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Assediados pelos europeus, países da
África convivem com racionamento.
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Brasil está atrasado na implantação
do mercado de carbono.
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Acordo permite
exportação
de grãos pelo
Mar Negro
A Rússia e a Ucrânia assinaram
separadamente um acordo em Istambul na sexta-feira com a Turquia e as Nações Unidas para retomar os embarques de grãos dos
portos ucranianos para os mercados internacionais através do Mar
Negro.
O acordo foi assinado primeiro pelo ministro da Defesa russo,
Sergei Shoigu, com o seu homólogo turco, Hulusi Akar, e pelo
secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e depois
pelo ministro das Infraestruturas
ucraniano, Oleksandr Kubrakov,
com as outras duas partes. O
presidente turco Recep Tayyip
Erdogan também participou da
cerimônia.
A Iniciativa de Grãos do Mar
Negro permitirá volumes significativos de exportações comerciais
de alimentos e fertilizantes de três
portos importantes no Mar Negro – Odessa, Chernomorsk e
Yuzhny, assinalou a ONU em nota divulgada no seu site.
Na cerimônia, Guterres disse:
“Hoje há um farol no Mar Negro. Um farol de esperança, um
farol de possibilidade, um farol
de alívio em um mundo que precisa mais do que nunca.” O secretário-geral observou que o envio
de estoques de grãos e alimentos
para os mercados mundiais ajudará a fechar a lacuna global de
abastecimento de alimentos e reduzir a pressão sobre os preços
altos.
“Esta iniciativa deve ser totalmente implementada porque o
mundo precisa desesperadamente
dela para lidar com a crise alimentar global”, acrescentou. Guterres
também anunciou a criação de um
centro de coordenação conjunto
em Istambul para monitorar a implementação da iniciativa do Mar
Negro.
Por sua vez, Erdogan disse que
o tráfego de exportação começará
nos próximos dias, o que abrirá
uma “maneira de trazer ar fresco
para muitos países. (…) Desde a
partida de todos esses navios até
seu transporte seguro, todos os
detalhes foram discutidos até agora, e um consenso foi alcançado”,
disse Erdogan.
A agência estatal turca Anadolu
disse que o acordo permitirá que
cerca de 20 milhões de toneladas
de grãos que aguardam nos portos
ucranianos sejam enviados para o
mundo através do Mar Negro. O
ministro da Defesa turco, Hulusi
Akar, aumentou a conta para 25
milhões

Em 28 anos, real derrete e
cesta básica aumenta 21 vezes
Com R$ 100 consumidor compra mesmo que R$ 14 em 1994

E

m julho de 1994, o Plano
Real colocou em circulação uma nova moeda
brasileira. De lá para cá, o poder
de compra do real desabou. Cálculos feitos por Alex Agostini,
economista-chefe da Austin Rating, mostram que, com uma nota
de R$ 100, conseguiríamos comprar o equivalente a R$ 14,19 há
28 anos.
Em 1994, o consumidor desembolsava cerca de R$ 0,55 para comprar um litro de gasolina;
hoje, o combustível custa quase
12 vezes mais (em torno de R$ 6).
Mas é na cesta básica que a redução do poder de compra é mais
grave: o brasileiro gastava aproximadamente R$ 60 para levar para
casa os produtos básicos; atualmente, a cesta sai quase 21 vezes
mais cara, por mais de R$ 1.250,
conforme últimos dados divulgados pelo Procon-SP.
Para especialistas, uma das vitórias do plano real, precedido pela
instituição da URV, foi a estabilização da moeda. No entanto, a
escalada inflacionária aliada a uma

Governo da Bahia

economia muito indexada pode
comprometer essa conquista.
Em recente entrevista ao Monitor, o presidente do Conselho
Federal de Economia (Cofecon),
Antônio Corrêa de Lacerda, assinalou que “a indexação favorece
os mais ricos, o mercado financeiro, os grandes empresários,
os rentistas e os proprietários de
imóveis, se transformando numa
transferência de renda”.

