níveis de 96,8%, no Norte; 86,6% 
no Sul e 80,9% no Nordeste. Já os 
empreendimentos localizados na 
região Sudeste/Centro-Oeste têm 
previsão de 62,1% de volume de 
água, no final de julho, após encer-
rar o mês de junho com o melhor 
índice dos últimos 10 anos. No 
ano passado, neste mesmo perí-
odo, os reservatórios desta região 
estavam com 29,09% de água.

Reprodução TV Globo
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Setor naval é  
estratégico  
e deve ser  
defendido  

por uma política  
de Estado

Terça-feira, 5 de julho de 2022

Por uma política industrial consistente
Por Ariovaldo Rocha

Em 2014, no início de um 
novo mandato presidencial, 
a indústria naval brasileira 

vivia um momento de ápice e con-
seguiu ficar de pé após décadas de 
esquecimento. A política de conte-
údo local, as novas encomendas da 
Petrobras e o aumento da produção 
offshore fizeram com que o setor 
avançasse, em média, 19,5% ao ano 
entre 2000 e 2013, segundo dados 
do Instituto de Pesquisas Econômi-
cas Aplicadas (Ipea).

Esse crescimento resultou na 
construção de 605 embarcações até 
2016 e na criação de mais de 80 mil 
empregos diretos e 400 mil indire-
tos, além da qualificação da mão de 
obra da cadeia produtiva de óleo e 
gás e do desenvolvimento da eco-
nomia dos municípios, onde os es-
taleiros estão localizados.

Passados oito anos, às vésperas 
da escolha dos novos dirigentes do 
País, continuamos vivendo em um 
cenário de grandes números. Mas, 
desta vez, infelizmente, negativos. 
Tudo o que foi conquistado em 
uma década de muito investimen-
to e trabalho hoje se resume a uma 
tentativa de sobrevivência.

Perdemos mais de 60 mil postos 
de trabalho. Dos 28 estaleiros asso-
ciados no final de 2014, muitos não 
estão operando. E os que restaram 
encontram-se na UTI, agarrando-se 
aos seus últimos contratos para não 

fecharem as portas.
A Petrobras, principal deman-

dante de navios e plataformas no 
País, foi afetada pela crise política e 
econômica, interrompeu projetos, 

engavetou novas iniciativas e pres-
sionou por uma política de baixo 
conteúdo local, passando a enco-
mendar suas plataformas de produ-
ção em estaleiros asiáticos. E não se 
trata apenas da Petrobras. A “tese” 
de que a indústria naval é cara e ine-
ficiente fez escola, mas não é ver-
dadeira.

Nas longas negociações que en-
volveram a Petrobras, o Governo, 
a ANP e várias instituições e em-
presas, o Sinaval sempre insistiu em 
mostrar que não podemos jogar no 
lixo tudo que construímos. O se-
tor naval é estratégico e tem que 
ser defendido por uma política de 
Estado. Não queremos privilégios, 
não temos partido político. Que-
remos o que toda nação desenvol-
vida já possui: uma indústria naval 
saudável.

Provamos ser capazes de produ-
zir navios e plataformas com quali-

dade e eficiência e, ainda, contribuir 
para o crescimento do País. Como 
exemplo, o FPSO P-74 foi entregue 
à Petrobras e colocado em produ-
ção com 86 dias de antecipação em 
relação ao prazo contratual, do que 
resultou uma antecipação de caixa 
de cerca de US$ 900 milhões para a 
empresa, se for considerado o barril 
de petróleo ao preço de US$ 71 na 
época. Há inúmeros casos de entre-
gas antecipadas pela indústria naval 
brasileira ao longo de sua história.

Ver tudo isso afundando, além 
de incompreensível, é desastroso. 
Cerca de R$ 10 bilhões do Fundo 
da Marinha Mercante – ou seja, di-
nheiro público – foram investidos e 
agora estão sendo desperdiçados.

O documento “Propostas da In-
dústria Naval para as Eleições de 
2022” oferece informações deta-
lhadas sobre o setor e reúne as pro-
postas do Sinaval para o Brasil para 
o desenvolvimento de uma políti-
ca industrial forte e sustentável no 
futuro. Nosso objetivo é fornecer 
um arcabouço de como recuperar e 
manter o setor naval forte, competi-
tivo e eficiente.

Como disse antes, nosso projeto 
não é político. O Sinaval está aberto 
ao diálogo e pretende oferecer suas 
visões e propostas a todos os can-
didatos.

Ariovaldo Rocha é presidente do Sindicato Na-
cional da Indústria da Construção e Reparação 

Naval e Offshore  (Sinaval).

Investir para  
vencer a inflação
Por Sofia Gancedo

Há, no Brasil, uma 
grande parcela de 
investidores conser-

vadores, que preferem opções 
com o menor risco possível. 
E a expressão “guardar o din-
heiro embaixo do colchão”, 
muitas vezes, é a prioridade – 
sendo ou não uma simbologia. 
Um dos principais projetos 
de quem poupa é a compra 
da sonhada casa própria. E, 
quem busca uma boa rentabi-
lidade, pode recorrer aos fun-
dos imobiliários ou à aquisição 
de imóveis para diversificar sua 
carteira.

Os tempos mudam, e com 
eles também os costumes. 
Manter os recursos embaixo 
do colchão não é considerado 
um bom caminho. Será que 
vale a pena apostar em uma 
moeda como o dólar, por 
exemplo? É importante lem-
brar que o Brasil é o local em 
que o dólar mais perdeu val-
or em 2022, de acordo com 
levantamento da Economáti-
ca, que compara moedas de 
25 países, entre emergentes 
e desenvolvidos. Desde o 
começo do ano, até maio, o 
dólar teve desvalorização de 
14,77%. Portanto, em ter-
mos de investimento a médio 
prazo, acumular dólares hoje 
equivale a perder dinheiro.

O cenário mundial não é 
animador. Enfrentamos uma 
guerra, sem indicação para 
término animadora no hori-
zonte, que faz disparar o preço 
do petróleo. Em outras pala-
vras, embora o dólar continue 
sendo a moeda mais forte do 
mundo, o quadro global pede 
cautela.

A isso devemos acrescentar 
um fator-chave: a inflação, que 
nos últimos anos parecia ser 
um problema quase exclusiv-
amente brasileiro e de países 
com economias mais vul-
neráveis, hoje se estende a boa 
parte do planeta como conse-
quência dos pacotes de estímu-
lo e da alta emissão de gover-
nos no curso da pandemia.

Em maio, por exemplo, os 
preços subiram 8,1% na Zona 
do Euro, superando pela pri-
meira vez um aumento anual 
de 8 pontos percentuais, desde 
que o Eurostat, gabinete euro-
peu de estatísticas, começou a 
fazer seus registros. Sem falar 
na alta dos juros promovida 
pelos Estados Unidos, para 

conter a inflação – um alerta 
para a recessão, que preocupa 
o mundo todo.

Voltando ao dólar: a moeda 
norte-americana até pode ser 
considerada um bom refúgio, 
se precisarmos de capital de 
curto prazo. Mas o que acon-
tece se quisermos fazer esse 
dinheiro render ao longo do 
tempo? Nesse caso, o desa-
fio não será apenas vencer a 
inflação local, mas também a 
depreciação das moedas inter-
nacionais.

Convém, então, pensar em 
ativos que ganhem valor ao 
longo dos anos, acima do rit-
mo inflacionário, que funcio-
nem em macroeconomias es-
táveis e no quadro de regulam-
entações claras; mercados-alvo 
que suportem flutuações tem-
porárias – pandemia, guerra, 
inflação, entre outros – e que 
ofereçam ao investidor um re-
torno moderado, seguro e, se 
possível, diversificado, o que se 
consegue ao longo de longos 
ciclos econômicos (aproxima-
damente cinco anos). Investir 
em imóveis tem se mostrado 
uma proteção contra a inflação 
porque sua valorização aumen-
ta ao longo dos anos, princi-
palmente nos países desen-
volvidos.

Especialistas sempre apon-
tam a liquidez – ou a falta 
dela – quando se fala em in-
vestimento em imóveis. Para 
os momentos de incerteza, 
o indicado é ter a reserva de 
emergência à mão.

Por outro lado, se o objetivo 
é gerar um resguardo para uma 
aposentadoria de longo prazo, 
a rentabilidade deve ser a pri-
oridade. O risco é outro ponto 
importante. Quem oferece um 
retorno mensal de 30% sobre 
um investimento também deve 
explicar os grandes riscos que 
essa operação acarreta.