Lacerda destacou que “trata-se
de uma questão de economia política, já que há uma relação de poder que favorece os mais ricos”.
Para Agostini, a alta concentração de renda também causa
impacto. O economista-chefe
da Austin Rating avalia que
uma distribuição melhor de
renda seria outro ponto a ajudar a combater perda do poder
de compra. Página 3

Consignado no Auxílio Brasil
desvia recursos para setor financeiro
Empréstimo tende a gerar superendividamento, diz DPU
Faltam poucos dias para o prazo
final da sanção, pelo presidente
da República, do Projeto de Lei
de Conversão 18/2022, que, entre outros assuntos, permitiu que
os bancos realizem operações de
empréstimo consignado, que pode chegar a 40% do valor dos benefícios, à população que recebe o
Auxílio Brasil.
A Defensoria Pública da União
(DPU) divulgou Nota Técnica
enumerando os problemas sociais, econômicos, administrativos
e financeiros que poderão ser gerados com o comprometimento
da renda em razão de empréstimo
consignado. A Nota aponta ainda
as violações constitucionais inerentes ao Projeto de Lei, oriundo
de medida provisória editada pelo
governo Bolsonaro.
A autorização para o consignado representaria “desvio do orçamento público da assistência so-

cial – ainda que indiretamente – a
instituições financeiras”.
Cálculos feitos pelo economista
Ranulfo Vidigal mostram que para
quem recebe R$ 400, as parcelas podem ser de R$ 160 (40%), empréstimo de até R$ 2.034, a ser pago em
24 parcelas de R$ 160, representando um valor total de R$ 3.840. Total
só de juros: R$ 1.804.
A DPU alerta para o risco de
superendividamento das famílias
em pobreza e extrema pobreza,
“violando o mínimo existencial
e perpetuando parcela da população no ciclo vicioso da pobreza, especialmente considerando a
ausência de limites de juro e regulamentação dos empréstimos”.
O valor do auxílio – “já aquém
do necessário” – pode ser comprometido em até 40%, colocando em risco a segurança alimentar
das famílias. Lembra ainda a DPU
do desvio de finalidade dos pro-

gramas de transferência de renda,
na medida em que até quarenta
por cento do valor dos benefícios
poderão ser descontados diretamente na fonte e encaminhados a
instituições financeiras.
Destaca ainda que parte dos
valores dos empréstimos serão
destinados para quitação de dívidas financeiras já em curso, especialmente daquelas decorrentes de
cartão de crédito, voltando dessa
forma ao sistema financeiro.
A DPU propõe: “Fornecimento de recursos à população destinatária dos programas de transferência de renda por meio de um
modelo público de antecipação do
valor do benefício, sem a incidência de juros e de correção monetária, tal qual já realizado pelo Poder Público em outras hipóteses;
disponibilização de microcrédito,
com incidência limitada de juros”,
entre outras medidas.

Negociações
salariais ficam
sem reposição
da inflação
A maioria dos acordos salariais
no primeiro semestre ficaram
abaixo da inflação pelo INPC. A
média no ano é de menos 0,80%.
Há quase dois anos não se registra variação positiva mensal – a
última vez que isso aconteceu foi
em setembro de 2020, segundo levantamento do Dieese divulgado
semana passada.
Os reajustes abaixo da inflação
representaram 43,4% do total na
primeira metade do ano. Os equivalentes ao INPC somam 35,2%.
Os acordos que obtiveram índice acima da inflação são apenas
21,4%.
Entre os setores de atividade,
a indústria tem a maior quantidade de acordos acima da inflação:
26,8%, ante 20% nos serviços e
15,7% no comércio. Nesse último, predominam os índices iguais
ao INPC (53,5%). Nos serviços,
50,9% ficam abaixo.
Muito do que os trabalhadores obtêm de reposição ocorre
após mobilizações. Em 2021, foram 721 greves. Quase dois terços (65%) foram deflagradas por
empregados da iniciativa privada, e a ampla maioria (90%) foi
contra ataques aos direitos trabalhistas, segundo levantamento
do Dieese.
A maioria das greves (56%) foi
encerrada no mesmo dia de sua
deflagração. Apenas 13% foram
de mais de 10 dias. Das 278 greves
(39% do total) sobre as quais foi
possível obter informações sobre
o desfecho, 73% conquistaram o
que os trabalhadores reivindicavam.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4750
R$ 5,6990
R$ 5,6255
R$ 0,8127
R$ 301,56