Encontrar opções que 
minimizem o risco e gerem 
retornos aceitáveis pode ser 
mais difícil do que em outras 
latitudes, mas as atuais ferra-
mentas digitais abrem mais 
opções, com alternativas 
transparentes e confiáveis, 
que também são fáceis de 
operar a partir de um smart-
phone. O investidor está mais 
empoderado e com um leque 
de possibilidades maior, e is-
so já é digno de comemorar.

Sofía Gancedo é cofundadora e 
 COO da Bricksave.

Criança não é mãe e nem pode ser
Por Marcos Espínola

O Brasil tem passado por 
tempos difíceis no qual 
a segurança jurídica nos 

mais variados assuntos tem sido 
colocada em xeque. Os últimos 
episódios com meninas menores 
de idade, com gravidez oriunda de 
estupro é um exemplo disso, pois o 
aborto legal, termo usado pela me-
dicina, é o procedimento de inter-
rupção de gestação autorizado pela 
legislação brasileira e que deve ser 
oferecido gratuitamente pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Isso é 
o que determina a lei e não cabe 
questionamentos, principalmente 
por motivações ideológicas ou reli-
giosas. A Lei deve ser respeitada e 
nesse caso envolve crianças vítimas 
da violência.

Toda essa discussão veio à tona 
por conta da menor de 11 anos de 
idade, vítima de estupro e que, junto 
com a mãe, decidiu não seguir com 
a gravidez. Surpreendentemente a 
justiça, que deveria ser o suporte 

maior para essa família, foi, pelo 
contrário, o principal empecilho, 
tendo uma conduta inapropriada na 
qual constrangeu a criança e a mãe 
no intuito de convencê-las a seguir 
com a gestação. Pior ainda, as af-
astou por dias numa atitude pra lá 
de questionável e totalmente fora 
do que a lei determina.

O procedimento nesses casos de 
gravidez decorrente de estupro não 
exige autorização judicial. As outras 
duas causas que também tem essa 
permissão é quando há risco de vida 
da gestante ou quando há um diag-
nóstico de anencefalia do feto.

Mas vale ressaltar que as inter-
venções autorizadas são a mino-
ria. De acordo com registros hos-
pitalares do SUS, no ano passado 
foram registradas mais de 1.500 
internações relacionadas a abortos 
na faixa etária dos 10 aos 14 anos. 
Apenas 131 delas (8%) ocorreram 
em conformidade com a lei. Isto 
significa que o restante, mais de 
90%, foi por abortos espontâneos 
ou induzidos fora de hospitais, um 

risco maior ainda vivido por essas 
crianças em abortos clandestinos.

No caso dessa menina de 11 anos, 
a alegação do hospital que se negou 
a fazer o aborto foi quanto ao pra-
zo da gestação, porém não há prazo 
fixado no Código Penal. A Federação 
Brasileira das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia (Febrasgo) rati-
fica que nos casos já previstos em lei 
não há necessidade de solicitar autor-
ização judicial para o tratamento, e o 
atraso pode colocar em risco a saúde 
das meninas ou mulheres, além de 
colocar o profissional de saúde em 
desnecessária insegurança jurídica.

A mentalidade de alguns mem-
bros do Judiciário, retardando o 
procedimento, acaba por agredir 
pela segunda vez uma vítima já 
massacrada violentamente, física e 
psicologicamente, por um ato tão 
cruel. Essa realidade deve mudar no 
país e as leis devem ser respeitadas. 
Criança não é mãe e nem pode ser.

Marcos Espínola é advogado criminalista e espe-
cialista em segurança pública.
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Ricaços da indústria  
foram poupados de perdas

Os multibilionários, coitados, perderam uma for-
tuna nos últimos 12 meses. O primeiro da lista da 

Bloomberg, Elon Musk, ficou US$ 59,9 bilhões menos 
rico, e não foi devido à oferta de US$ 44 bilhões pelo 
Twitter, mas porque as ações de suas empresas derret-
eram. Ainda assim, não há motivo para o dono da Tesla 
chorar; segue com US$ 210 bilhões em carteira.

Os 20 primeiros da lista de multibilionários perderam 
cerca de US$ 380 bilhões (dados de 3 de julho, visto que 
dia 4 é o feriado mais importante dos Estados Unidos, e 
os mercados não funcionam).

Interessante é que, entre os 20 primeiros, em 12 meses, 
os ricaços ligados a tecnologia amargam perdas, mas os 
que têm como principal área de atuação a produção real 
seguem no positivo. Gautam Adani (fundador do Grupo 
Adani, maior operador de portos da Índia) engordou a 
carteira em US$ 22,3 bilhões. Carlos Slim, com atuação 
diversificada, mas fortemente ancorada em comunicações, 
viu sua fortuna quase estável (+ US$ 1,43 bilhão). A famí-
lia Koch (Charles e Julia) ganharam US$ 7 bilhões cada.

O dobro da inflação

Em janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse 
da Presidência, o litro da gasolina comum custava, nas 
bombas, em média, R$ 4,190 (segundo a ANP). Em junho 
de 2022, pulou para R$ 7,247 (alta de 73%). Se cair para, 
digamos, R$ 6,50 (difícil) com a tungada no ICMS dos es-
tados, ainda assim estará 55% mais cara. A inflação oficial 
no período (IPCA) foi de 25,72%.

Fiscais do Castro

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro colocou 
fiscais do Procon nas ruas para conferir se os postos de 
combustíveis repassaram para o consumidor a redução do 
ICMS. Quem não baixou em 15%, levou autuação. Como 
os preços são (formalmente) livres, as multas devem dar 
em nada.

Rápidas

O 17º Rio Harp Festival começa nesta terça no Palácio 
Tiradentes, da Alerj, e vai até 1º de agosto, todas as terças. 
São Paulo pega carona com o 6º SP Harp Festival, desta 
quarta até o próximo domingo, todos os dias, no CCBB-
SP. A idealização é da Carpex *** Lecadô, franquia espe-
cializada em doces e salgados, terá uma loja temporária na 
Comedy Con Brasil 2022, de 7 a 17 de julho, no Shopping 
Metropolitano Barra (RJ) *** O Fashion Mall, em São 
Conrado, conta com pontos de coleta para a arrecadação 
de agasalhos e cobertores, que serão destinados à ONG 
TamoJunto *** A vacina contra a Herpes zóster (97,6% 
de eficácia) já está disponível no Lach, no Rio de Janeiro 
*** O Sesc RJ está com inscrições abertas até 10 de julho 
para 692 vagas gratuitas no curso de “Imersão em Língua 
Estrangeira”: programas.sescrio.org.br/sec_Login *** 
Curso online “Cromo com marketing” promovido pelo 
Grupo Augusto&Carvalho: hotmart.com *** A deputada 
federal Adriana Ventura (Novo-SP) e a cientista política 
Juliana Fratini realizarão neste sábado,17h, um evento ab-
erto ao público em São Paulo (Ra Luís Coelho, 80, Conso-
lação) para discutir a participação de mulheres na política. 
Estão confirmadas, entre outras: Tábata Amaral (PSB), 
Mara Gabrilli (PSDB), Sâmia Bonfim (Psol), Marina He-
lou (Rede) e Cristina Massis (Pros).

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

Dívida: 5,5 milhões de MPEs  
estavam inadimplentes em maio
59% com mais de um terço dos custos mensais comprometidos

A inadimplência das 
micro e peque-
nas empresas bra-

sileiras mostra uma alta 
constante desde o começo 
deste ano e, em maio, al-
cançou 5.522.375 empreen-
dimentos. De acordo com 
os dados do Indicador de 
Inadimplência da Serasa 
Experian, o setor de servi-
ços foi o mais afetado, com 
parcela de 51,6%, seguido 
pelo segmento de comér-
cio, que representa 39,8% 
do total de inadimplentes.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, 
“o cenário de inadimplência 
do empreendedorismo ain-
da deve se estender enquan-
to a economia permanecer 
instável no país, já que essa 
situação afeta diretamente o 
poder de compra dos con-
sumidores e, sendo assim, 
o fluxo de caixa das empre-
sas”.