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

0,59% (junho)
0,52% (maio)
1,11%
0,71%
13,25%
0,63% a.m.
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Os projetos de gás africanos da Europa estão sob fogo
Por Edoardo
Pacelli

A

Europa, um dos
maiores consumidores de gás russo,
está lutando para encontrar alternativas africanas
enquanto a Rússia ameaça
fechar permanentemente as
torneiras. O fornecimento
de gás da Rússia para a Alemanha através do gasoduto
Nord Stream 1 foi interrompido para a manutenção
de rotina, na semana passada, e retomado somente
nesta sexta-feira. Moscou
já cortou o fornecimento
de gás natural para Polônia,
Finlândia e Bulgária, que recusaram a exigência da Rússia que esse fornecimento
fosse pago em rublos. A
Associação da Indústria da
Baviera prevê que a Alemanha pode perder quase 13%
de seu desempenho econômico, no segundo semestre
deste ano, caso o gás russo
pare de fluir.
Enfrentando uma crise
de energia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, foi ao
Senegal, em maio, para conferir e explorar o desenvolvimento de um campo de
gás que deve ser inaugurado no próximo ano. Diplomatas da União Europeia
iniciaram conversas com
autoridades nigerianas, em
abril, buscando explorar o
país como um fornecedor

alternativo de gás. Enquanto isso, a Itália fechou acordos com Argélia, Angola e a
República do Congo.
Neste mês de julho, o
presidente italiano, Sergio
Mattarella, visitou a capital
moçambicana de Maputo
para discutir a colaboração
energética. A empresa italiana de energia, Eni, anunciou recentemente que a sua
plataforma flutuante de gás
natural liquefeito (GNL) na
costa da província de Cabo
Delgado, que está sendo
atormentada pelos insurgentes de Moçambique,
deverá atingir sua primeira
carga de GNL no segundo
semestre de 2022.
À medida que a Europa
luta por suprimentos de
energia, observadores e os
próprios africanos denunciam o que consideram hipocrisia energética, considerando que a maioria dos
países africanos vive sob
escassez regular de energia
e é severamente impactada
pelas mudanças climáticas.
Os governos africanos têm
procurado desenvolver novos projetos de combustíveis fósseis para atender às
necessidades locais, mas os
governos ocidentais exigiram que credores multilaterais, como o Banco Mundial, parem de financiar
esses projetos para obrigar
os países a reduzir as emissões globais de carbono.

“Nossos países não podem alcançar uma transição
energética e abandonar os
padrões poluentes dos países industrializados sem
uma alternativa viável, justa
e equitativa”, disse o presidente senegalês Macky Sall
em um discurso desafiador,
na reunião ocorrida no ano
passado, da Assembleia
Geral da ONU. “Parar de
financiar o setor de gás…
seria um grande obstáculo.”
Um relatório divulgado na
semana passada sugere que
alguns países africanos terão
que cortar gastos públicos,
em outros setores para cobrir
o custo de adaptação a um
planeta em aquecimento, o
que eclipsará seus gastos para a saúde. Todo o continente é responsável por apenas
3% das emissões globais de
carbono. Esse número seria
muito menor caso a África
do Sul, o maior emissor de
carbono da África, seja excluída do cálculo. O europeu
médio usa além de seis vezes
mais eletricidade do que o
consumidor africano médio.
O vice-presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, numa
recente entrevista dada à
Economist, acusou a Europa
por sua insistência para que
as nações mais pobres congelem suas emissões de carbono, o que os países mais
ricos, em termos reais, não
se comprometeram a fazer.
Os líderes africanos dizem

que esses pedidos equivalem a um desejo de manter
o continente pobre.
Um argumento contra a
industrialização dependente de combustíveis fósseis é
o que concerne à África do
Sul, onde cortes de energia
programados, conhecidos
como “descarga de carga”,
podem aumentar dez vezes, até 2026, a menos que
o país adicione fontes de
energia renováveis, de acordo com um estudo da Meridian Economics, empresa
de consultoria econômica
especializada, que fornece
suporte à decisão executiva,
consultoria estratégica e habilidades analíticas.
A estatal Eskom, cujas
antigas usinas de carvão se
tornaram não confiáveis, fornece 90% da energia do país.
Na conferência climática da
ONU, COP26, no ano passado, as nações ocidentais prometeram US$ 8,5 bilhões para ajudar o país a se converter
para energia mais verde.
Porém, Verner Ayukegba, vice-presidente sênior
da Câmara Africana de
Energia, com sede em Joanesburgo, aponta que a
África do Sul deveria explorar todo um mix de fontes
de energia, incluindo gás,
porque, embora as fontes
mais verdes sejam importantes, são as populações
que vivem com as luzes
acesas, em Nova York ou

Londres, que têm o luxo de
pensar em energia renovável. “Se você está numa maternidade, em um hospital
nos arredores de Maiduguri
[no norte da Nigéria], realmente não importa se seu
hospital é movido a carvão.
(…) O que você precisa é
de energia”, disse ele.
Apesar de a Nigéria ser o
segundo maior produtor de
petróleo da África, 85 milhões de nigerianos – quase
metade da população do país – vivem sem eletricidade.
A Nigéria tem as maiores
reservas de gás conhecidas
na África e, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia,
viu o renascimento de projetos paralisados, como o
gasoduto transaariano, que
atravessaria o norte da Nigéria até o Níger e a Argélia
e depois para a Europa.
Ayukegba
argumenta
que os governos africanos
precisam se concentrar em
investimentos, em infraestrutura para os mercados
locais e não para os mercados europeus e asiáticos.
Ele observou que, como a
guerra Rússia-Ucrânia empurrou os preços do petróleo, originalmente previstos
de US$ 50 a US$ 70 por
barril, acima de US$ 120
o barril, a Nigéria obteve
lucros inesperados significativos, este ano, que, ele
argumenta, devem ser direcionados para investimen-

tos em infraestrutura e para
as necessidades locais de
eletricidade.
“Uma coisa que precisamos começar a analisar é:
qual será a demanda senegalesa por energia? Qual será
a demanda regional africana
por energia?” ele afirmou.
“Devemos olhar para nós
mesmos e dizer quais são as
prioridades que queremos
alcançar caso queiramos desenvolver a capacidade de
energia no continente?”
Ayukegba imaginou um
acordo como aquele que
criou a Área de Livre Comércio Continental Africana com “um foco maior,
nesse sentido, no investimento, e não apenas no
comércio”. Por exemplo, o
Banco Africano de Exportação e Importação assinou
recentemente um memorando de entendimento
com a Organização Africana de Produtores de Petróleo com o objetivo de criar
um banco de energia para
apoiar projetos de petróleo
e gás novos e existentes.
Tal como está, os países
do Norte de África são os
únicos em condições de se
beneficiar, imediatamente,
de um aumento dos negócios de gás europeus.
Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vice-presidente do Ideus.

Como fortalecer sua empresa em período de mudança econômica?
Por Juliana Biolch

N

os
primeiros
quatro meses de
2022, 541 mil estabelecimentos fecharam as
suas portas. Muitos outros
podem estar caminhando na
mesma direção. No período
pós-pandemia, temos observado o reaquecimento
econômico no Brasil, mas
ainda não superamos o
impacto do encerramento
de empresas do passado
recente. Segundo os dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), nos primeiros quatro meses de 2022, tivemos
541 mil empresas fechando
as suas portas.
Por outro lado, boa parte das que foram abertas
no Brasil conseguem se
manter, em média, apenas

cinco anos em atividade. É
necessário ter atenção para
que essas empresas não se
tornem parte da estatística
das que não sobrevivem.
Ainda que a empresa
esteja consolidada no mercado, é importante estar
atento a fatores internos e
externos que podem contribuir para o seu declínio. O cenário desafiador
se amplia ainda mais no
período de pós-pandemia,
quando aumentam problemas como mudanças
comportamentais, aumento de custo de produção,
inflação, guerra, entre outras questões.
Mas como é possível se
adaptar à nova realidade
e sobreviver no mercado
daqui para frente? Para responder a essa pergunta,
seguem algumas dicas para
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empresas que passam por
dificuldades.
Entenda as mudanças
do mercado
Compreender as transformações
tecnológicas,
comportamentais e entender a evolução do mercado
é vital para a consolidação
de empresas no período da
pandemia. O sucesso do
passado, muitas vezes, gera
excesso de confiança, o
que é muito perigoso. Um
líder arrogante pode levar
seu negócio para a ruína
praticamente sozinho, e,
com a rapidez da roda da
história na atualidade, em
curto espaço de tempo. É o
que acontece quando há resistência à mudança, porque
“sempre fizemos assim”,
situação muito comum em
empresas familiares.