Considerando todos os 

portes, o indicador reve-
lou que 6.136.387 empre-
sas estavam inadimplentes 
em maio deste ano. Nesse 
montante, o setor de servi-
ço também liderou, repre-
sentando 52,7% do total. 
Em sequência estão os ne-
gócios do segmento de co-
mércio (38,1%), indústria 
(7,9%) e setor primário 
(0,9%). Dentre os estados 
brasileiros, aqueles que 
possuem a maior parcela 
de empreendimentos com 
o nome no vermelho são: 
São Paulo (1.991.348), Mi-
nas Gerais (609.770), Rio 
de Janeiro (542.581), Para-
ná (390.234) e Rio Grande 
do Sul (325.770).

Dados da pesquisa do 
Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas 
mostraram que entre abril e 
maio de 2022, a maioria dos 
pequenos negócios (59%) 
tem mais de um terço dos 
custos mensais comprome-

tidos com dívidas e emprés-
timos.

Já de acordo com o Índi-
ce Meu Crediário, pesquisa 
mensal que mede os níveis 
de inadimplência em cerca 
de 200 redes varejistas do 
país, a inadimplência do 
crediário no varejo de mo-
da registrou em maio um 
crescimento de 4,81% em 
relação ao mês de abril. O 
levantamento aponta que 
10,08% das parcelas do 
crediário estavam atrasa-
das entre 61 e 90 dias no 
encerramento do mês, en-
quanto o indicador era de 
9,59% em abril. Realizado 
pela fintech Meu Crediá-
rio, o levantamento possui 
um nível de confiança de 
95%. O índice de inadim-
plência de maio de 2022 
refere-se às compras reali-
zadas pelos consumidores 
em fevereiro deste ano e 
que estão atrasadas entre 
61 e 90 dias. Após esse pe-

ríodo, o cliente já é consi-
derado inadimplente pelos 
órgãos de proteção de cré-
dito.

Além da comparação 
mês a mês, o Índice Meu 
Crediário aferiu uma alta 
de 10,19% na inadimplên-
cia de maio comparado ao 
mesmo período do ano 
passado – quando 9,05% 
dos carnês estavam atra-
sados.

“Essa elevação pode ser 
explicada pelo nível da in-
flação dos últimos 12 meses, 
que impacta diretamente no 
poder dos consumidores 
honrarem seus compro-
missos financeiros, além 
da participação de mais 
clientes novos na carteira 
dos lojistas. Esses consu-
midores novos costumam 
ter uma inadimplência 
maior que os clientes tra-
dicionais, o que contribui 
para o aumento da média 
geral”, diz o estudo.

INSS pagou R$ 27 milhões a mortos

Em 2021, segundo 
ano da gestão in-
dicada pelo presi-

dente Jair Bolsonaro (PL), 
o Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) gastou 
milhões no pagamento de 
benefícios indevidos, se-
gundo relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
que identificou 80 milhões 
de erros no Cadastro Na-
cional de Informações So-
ciais (Cnis), que é a prin-
cipal base para a liberação 
de benefícios e reúne 416,5 
milhões de cadastros.

O TCU orientou o INSS 
a intensificar a fiscalização 
da folha de pagamento dos 
benefícios e de sua própria 
contabilidade para evitar 
pagamentos indevidos, co-
mo pagar benefícios para 
pessoas que já morreram 
ou acima do teto constitu-
cional.

Cerca de R$ 27 milhões 
foram pagos a segurados 
mortos e R$ 52,6 bilhões 
para custear benefícios pre-
videnciários acima do teto, 
que era de R$ 6.433,57 em 
2021. Para chegar aos R$ 
27 milhões pagos a quem já 
morreu, o TCU fez o traba-
lho que o instituto deveria 
ter feito: cruzou os dados 
das plataformas do INSS, 
com a folha de pagamento 
do Fundo do Regime Geral 
de Previdência Social (FR-
GPS) e o sistema nacional 
de controle de óbitos.

Descobriu que o INSS 
pagou benefícios a 8.559 se-
gurados que já haviam mor-
rido em 2021. O instituto, 
por sua vez, se justificou 
alegando atraso e falta de 
informações dos cartórios 
sobre os óbitos. Mas para o 
TCU, é responsabilidade do 
instituto resolver essa ques-

tão e agilizar a troca de in-
formações sobre falecimen-
tos de pessoas que recebem 
benefícios previdenciários.

O TCU também encon-
trou pagamentos indevidos 
a 1.820 segurados, que re-
ceberam valores acima do 
teto, de R$ R$ 6.433,57 no 
ano passado. No valor total, 
o Instituto gastou R$ 52,6 
milhões com esse erro. O 
valor médio liberado foi de 
R$ 8.947,7, R$ 2.514,13 aci-
ma do valor máximo.

De acordo com a legisla-
ção brasileira, o INSS po-
de paga benefícios maiores 
do que o teto nos casos de 
pensão a ex-combatentes 
e reajuste de 25% na apo-
sentadoria por invalidez. 
Segundo o tribunal, o insti-
tuto paga, por mês, benefí-
cios a mais de 36 milhões de 
segurados. Em 2021, foram 
gastos R$ 762 bilhões com 

benefícios previdenciários.
Os auditores do TCU  

analisaram uma amostra 
com 300 mil cadastros do 
Cnis, sistema que registra 
as contribuições feitas pelo 
segurado ao INSS e é re-
ferência para o cálculo da 
aposentadoria. O principal 
erro está ligado a dados 
incompletos, inválidos e 
inconsistentes que podem 
levar o segurado a receber 
uma aposentadoria menor 
do INSS ou ter o benefício 
negado.

Há ainda falhas que en-
volvem inconsistências de 
vínculo no cadastro de uma 
mesma pessoa que tem 
Números de Identificação 
do Trabalhador (NITs) di-
ferentes e, por fim, NITs 
ativos de pessoas que já 
morreram, sendo que quase 
dois milhões faleceram nos 
últimos cinco anos.
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Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Da-

dos Pessoais (13.709/18), algumas questões sobre as 
quais nunca se deu muita importância voltaram a frequentar 
o cardápio de preocupações de advogados e empresas. Nós, 
pobres mortais, raramente atentamos para o fato de que nas 
compras com cartão de crédito em lojas físicas ou pela in-
ternet, nos cadastros de bancos, lojas, companhia telefônica, 
quando pegamos um uber para ir ao trabalho ou quando en-
comendamos pelo ifood uma inocente refeição na hora do 
almoço, estamos deixando nas mãos das empresas e dos pres-
tadores de serviço uma enxurrada de dados pessoais, alguns 
até sigilosos, e nos expondo desnecessariamente aos olhos de 
pessoas que não conhecemos e que muito provavelmente não 
conheceremos algum dia.

Se esses dados forem mantidos em sigilo, ou deletados após 
o pagamento do serviço, tudo bem. Mas bem pode ser que in-
tencionalmente ou não esses arquivos escapem das mãos dos 
seus destinatários naturais e caiam em mãos clandestinas, que 
podem tirar deles algum proveito que você obviamente não 
autorizou, nem em sã consciência autorizaria. Esse vazamento 
de dados é ainda mais devastador quando se trata de empre-
sas, especialmente aquelas que exploram segurança bancária, 
medicina, armamentos, bolsas de valores, ou pessoas públicas 
e executivos dos quais dependem o sucesso dos negócios e os 
segredos dos grandes projetos empresariais.

Duas funções em particular têm especial relevância no texto 
da LGPD – a do controlador e a do operador – responsáveis 
pelo tratamento e proteção dos dados pertencentes aos usuá-
rios, empregados e clientela. Ambos têm responsabilidade ci-
vil pela proteção desses dados, e a multa aplicável às empresas 
podem ser astronômicas.

O direito brasileiro opta declaradamente pela responsabili-
dade civil objetiva, isto é, a indenização pressupõe, na maioria 
dos casos, que o agente agressor tenha agido com culpa, e 
exige essa prova daquele que reclama alguma indenização. Em 
casos excepcionais, pode haver responsabilidade sem culpa. 
São os casos de responsabilidade civil objetiva. Nesses casos, 
a responsabilidade não depende da prova da culpa porque o 
próprio legislador já a presumiu. É o caso, por exemplo, do 
transporte de cargas e pessoas (aviões, navios, trens, cami-
nhões), das empresas de energias atômica, armamentos, ex-
plosivos, energia elétrica e das empresas que cuidam de me-
dicina ligada a doenças cancerígenas, dentre outras. Nessas 
atividades, presume-se o risco habitual acima da média, e cabe 
ao causador do dano provar que não houve o dano, a extensão 
é menor que a alegada pela vítima, o evento danoso decorreu 
de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Na responsabilidade civil subjetiva (que exige a prova da 
culpa), a vítima tem de provar o dano e o nexo causal, isto é, 
aquela situação de fato que liga a lesão ao seu suposto cau-
sador, de modo que se possa conclui que o evento danoso 
não ocorreria se o agente agressor não tivesse agido daquela 
forma. Numa palavra, haverá responsabilidade civil objetiva 
sempre que a atividade normal do suposto agressor criar risco 
acentuado para outrem.

A LGPD não diz, claramente, se a responsabilidade civil do 
operador e do controlador é objetiva ou subjetiva. O art.42 da 
lei diz que tanto um quanto outro respondem solidariamente 
pela reparação dos danos patrimonial ou moral, seja individual 
ou coletivo. Até aí, fala-se em responsabilidade solidária, mas 
não se define se objetiva ou subjetiva. Certa corrente doutri-
nária entende que se o art.42 da LGPD expressamente imputa 
essa responsabilidade a ambos, estaríamos no campo da res-
ponsabilidade civil objetiva. Outra corrente entende que ainda 
que haja vazamento e que isso seja de responsabilidade desses 
profissionais, é preciso considerar que o vazamento de dados 
pode ter ocorrido por culpa do próprio titular dos dados, ou 
caso fortuito ou força maior. Como a questão é nova, o Judi-
ciário tem escassa jurisprudência sobre o ponto. Há julgados 
para um lado e para o outro.

A questão começa a se definir quando se interpreta a 
LGPD dentro de um microssistema abarcado pelo Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). Se se entender que o ar-
mazenamento e o tratamento de dados constituem relações 
consumeristas, o vazamento de dados implicará responsabili-
dade civil objetiva (a culpa não é elemento determinante) por-
que esses dados seriam bens constitucionalmente protegido e, 
como tais, inserem-se na proteção dos arts.12 e 14 do CDC. 
Entendimento diverso obrigará a suposta vítima a provar que 
a revelação indevida de dados decorreu de falha do controla-
dor e do operador, suficiente para configurar sua culpa, além 
da ocorrência de dano concreto e nexo causal entre o dano e a 
ação do agente agressor.

O momento, como dito, é de cautela. Operadores e contro-
ladores de dados devem redobrar os cuidados com os dados 
que têm sob custódia. As multas em caso de falhas são pesa-
díssimas. Advogados de empresas também devem estudar a 
lei e conhecer profundamente o sistema de proteção de dados 
de seus clientes e propor melhorias para que tudo transcorra 
dentro da normalidade, já que também eles – os advogados 
– podem ser responsabilizados por seus clientes se tinham o 
dever de alertar e não o fizeram.

O mundo, senhores, transformou-se num imenso big bro-
ther. Para plagiar George Orwell, 1984 é aqui.

Fundo Soberano pode ser usado  
em parceria público privada

Recursos do Fundo 
Soberano do Esta-
do do Rio podem 

ser destinados à realização 
de Parcerias Público-Pri-
vadas e também acordos 
entre entes públicos, desde 
que rentáveis a longo pra-
zo. Parte dos rendimentos 
financeiros desses investi-
mentos poderão custear o 
benefício de inativos e pen-
sionistas vinculados ao Rio-
Previdência.

É o que determina a Lei 
Complementar 205/22, de 
autoria de André Ceciliano 
(PT), que foi sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no Di-
ário Oficial desta segunda-
-feira. A norma altera a Lei 
Complementar 200/22, que 
regulamentou o fundo.

Criado pela Alerj, no 
ano passado, por meio da 
Emenda Constitucional 
86/21, o Fundo recebe 

30% dos recursos de exce-
dentes dos royalties e par-
ticipações especiais do pe-
tróleo explorado no estado. 
Ele foi estabelecido como 
uma reserva para financiar 
projetos estruturantes com 
vistas ao desenvolvimento 
do Rio.

A aplicação no RioPre-
vidência poderá ser feita 
para mitigar o desequilíbrio 
entre servidores que contri-
buem para a aposentadoria 

e os inativos que recebem 
mensalmente o benefício. A 
previdência do Estado do 
Rio conta com dois fundos: 
o previdenciário, que é su-
peravitário e mantido por 
servidores mais novos, que 
ingressaram no serviço pú-
blico após 2013; e o fundo 
financeiro, que é deficitário, 
em que os servidores mais 
antigos contribuem para a 
aposentadoria do dobro de 
inativos e pensionistas.

Importação de autopeças enfrenta 
fila de 20 dias na Argentina

A perda de quase 
metade do efetivo 
de auditores-fiscais 

nos últimos anos, a diminui-
ção de 50% no orçamento da 
Receita Federal em 2022 e a 
falta de regulamentação da 
Lei 13.464/2017 motivou os 
servidores do órgão a realizar 
a operação-padrão nas adua-
nas de todo o Brasil.

A mobilização, que ocor-
re desde dezembro de 2021, 
tem afetado diretamente 
a importação de autope-
ças, veículos e maquinários 
agrícolas na fronteira do 
Rio Grande do Sul com a 
Argentina. Para se ter uma 
ideia, o tempo de entrada 
da declaração de impor-
tação (DI) e a análise dos 
produtos pelos auditores-
-fiscais ocorria em torno de 
24 horas, hoje demora por 
volta de 20 dias nas aduanas 
das cidades de São Borja e 
Uruguaiana.

O presidente do Sindi-
fisco Nacional, Isac Fal-
cão, explica que os atrasos 
ocorrem em razão da falta 

de auditores-fiscais. “Pa-
ra termos uma fiscalização 
efetiva, precisamos traba-
lhar dentro de dois eixos: 
segurança e agilidade. Antes 
da operação-padrão o foco 
era a agilidade, pois temos 
uma falta crônica e absur-
da de Auditores-Fiscais nas 
aduanas. Mas chegamos em 
um momento crítico, em 
que o descaso com a Recei-
ta Federal passou a afetar a 
segurança nacional”, afirma 
Isac Falcão.

Segundo o sindicato, a 
mobilização não tem da-
ta para acabar, pois as ne-
gociações com o governo 
federal sobre os pleitos da 
categoria são inexistentes. 
“Quem não protege suas 
fronteiras, não protege seu 
país. A Receita Federal está 
à míngua e não vemos qual-
quer movimento do gover-
no federal para reparar essa 
situação. Sem a fiscalização 
adequada, temos a entrada 
de todo o tipo de ilícitos, 
além da uma porta aberta 
para a concorrência des-

leal, que afeta diretamente 
os resultados econômicos 
da indústria e do comércio 
nacionais”, complementa 
Falcão.

Apesar de contar com 
servidores capacitados, o 
número de aduaneiros vem 
caindo de forma vertiginosa 
nos últimos anos. Em 2013, 
o país tinha 4.468 funcio-
nários que trabalhavam no 
controle de entrada e saída 
de mercadorias nas frontei-
ras. Já em 2020, o número 
foi para 2.650, uma queda 
de mais de 40%. Conside-
rando os países com mais 
de 10 milhões de habitantes, 
o Brasil está na última posi-
ção na quantidade de servi-
dores a cada 1000 mil km², 
segundo dados da Organi-
zação Mundial das Adua-
nas (OMA), analisados pelo 
Sindifisco Nacional.

Com 184 países mem-
bros, a OMA produz re-
latórios que representam 
mais de 98% do comércio 
mundial, incluindo o Brasil. 
No topo da lista da preo-

cupação e organização das 
suas divisas, está o Reino 
Unido, que conta com 263 
servidores por 1000 km². O 
Brasil amarga o último lu-
gar no ranking, com apenas 
0,31 aduaneiros por 1000 
mil km², um número 850 
vezes menor do que o pri-
meiro lugar europeu. Mes-
mo se comparado à vizinha 
Argentina, temos quase 20 
vezes menos, pois lá são 
6,32 servidores a cada 1000 
mil km².

“A situação que ocorre 
nas aduanas é a mesma que 
vemos dentro da Receita 
Federal de forma geral. Po-
rém, o que percebemos do 
governo federal é a sinaliza-
ção contrária à resolução do 
problema, com corte de or-
çamento do órgão pela me-
tade em 2022 e a publicação 
de portarias que facilitam a 
entrada de mercadorias sem 
fiscalização. É uma posição 
de negação de um proble-
ma extremamente grave”, 
reforça o presidente do Sin-
difisco Nacional.