Resolva os problemas
no começo
Muitas empresas acabam
não enfrentando seus problemas, por mais simples que
eles se apresentem. Com
o passar do tempo, vem o
“efeito de bola de neve”.
Aquilo que poderia ser superado de forma simples
no começo, escala em gravidade e se converte em algo
muito mais sério, como é o
caso dos conflitos societários.
Esteja em dia com a
conformidade
Fazer o certo é, às vezes, um desafio no âmbito empresarial. A cultura
do jeitinho ou a desculpa
de que o concorrente não
faz servem para “explicar”
práticas que, no médio prazo, canibalizarão o negócio.
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Já tive várias experiências
de clientes que precisavam
bater às portas do Poder Judiciário para pedir guarida e
apresentar sua recuperação
judicial, mas que tinham
escritas contábeis que não
paravam de pé. Resultado:
perda do tempo certo para
reestruturar o negócio.
Planeje sua expansão
com projeções reais de
caixa
O planejamento (de curto, médio e longo prazo)
é essencial para a empresa, mas muitos negócios
são projetados para fazer a
conta fechar. Não há compromisso com a redução de
despesas e custos, e projeta-se o aumento de vendas.
Se a conta está alta, os gestores se preocupam apenas
em faturar mais, e não em

gastar menos. Com o tempo, resultados ruins afetam
a liquidez e o caos se instala.
Nesses cenários, muitas vezes é necessário
revitalizar o negócio. Para isso, a Biolchi criou o
Portal de Renegociação
Extrajudicial, ferramenta
online utilizada para negociação com credores e
reorganização empresarial; e o Observatório Brasileiro de Recuperações
Extrajudiciais
(Obre),
banco de dados nacional sobre recuperações
extrajudiciais, que tem
por objetivo gerar informações relevantes para
a tomada de decisão estratégica, em situações de
endividamento elevado.
Juliana Biolchi é advogada do Biolchi
Empresarial.
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Real cada vez mais longe do valor real?
R$ 100: o mesmo padrão de compra de R$ 14,19 em julho de 1994
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Mais operações digitais,
menos bancários

C

omo mostrou pesquisa da Federação dos bancos
(Febraban), 7 em cada 10 operações bancárias feitas
no Brasil em 2021 foram realizadas pela internet (em
2018, eram 6 em 10). Por outro lado, caíram as transações
feitas em agências, que representam apenas 3% do total, e
nos caixas eletrônicos (ATMs).
O Monitor Mercantil lembrou que a redução dos
custos no atendimento não foi repassada aos clientes via
tarifas ou juros – ambos aumentaram. A queda nas despesas dos bancos é evidenciada pelas demissões: segundo a
CUT, de janeiro de 2013 a 2019, a reestruturação provocada pelo uso de novas tecnologias, assim como a Reforma
Trabalhista de Temer, são responsáveis pela demissão de
quase 64 mil bancários.
“Para os bancos, o principal objetivo tem sido criar
ferramentas que permitam ao cliente deixar de ir à agência”, avalia a CUT. Entre março de 2021 e março de 2022,
os 4 maiores bancos (Itaú, Bradesco, Santander e BB)
fecharam 1.007 agências.

Enxugando gelo
Diante do caos nos aeroportos em toda a Europa, a
presidente e CEO da KLM, Marjan Rintel, enviou carta
aos clientes listando as providências da companhia aérea:
redução do número de voos; limite na venda de assentos,
para ter alguns livres para passageiros que tenham perdido
o seu voo ou cujo voo original tenha sido cancelado; e
ampliação do tempo de conexão entre os voos.