Degase, Seeduc e AgeRio firmam  
parceria para linha de crédito

O Depar tamento 
Geral de Ações 
S o c i o e d u c a t i -

vas (Degase), vinculado 
à Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc), e a 
Agência de Fomento do 
Estado do Rio (AgeRio) 
firmaram um convênio 
para a estruturação do 
Programa Recomeçar que 
oferecerá uma alternativa 
de recomeço aos sociose-
ducandos, para seus fami-
liares, aos servidores e as 

comunidades entorno das 
unidades, por meio do em-
preendedorismo. Além de 
terem acesso aos cursos 
do Degase, os menores te-
rão à disposição uma linha 
de crédito de até R$ 2.000 
com taxa de 0,25% ao mês 
para iniciarem o seu negó-
cio.

O diretor-geral do Dega-
se, Victor Poubel, salientou 
que o programa Recomeçar 
é de extrema relevância da 
vida dos socioeducandos. - 

Nosso objetivo é gerar uma 
completa mudança de pa-
radigma na socioeducação 
através da geração de renda 
e de uma nova consciência 
dos jovens para eles pode-
rem recomeçar e ocupar o 
espaço que almejarem na 
sociedade - frisou o diretor.

- É muito gratificante pa-
ra a AgeRio estabelecer esse 
protocolo de intenções com 
o Degase e poder oferecer 
não só uma linha de crédito, 
mas a esperança para os me-

nores reiniciarem suas vidas 
através do empreendedoris-
mo – disse o presidente da 
AgeRio, André Vila Verde.  

O Secretário de Educa-
ção, Alexandre Valle, refor-
çou a conquista inédita para 
a socioeducação. - É uma 
oportunidade única de in-
clusão socioeconômica pa-
ra nossos jovens do Dega-
se. O empreendedorismo é 
um caminho que a maioria 
deles sonha em seguir – fi-
nalizou o secretário.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444
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Três perguntas: social tech –  
atuação e tratamento de investidores
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Ronaldo Tenório, 
CEO da Hand 

Talk, sobre a atuação da 
startup, a origem do seu 
conceito e a forma como 
uma social tech é recebida 
por investidores.

O que faz a Hand Talk?
A Hand Talk é uma plat-

aforma de acessibilidade da 
língua de sinais para ajudar 
a quebrar a barreira de co-
municação que existe entre 
pessoas surdas e ouvintes. 
Entenda-se por ouvintes, 
pessoas ou empresas que 
precisam se comunicar ou 
se relacionar com pessoas 
surdas.

Hoje nós temos duas 
soluções. Uma delas é um 
aplicativo gratuito, como 
se fosse o Google Tradutor 
da língua de sinais, onde se 
digita ou se fala algo e um 
personagem virtual em 3D 
faz a sinalização na lingua-
gem de sinais. Esse aplica-
tivo já passou da marca de 
5 milhões de downloads, 
tanto no Brasil quanto nos 
Estados Unidos e outros 
países que se comunicam na 
língua brasileira e americana 
de sinais. Cabe ressaltar que 
cada país tem a sua língua 
de sinais, existindo mais de 
200 línguas no mundo.

Em 2014, nós criamos o 
plugin para sites. Com isso, 
os sites que precisam se rel-
acionar com pessoas surdas, 
seja por uma exigência da lei 
ou por uma oportunidade 
de mercado, podem utilizar 
esse recurso. Esse plugin já 
é utilizado por mais de 800 
sites aqui no Brasil.

A maioria das pessoas 
surdas sinalizadas têm 
dificuldades com a língua 
escrita do seu país. Assim, 
a língua de sinais é funda-
mental para que ela possa 
obter informação plena, já 
que muitos não são fluentes 
no português. Nós apre-
ndemos a ler e a escrever 
pela fonética, o que faz 
com que uma pessoa surda 
tenha dificuldade com a 
compreensão do conteúdo 
escrito. Para um surdo, a 
comunicação não está, ne-
cessariamente, num monte 
de letras, e sim na expressão 
facial e nos movimentos.

A resposta do mercado 
com relação às soluções da 
Hand Talk foi muito boa. 
O aplicativo se tornou uma 
unanimidade para quem 
quer se relacionar com um 
surdo.

Com relação ao plugin, 
nós tivemos que amadurec-

er o pensamento das em-
presas sobre acessibilidade, 
pois muitas delas, além de 
não conhecerem esse uni-
verso, duvidavam que não 
estavam acessíveis. Nós 
acompanhamos o amadu-
recimento das organizações 
quanto a esse tema e, nos 
últimos anos, passamos a 
ser procurados por empre-
sas que reconheceram esse 
problema e sabiam que nós 
podíamos ajudá-los.

Hoje o vento sopra mui-
to mais a favor, principal-
mente por causa da entrada 
do ESG no Brasil. As orga-
nizações perceberam que 
acessibilidade era estratégia, 
e não filantropia. Trata-se 
de um posicionamento no 
guarda-chuva de diversi-
dade. Com isso, nós troux-
emos empresas dos mais 
diversos segmentos como 
Magalu, B2W, Via Varejo, 
Bradesco, BMG e Claro, 
o que acabou criando um 
efeito dominó.

O que te levou a criar a 
Hand Talk?

Eu já me fiz essa pergun-
ta algumas vezes, já que eu 
não tinha alguém na família 
com deficiência auditiva. Eu 
estava tentando conectar 
meus pontos na faculdade, 
tentando saber o que eu 
seria quando “crescesse”. 
Eu estava abandonando o 
curso de ciência da com-
putação no último ano para 
ir cursar comunicação so-
cial, mas eu não sabia como 
essas coisas iam se unir na 
minha vida.

Eu tive essa ideia na fac-
uldade quando o profes-
sor nos passou um desafio 
de inovação para alguma 
solução de comunicação. 
Eu comecei a investigar 
pessoas que de alguma 
forma precisavam de ajuda 
e a mergulhar no mundo 
das pessoas com deficiên-
cia como um todo. Com 
isso, cheguei à comunidade 
surda.

Eu comecei a lhes per-
guntar como eles se co-
municavam com seus pais, 
e passei a me deparar com 
respostas como “eu não me 
comunico com mais pais”, 
“na hora do jantar, nós não 
conversamos” e “nós passa-
mos a ter uma comunicação 
a partir dos meus 10 anos 
de idade, pois eles não sa-
biam Libras e eu não sabia 
português”. Quando vi isso, 
eu pensei que podia fazer 
alguma coisa para ajudar.

A ideia ficou guardada 
por 4 anos até eu me de-
parar com um desafio de 

startups. Eu peguei a ideia, 
me juntei com dois amigos, 
que hoje são meus sócios, e 
resolvemos tirá-la do papel. 
No início, eu não achava 
que o projeto se tornaria 
um negócio, que escalaria. 
Meu objetivo era resolver 
um problema grave, pelo 
qual eu tinha empatia, com 
duas das minhas paixões: 
tecnologia e comunicação.

Os seis primeiros meses 
passaram feito um meteoro. 
Nós ganhamos diversos 
prêmios, fomos bater em 
Abu Dhabi e ganhamos um 
prêmio da ONU de melhor 
aplicativo social do mundo. 
Com isso, eu finalmente co-
nectei os meus pontos.

Para estruturarmos a em-
presa, nós trouxemos pes-
soas surdas, intérpretes e 
desenvolvedores. Nós apre-
ndemos a língua de sinais, 
nos comunicávamos todos 
os dias com pessoas surdas 
e íamos visitar associações 
de surdos. Às vezes eu me 
sentia como se estivesse 
trilhando, sem bússola na 
mão, um caminho que não 
existia. Esse foi um preço 
que pagamos por sermos 
inovadores, mas hoje so-
mos referência global no 
tema e muitas empresas es-
tão surgindo inspiradas na 
Hand Talk.

Como uma social tech 
é recebida por investi-
dores?

Quando eu comecei a 
conversar com fundos em 
2017, a frase que eu mais 
ouvi foi “o seu negócio é 
muito interessante, mas não 
está na minha tese de inves-
timentos”. Pô, que fundo 
teria na sua tese um negó-
cio de impacto social para 
acessibilidade na língua de 
sinais? Eles falavam que nós 
tínhamos um “bicho muito 

diferente” do que estavam 
acostumados a investir. 
Essa era a desculpa mais 
comum lá atrás. Os fundos 
não acreditavam que causar 
impacto social poderia ser 
lucrativo.