Além da 1ª geração
Não são poucos os desafios da sucessão familiar. No
Brasil, segundo o IBGE, cerca de 90% das companhias
nacionais pertencem às famílias. Porém, por causa dos
conflitos entre os parentes, somente 30% chegam na sua
segunda geração, e apenas 15%, na terceira.
Os principais motivos das brigas são: excesso de protecionismo, falta de profissionalismo e preparo dos membros e não planejamento do processo sucessório.
De acordo com o advogado Eduardo Baccetti, sócio da
Auddas, “toda a dinâmica do processo sucessório deve ser
guiada pela sustentabilidade e perenização da companhia
e não pela necessidade ou vaidade de empregar filhos ou
parentes”.
Baccetti e Rogério Vargas debaterão as saídas no webinário “Governança e gestão para empresas familiares”,
no próximo dia 2, às 19h. Inscrições: conteudo.auddas.
com/webinar-gestao-governanca-negocios-familiares

Rápidas
O assessor econômico de Ciro Gomes fala sobre a
Reforma Tributária no projeto “Diálogos com Presidenciáveis 2022”, dia 27, às 15h, na Afresp, em São Paulo ***
O Caxias Shopping (RJ) realiza neste sábado a 3ª edição
da Feira de Adoção PET em parceria com a Gatinhos
da Praça, das 10h às 14h *** Em comemoração ao Dia
Nacional da Saúde (5 de agosto), a farmacêutica Lupin/
Medquímica promove dia 6 atividades sociais e esportivas para a população de Juiz de Fora (MG) *** Neste e
no próximo fim de semana, acontece o “Arraiá Fashion
Mall” no shopping de São Conrado (RJ) *** A Tax Vision
participa da 15ª edição da ExpoPostos & Conveniência
*** O escritório jurídico Vergara Martins Costa, Troglio e
Sanvicente inaugura nova sede no próximo dia 28, às 17h,
na Rua Santa Luzia, 735, sala 1102, na Cinelândia, Centro
do Rio de Janeiro.

Por Gilmara
Santos, especial
para o Monitor

D

esde que entrou
em circulação há
28 anos, o que é
possível comprar com o real
mudou bastante. Com uma
nota de R$ 100, por exemplo, teríamos o mesmo poder de compra de R$ 14,19
em julho de 1994, conforme cálculos feitos por Alex
Agostini, economista-chefe
da Austin Rating.
Em 1994, o consumidor
brasileiro
desembolsava
cerca de R$ 0,55 para comprar um litro de gasolina e
aproximadamente R$ 60
para levar para casa uma
cesta básica. Hoje, o combustível custa quase R$ 6, e
a cesta básica sai por mais
de R$ 1.250, conforme últimos dados divulgados pelo
Procon-SP.
Para especialistas, uma
das vitórias do plano real,
precedido pela instituição
da URV, foi a estabilização
da moeda. No entanto, a
escalada inflacionária aliada
a uma economia muito indexada pode comprometer
essa conquista.
Disney invés de NE
“Vivemos de 1994 a 1997
um período em que a paridade conquistada da moeda
brasileira ante o dólar norteamericano produziu certas
anomalias como, por exemplo, o preço de produtos
importados tornarem-se do
dia para a noite mais atrativos para o consumo. Era o
caso de uma família que ia
as compras ao supermercado e comparava o preço do
pescado nacional (tainha,
cavala ou atum) e descobria
que estavam mais caros que
um pescado com coloração
rosada vindo do exterior

(salmão). Ou descobria-se
que viajar para a Disney estaria em condições melhores que ir ao Nordeste brasileiro”, comenta o professor
Flavio Riberi, coordenador
de cursos de pós-graduação
e MBA da Faculdade Fipecafi.
Apesar de termos perdido muito poder de compra, ainda usamos a mesma
moeda, o que mostra até
uma certa estabilidade da
inflação nas últimas décadas, avalia Angela Nunes,
da Planejar (Associação
Brasileira do Planejamento
Financeiro). “Estamos perdendo anualmente o poder
de compra, e no último um
ano e meio, tivemos um
processo mais acelerado de
inflação. O mundo todo está sofrendo.”
82% de inflação no Collor
Como o brasileiro tem
uma memória inflacionária
muito recente, há um gatilho de querer fazer estoque,
principalmente de produtos básico como alimentos,
e isso acelera o processo
inflacionário. “Com uma
inflação mensal de 82%
quando o Fernando Collor
de Mello tomou posse, a
defesa do trabalhador era
fazer estoque, e isso ainda
é muito presente na cultura
brasileira”, comenta Angela
ao lembrar que o aumento
na demanda contribui para
acelerar a alta de preços.
Matheus Eid Lubrani, analista de crédito na
Vallus Capital, explica que
o causador da perda do
poder de compra é a inflação, que é basicamente
a desvalorização do real,
que significa que, ao passar dos anos, se pode comprar menos com a mesma
quantidade de capital. “A
inflação pode ser subdivi-