Nos últimos três anos, 
estou percebendo uma mu-
dança de chave absurda. O 
mercado passou a contar 
com mais fundos de im-
pacto, e até os fundos tradi-
cionais passaram a olhar 
melhor para esse tipo de 
negócio. Hoje, eu recebo 
duas ou três abordagens de 
fundos por semana, através 
do meu Linkedin, queren-
do bater papo. Eu não sei 
se isso é resultado de um 
amadurecimento do merca-
do de venture capital como 
um todo ou se eles veem a 
Hand Talk como um case 
de sucesso.

Um ponto importante é 
que há uma diferença en-
tre uma social tech e uma 
empresa que quer ser um 
unicórnio. Não que uma so-
cial tech não possa ser um 
unicórnio, mas muitas vezes 
essa visão acaba virando um 
“tudo ou nada”, abrindo 
mão de alguns valores para 
crescer a qualquer custo, 
podendo ser uma empresa 
gigante hoje, mas podendo 
demitir todo mundo aman-
hã. Eu prefiro ser camelo, 
passando pelos lugares mais 
difíceis e complicados, en-
frentando a escassez, mas 
não deixando de estar em 
pé.

Como empreendedor so-
cial, nós não podemos ser 
nem mercenários, nem mis-
sionários. Nós temos que 
encontrar um meio termo 
entre lucratividade, im-
pacto social e crescimento 
saudável. Se não for assim, 
a jornada não vale a pena.

Divulgação Hand Talk

Ronaldo Tenório 

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ nº 07.737.623/0001-90

Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS

A A!Bodytech Participações S/A informa que os documentos relacionados no 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referentes às demonstrações financeiras dos 
exercícios findos  em 31/12/2020 e 31/12/2021, encontram-se à disposição 
dos Acionistas, na sede social da Companhia, na Rua Guilhermina Guinle 
272, parte. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. Alexandre Accioly Rocha 
Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E CASAS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, o Presidente do SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍ-
NICAS E CASAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – 
SINDHRIO, entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ com o 
nº 01.438.810/0001-97, com sede na Avenida Rio Branco, n.º 257, grupo 
1.506 a 1.515 – parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 
20.040-009, na forma prevista no seu Estatuto Social, convoca os inte-
grantes da categoria econômica pelo mesmo representado, para partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no auditório 
da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Rio Branco, nº 257, salas 
1.506 a 1.515, no bairro do Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janei-
ro, sendo esta transmitida simultaneamente em ambiente virtual, no dia 
12 de julho de 2022, às 14 horas em primeira convocação e às 
14h30min em segunda e última convocação, com qualquer número de 
participantes. Os que desejarem assistir a reunião em ambiente virtual 
deverão acessar a plataforma digital ZOOM, através do seguinte link 
https://us06web.zoom.us/j/86071123062?pwd=Y21wNFQ2dGUvcXFsY-
VRpQjhRY2FyQT09, (Identificador: 860 7112 3062 – Senha: 536246). 
ORDEM DO DIA:  a) Apreciação da proposta encaminhada pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de 
Passageiros Urbanos, Intermunicipais, Interestaduais, Fretamento, Tu-
rismo, Escolar, Cargas, Logística e Diferenciados no Município do Rio 
de Janeiro, que representa os Motoristas de Ambulância; b) Assuntos 
gerais.  Face a relevância e grande interesse comum da matéria a ser 
debatida, indispensável se torna a participação de todos os Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde, devendo estes serem representados 
por pessoas dotadas de poderes de decisão e com informações sobre 
a variação salarial de seus empregados, de modo que as decisões da 
Assembleia representem o interesse geral da categoria econômica. 

Guilherme Xavier Jaccoud – Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - SEMERJ
CNPJ: 42.586.511/0001-87

Considerando o direito das Instituições associadas poderem decidir e votar, 
bem como a aprovação através da AGE de 30/03/2020 do formato de 
Convocação/Edital e realização de Assembleias por meio virtual;  Resolve: A 
Diretoria Colegiada do SEMERJ convoca os Srs. Mantenedores associados em 
condição de voto, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por 
meio virtual no dia 12 julho de 2022 pela plataforma Zoom, através de 
link a ser encaminhado posteriormente, para deliberar sobre a seguinte 
pauta do dia: - Negociações Coletivas 2022/2023 com: - SAAE-
RJ; - Assuntos Gerais. A Assembleia virtual será realizada em primeira 
chamada às 09h30min e às 10h00 em segunda e última chamada, com 
qualquer número de participantes. Rio de Janeiro, 04 de julho de 2022.  

Rui Otávio Bernardes de Andrade - Presidente

Julho: Nova forma de 
regular as plataformas  
de equity crowdfunding

Este mês entra em 
vigor uma nova 
resolução da Co-

missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) para regular as 
plataformas de equity cro-
wdfunding (mecanismo que 
oferece oportunidades iné-
ditas de investimento online 
em startups e empresas em 
expansão).

A Resolução CVM 88 
substitui a CVM 588. A nor-
ma havia sido publicada em 
2017 para regular as “ofer-
tas públicas de sociedades 
empresárias de pequeno 
porte, realizadas com dis-
pensa de registro, por meio 
de plataforma eletrônica de 
investimento participativo”.

“A primeira grande mu-
dança será o aumento do 
limite de receita bruta anual 
e do limite de captação das 
empresas”, explica Johan-
nes Gmelin, diretor executi-
vo da Primecap, plataforma 
de investimentos em star-
tups e uma das unidades de 
negócio da gestora de patri-
mônio WIT, explica como 
avalia a mudança.

“A nova resolução con-
ta com 12 pontos a serem 
analisados e atendidos por 
plataformas, investidores 
e startups”, diz. De acor-
do com a CVM, o volume 
de emissões de equity cro-
wdfunding cresceu 22 vezes 
nos últimos 5 anos.

E este número tende a 
crescer cada vez mais, isso 
porque espera-se que os in-
vestidores tenham acesso às 
startups mais estruturadas e 
que faturam muito mais, pos-
sibilidade que até então esta-
va ao alcance apenas de gran-
des fundos. Segundo, com 
esta flexibilidade, o formato 
de equity crowdfunding ten-
de a se popularizar no país, 
pois também será permitida 

uma maior liberdade para a 
divulgação e ações de ma-
rketing das ofertas de startup 
nas plataformas.

Para Gmelin, na nova reso-
lução será possível comprar e 
vender participação em star-
tups que já realizaram suas 
captações por meio de uma 
plataforma, mesmo após o 
encerramento da rodada, 
instituindo um mercado para 
“transações subsequentes”, o 
que traz liquidez para os in-
vestidores. “As plataformas 
de equity crowdfunding po-
derão criar espaço eletrônico 
para divulgação de intenções 
de compra e venda de tran-
sações subsequentes à oferta, 
provendo documentos para 
cessão de titularidade entre 
o investidor de uma startup e 
outro investidor que esteja na 
mesma plataforma. Olhando 
a longo prazo, este tipo de 
operação pode se equiparar 
aos investimentos em renda 
variável”.

Segundo o especialista, o 
mercado de transações sub-
sequentes lembra o mercado 
secundário, usado para nego-
ciação de ações na bolsa de 
valores. Porém, as validações 
que a CVM começa a fazer 
neste segundo semestre mos-
trarão os desdobramentos 
deste tipo de operação. Ain-
da, as plataformas de equity 
crowdfunding podem ape-
nas facilitar a compra e ven-
da de participações entre os 
seus investidores ativos (que 
fizeram ao menos um inves-
timento pela plataforma nos 
últimos dois anos). “É um 
futuro promissor para inves-
tidores, startups e para a pla-
taforma Primecap. E quem 
ganha em todo este cenário 
é a inovação, que ocorre na 
operação e contribui para o 
desenvolvimento do país”, 
acredita.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 02 de Junho de 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 02 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 
5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640-100. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira Fulchi, Marcel 
Fassheber Jorand e Mauricio da Silva Carvalho. 3. Mesa: Presidente: 
Marcel Fassheber Jorand; Secretária: Renata Pereira Lobo e Silva. 
4. Ordem do Dia: Mediante proposta da Diretoria: (i) aprovar o Código de 
Conduta Ética e Integridade no âmbito da Companhia e de suas sociedades 
controladas, nos termos do Anexo I (“Código de Conduta”); (ii) aprovar a 
Política Anticorrupção da Companhia e de suas sociedades controladas, 
nos termos do Anexo II (“Política Anticorrupção”); (iii) aprovar a Política 
Corporativa de Alçadas, que tem por finalidade estabelecer competências, 
responsabilidades e limites de alçada, fixando instâncias para aprovações 
internas para decisões que envolvam recursos orçamentários e financeiros, 
ativos tangíveis e intangíveis e outros atos relacionados às atividades da 
Companhia e de suas sociedades controladas, no termos do Anexo III 
(“Política de Alçadas”); e (iv) aprovar: (a) a constituição do Comitê de ESG 
da Companhia, que tem como objetivo, como uma instância consultiva e 
de apoio, assessorar o Conselho de Administração na agenda corporativa, 
diretrizes e princípios da Companhia e suas sociedades controladas na 
seara ambiental, social e de governança (em uma tradução livre de ESG 
- Environmental, Social and Governance), incluindo o desenvolvimento 
sustentável da Companhia e de suas sociedades controladas (“ESG”), 
assim como na observância e no cumprimento das diretrizes e normas 
de conduta definidas no Código de Conduta, Estatuto Social e demais 
leis e regulamentos aplicáveis às sociedades (“Comitê ESG”); (b) o 
Regimeto Interno do Comitê, que estabelece as regras e normas para 
funcionamento do Comitê e atribuições de seus membros, nos termos 
do Anexo IV (“Regimento do Comitê ESG”); e (c) a eleição dos membros 
do Comitê, designando os respectivos membros, presidente e secretário. 
Deliberações: Pelo voto favorável da unanimidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia ficam aprovados no âmbito da 
Companhia e de suas sociedades controladas: (i) o Código de Conduta; 
(ii) a Política Anticorrupção; (iii) a Política de Alçadas; (iv) a constituição do 
Comitê de ESG, o Regimento do Comitê ESG e a eleição dos seguintes 
membros do Comitê de ESG: Tayane Vieira dos Santos, brasileira, natural 
do estado do Rio de Janeiro, solteira, economista, portadora da carteira 
de identidade (RG) nº 26.839.755-1, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF/
MF nº 113.331.187-32, residente e domiciliada na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Praça Santos Dumont, nº 138, Bl. B, Ap. 307, Gávea, 
CEP 22470-060, como Presidente do Comitê ESG; Jaila Faber Catharina, 
brasileira, natural do estado do Rio de Janeiro, bacharel em direito, divorciada, 
portadora da carteira de identidade nº 12817483-6, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.116.997-52, residente e domiciliada na 
cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Uruguai, 380, 
Bloco E, Ap. 711, Tijuca, CEP 20510-052; Renata Pereira Lobo e Silva, 
brasileira, natural do estado do Rio de Janeiro-RJ, divorciada, advogada, 
portadora da carteira de identidade nº 11016854-9, expedida pelo IFP/RJ e 
CPF/MF nº 074.316.317-66, residente e domiciliada na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua das Acácias, 101, Ap. 603, Gávea, CEP: 22451-060; 
Alex Leite do Nascimento, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, 
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da 
carteira de identidade profissional nº 116745/O-6, expedida pelo CRC-RJ e 
CPF/MF nº 073.778.627-26, residente e domiciliado na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. das Américas nº 700, Bloco 
5, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-100; Marcelo da Silva Sodré, 
brasileiro, natural do Rio de Janeiro, divorciado, engenheiro, portador da 
identidade (RG) nº 06640708-1 IFP/RJ e CPF/MF nº 904.982.597-49, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Av. Pref. 
Dulcídio Cardoso, 2.800 ap.307, Barra da Tijuca, CEP:22.631-052; Tiago 
Andre Mendes Dias, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do Sul, 
solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade (RG) n° 4072542667, 
expedida pelo SSP/RS e CPF n° 938.730.930-49, residente e domiciliado 
na cidade de Passo Fundo/RS, Rua Passo Fundo, 24, CEP 99010-250; 
Daniela Araújo Lins Teixeira, brasileira, natural do estado de Pernambuco, 
casada, administradora, portadora de identidade (RG) nº 5269059 SSP/
PE e CPF 026.922.394-07, residente e domiciliada na cidade do Rio de 
Janeiro, na Rua Tonelero, 370, apto 1001, Copacabana, CEP 22030-002; 
Roberto Honczar, brasileiro, natural do estado de Rio de Janeiro, casado, 
administrador, portador de identidade (RG) nº 88570957 IFP/RJ e CPF 
018.715.997-17, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Av. 
das Américas, 700, bloco 5, sala 201, Barra da Tijuca, 22640-100; e Diego 
Burger Araujo Santos, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do Sul, 
solteiro, terapeuta e consultor, portador da carteira de identidade (RG) nº 
57.532.016-3, expedida pelo SSP-SP e CPF n° 008.178.380-90, residente e 
domiciliado na cidade de Porto Alegre - RS, na Av. Nilo Peçanha n° 242, ap. 
306, Bela Vista, CEP 90470-000. Os membros do Comitê ESG ora eleitos 
são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos 
termos de posse, com mandato de 01 (um) ano a partir desta data, sendo 
permitida sua recondução ao cargo. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, após lida, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 02 de junho 
de 2022. Mesa: Marcel Fassheber Jorand - Presidente; Renata Pereira Lobo 
e Silva - Secretária. Conselheiros: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro 
Taveira Fulchi, Marcel Fassheber Jorand, Mauricio da Silva Carvalho. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 
24/06/2022 sob o número 00004966967. Protocolo: 00-2022/509990-0 em 
23/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Companhia Aberta de Capital Autorizado
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, em segunda convocação, os Srs. acionistas da PRINER 
SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 14 de julho de 2022, às 11:00 horas 
(a “AGE”), na sede da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, 
lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberarem acerca das matérias previstas 
na Proposta da Administração, divulgada pela Companhia em 30 de março de 
2022, conforme abaixo: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o 
caput do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de alterar o 
endereço da sede social da Companhia; (ii)  Alterar o estatuto social da Companhia 
para atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a 
refletir os aumentos de capital aprovados em sede de Conselho de Administração, 
dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em (a) 26 de agosto 
de 2020; (b) 30 de setembro de 2020; (c) 25 de novembro de 2020; (d) 30 de 
março de 2021; e (e) 13 de dezembro de 2021, decorrentes do exercício do direito 
previsto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de julho de 2020; (iii) Alterar o 
estatuto social da Companhia de modo a excluir o artigo 43 do Estatuto Social 
da Companhia; e (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as 
alterações acima indicadas. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os 
documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e 
na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento 
da matéria acima, além do Manual do Acionista para a AGE, disponíveis no 
escritório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 a 267, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos 
sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) 
(www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, 
poderão participar da AGE por meio de (i) voto à distância; ou (ii) presencialmente, 
munidos de documento de identidade com foto, comprovação de poderes e 
extrato de titularidade das ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual 
de Acionistas para a AGE. Com relação à participação por meio de procurador, a 
outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido 
realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. 
As acionistas pessoas jurídicas podem ser representadas por meio de seus 
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo 
com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser 
acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia dispensa o 
reconhecimento de firma, a notarização e consularização de procurações, bem 
como a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. 
Para fins de melhor organização da AGE, a Companhia solicita, nos termos 
do art. 8º do estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. 
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem 
o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na 
abertura da AGE, conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. O acionista 
que desejar participar da AGE por meio do sistema de votação à distância, nos 
termos da ICVM 481/09, deverá enviar o boletim de voto à distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador das ações ou 
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual de 
Acionistas para a AGE e no próprio boletim. Nos termos do artigo 3º da ICVM 
nº 165/91 e do artigo 4º da ICVM 481/09, o percentual mínimo de participação 
no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% 
(cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, conforme §1º do artigo 141 da 
Lei nº 6.404/76. 

Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

MERCK S/A
CNPJ: 33.069.212/0012-37

RENOVAÇÃO DE LICENÇA - A MERCK S/A CNPJ 33.069.212/0012-37 
torna público que requereu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 
14/200.845/2012, a renovação de sua Licença LMO nº 001437/2014 para 
atividade de Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso 
Humano na Estrada dos Bandeirantes, 1700 – galpão 03 – armazéns 108 
a 113 - Jacarepaguá.

Fatores que irão movimentar  
a economia este ano
Economista: ‘Influência do próximo presidente será pequena’

O segundo semes-
tre de 2022 será 
marcado pelas 

eleições para escolher um 
novo presidente e governa-
dores dos 26 estados, além 
de deputados estaduais, fe-
derais e senadores. A per-
gunta que não quer calar é 
qual deverá ser o impacto 
disso no mercado. Quatro 
especialistas explicam como 
vislumbram esse panorama.

Para o economista e só-
cio da BRA, João Beck, o 
segundo semestre será mui-
to desafiador para a econo-
mia global e contra intuiti-
vamente o Brasil acaba se 
saindo bem nessa história 
por dois motivos. “O pri-
meiro é que estamos num 
fim de ciclo de alta da taxa 
de juros. O próximo presi-
dente deve assumir a econo-
mia num ponto importante 
de inflexão da Taxa Selic e 
surfar uma jornada inicial 
de provável estabilização e 
posterior queda contínua 
dos juros”, diz.

Já o segundo motivo, 
de acordo com Beck, é 
que boa parte dos proble-
mas globais se restringem 
à inflação de alimentos 
e energia.  “Nesse tema, 
o Brasil é abundante em 
oferta e por pior que cres-
cimento baixo global afete 
os emergentes, nosso país 
deve sair menos prejudica-
do. Alguns dados recentes 
de emprego e crescimento 
já dão sinais para reajustes 
positivos nas expectativas 
do nosso crescimento por 
aqui”, ressalta o econo-
mista.

“Temos opinião que os 
investidores dão peso muito 
grande sobre o impacto na 
economia de determinado 
candidato. Acreditamos que 
atualmente a influência do 
próximo presidente será pe-
quena. Ambos candidatos 

líderes já foram presidentes. 
Ambos têm uma boa agen-
da com o mercado financei-
ros e com estabilidade do 
tripé macroeconômico. O 
alinhamento ao ‘centrão’ é 
presente também nos dois, 
o que evita políticas de rup-
tura da estabilidade, hetero-
gêneas, alternativas. Ou se-
ja, os anseios ideológicos de 
ambos os lados ficam do-
minados pelo establishment 
governamental”, diz Beck.

Ambiente volátil

Já para o especialista em 
finanças, Rafael Marques, 
CEO da Philos da Invest, 
no ano eleitoral, o nível 
de incerteza aumenta, dei-
xando o ambiente cada 
vez mais volátil. A esco-
lha de um presidente novo 
implica em mudanças na 
condução do país, afetan-
do economicamente e po-
liticamente. “No entanto, 
como outras variáveis es-
tão trazendo ruídos para 
os mercados, como uma 
inflação global mais pres-
sionada, alta dos juros nas 
principais economias, lo-
ckdown na China e guerra 
entre Rússia e Ucrânia, o 
risco eleitoral está diluído 
entre esses outros veto-
res”, ressalta Marques.

Segundo ele, para que o 
investidor não seja surpre-
endido nesse ambiente mais 
instável, aproveitar esse ce-
nário de juros mais altos, 
sem que tenha que ficar 
olhando os seus recursos 
subirem e caírem, dia após 
dia, de forma acentuada, a 
renda fixa tem sido o princi-
pal “cavalo” nesse momen-
to.

“A diversificação entre 
pós-fixado, pré-fixado e in-
dexado à inflação se faz ne-
cessária nesse período. Vale 
ressaltar que o formato des-

sa eleição, com os principais 
candidatos se aproximando 
das políticas mais de cen-
tro, tem deixado o mercado 
bem dividido. Assim, co-
meçamos a ver agentes de 
mercado acreditando mais 
no ciclo econômico, que 
pode melhorar em 2023, 
independente do candidato 
que vai entrar”, diz o espe-
cialista.
 
Juros nos EUA

Jansen Costa, sócio-
fundador da Fatorial In-
vestimentos, aponta que o 
segundo semestre da bolsa 
brasileira depende muito 
do setor internacional, de-
vido à definição por parte 
do aumento dos juros nos 
Estados Unidos, que pode 
afetar o nosso cenário de 
emergentes e a questão da 
eleição do novo presiden-
te aqui no país.  “A ques-
tão da inflação é um pro-
blema global, mas o Brasil 
tem uma vantagem que a 
gente começou a subir os 
juros mais rápido e mais 
cedo, então foi um ciclo 
de aperto bastante signi-
ficativo, e precisamos ver 
se essa inflação vai ceder”, 
diz Costa.

Complementando que 
“se ela não ceder, nós ve-
mos os juros elevados no 
Brasil por mais tempo, uma 
diminuição da atividade 
econômica importante, fre-
ando um pouco a econo-
mia, e obviamente, um au-
mento no custo de dívidas 
das empresas, vai diminuir 
a lucratividade das compa-
nhias, então teremos ajustes 
nas projeções de lucros nas 
companhias pra frente e as 
empresas hoje no Brasil que 
geram bastante caixa, são as 
queridinhas dos investido-
res”.

Para o especialista, “as 

empresas mais endividadas 
vão sofrer um pouco mais 
na Bolsa, mas as que geram 
caixa, independente do ce-
nário de curto prazo, elas 
devem passar por mais uma 
crise possível aqui no país”.

Desaceleração 

Alexsandro Nishimura, 
economista, head de conte-
údo e sócio da BRA, avalia 
que no ambiente macroeco-
nômico, é esperado alguma 
desaceleração da atividade, 
após um primeiro semestre 
resiliente no Brasil. Segun-
do o especialista, os índices 
de preços seguem pressio-
nados e em alta dissemina-
da, mesmo com as medidas 
recentes que visam a redu-
ção da inflação.

“Isto deve atrair a aten-
ção do mercado, pois pau-
tará as futuras decisões 
de política monetária dos 
principais bancos centrais 
do mundo, que podem in-
tensificar os aumentos dos 
juros e ampliar os temores 
de recessão econômica”, 
diz Nishimura.

E com relação à bolsa 
brasileira, ao mesmo tem-
po que há a ampliação das 
incertezas, por outro lado 
existe a percepção de que 
os múltiplos de mercado 
se encontram muito des-
contados, retornando aos 
níveis de quase 15 anos 
atrás. “Mas o fato de ‘pa-
recer barato’, não necessa-
riamente quer dizer que os 
investidores devem sair às 
compras atrás de ‘pechin-
chas’. Quaisquer escolhas 
devem aliar perspectivas 
positivas de crescimento 
de linhas do negócio, como 
receita e Ebitda, múltiplos 
atrativos e descontados em 
relação ao setor e ao Ibo-
vespa”, finaliza o especia-
lista.

Cooperação entre a parte  
continental chinesa e Hong Kong

A negociação de fun-
dos negociados 
em bolsa (ETFs, 

em inglês) sob os progra-
mas de conexão de ações 
entre a parte continental e 
Hong Kong começou nes-
ta segunda-feira, marcando 
um passo significativo para 
aprofundar a cooperação 
dos mercados de capitais na 
parte continental chinesa e 
em Hong Kong (território 
autônomo no sudeste da 
China).

A inclusão de ETFs em 
programas de conexão de 
ações facilitará o investi-

mento para investidores 
nacionais e estrangeiros, e 
ajudará gestores de ativos 
e corretores da parte con-
tinental e de Hong Kong 
a melhorar ainda mais sua 
gestão e serviço, disse Cai 
Jianchun, gerente-geral da 
Bolsa de Valores de Shan-
ghai, na cerimônia de lança-
mento online de segunda-
feira.

Entre o primeiro lote de 
ETFs incluídos nos progra-
mas de conexão de ações, 
83 ETFs são do mercado 
doméstico da parte con-
tinental e quatro são do 

mercado de ações de Hong 
Kong.

Como um produto de 
investimento amplamente 
reconhecido por investido-
res nacionais e estrangeiros, 
o ETF tem as vantagens de 
investimento diversificado, 
abertura, baixo custo de 
transação e alta eficiência, 
observou Sha Yan, gerente-
geral da Bolsa de Valores de 
Shenzhen.

A inclusão de ETFs en-
riquecerá os produtos de 
investimento transfrontei-
riços, fornecerá mais con-
veniência de investimento 

e oportunidades para in-
vestidores nacionais e es-
trangeiros e promoverá o 
desenvolvimento susten-
tável, estável e saudável 
do mercado da parte con-
tinental e de Hong Kong, 
acrescentou.

Segundo a agência Xi-
nhua um total de 437 ETFs 
são atualmente negocia-
dos na Bolsa de Valores de 
Shanghai, com uma capita-
lização de mercado de 1,2 
trilhão de iuanes (US$ 178,9 
bilhões) e um volume de 
negócios de 6,6 trilhões de 
iuanes, mostraram dados. 
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