dida principalmente por
dois tipos de inflação,
sendo a primeira de demanda, onde há um maior
número de compradores
do que ofertantes fazendo com que os empresários aumentem os preços.
Há também a inflação de
custos, onde os insumos
de produção e venda são
inflacionados e consequentemente aumentando
o preço final as famílias e
empresas”, diz ele.
O cenário econômico
mostra que estamos vivendo atualmente os dois mundos: aumento da demanda
com os programas sociais
criados para tentar reduzir
os impactos da pandemia e
falta de insumos, que teve o
agravante da guerra da Rússia e Ucrânia. O impacto
dessa perda de poder aquisitivo atinge em cheio as
pessoas menos privilegiadas
financeiramente por consumirem basicamente 100%
de sua renda em produtos
e serviços básicos como alimentação e energia.
Mas não é apenas a inflação que leva ao que estamos vivendo atualmente,
conforme destaca Agostini. “Geralmente se alinha a
perda do poder de compra
à questão da inflação, mas
nessa linha teria impacto
no mundo inteiro. Só que
envolve um pouco mais de
fatores além da inflação,
que é a medida mais fácil
de perder de compra, preço
aumento e salário não aumenta”, diz.
Ele lembra que 27% da
composição do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor
Amplo, a inflação oficial)
são compostos por preços
administrados pelo governo. “Temos uma economia
muito indexada e, independentemente do momento
da atividade econômica, os

preços administrados vão
subir de qualquer jeito.”
Salários indexados
Além disso, tem ainda a
questão do preço nos salários também indexados,
com todas as categorias
tentando conquistar a correção para trás, que também
não é saudável para o poder
de compra porque está correndo atrás do que perdeu.
“O mais equilibrado seria
aumentar o ganho de produtividade e ter uma divisão
melhor dos lucros. Hoje se
remunera todos iguais e no
fim do ano tem dissídio”,
diz Agostini. Para ele, a alta concentração de renda
também causa impacto e
avalia que uma distribuição
melhor de renda seria outro
ponto a ajudar a combater
perda do poder de compra.
Se o trabalhador está precisando apertar o cinto para
manter as contas em dia, a
situação não é diferente para as empresas passaram a
ter que administrar níveis de
estoque mínimo, adquiridos
de forma constante, atuando na fidelização a fornecedores e ainda empregar
estratégias para repassar
aos preços seus aumentos
de custos de forma a remunerar seu capital e todos os
fatores de produção.
Para o professor Otto
Nogamik, do Insper, temos
um desequilíbrio há muito
tempo entre o desejo de
consumir e a capacidade de
produzir, o que acaba pressionando o preço e dando
origem ao fenômeno da inflação. “Governos sempre
preocuparam em melhorar
a renda sem melhorar a
produção. Nossa economia
tem essa característica mais
inflacionária devido a esse
desequilíbrio, que reflete
nos preços”, diz.

Brasil tem 10,8 milhões de pessoas morando sozinhas

E

m 2012, havia no
Brasil 7,5 milhões
domicílios
com
um único morador. Em
2021, esse número subiu
43,7%, chegando a quase 10,8 milhões. O dado
aparece na nova Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O levantamento também registra o aumento
proporcional de residências no país onde vivem
apenas uma pessoa. Em
2012, elas eram 12,2% do

total de domicílios no país.
Nove anos depois, passaram a representar 14,9%.
A maioria das pessoas que
moram sozinhas é de homens. Na média nacional,
eles representam 56,6%
desses residentes. No recorte regional, eles ultrapassam os 60% no Norte
e no Nordeste. De outro
lado, 43,4% dos residentes
no país são do sexo feminino: no Sudeste e no Sul
esse percentual está acima
dos 45%.
Segundo a Pnad Contínua, a forma mais frequente
de arranjo domiciliar envolve um núcleo formado por

casal com ou sem filhos ou
enteados. Essa é a realidade
de 68,2% das residências do
país. Unidades onde moram
juntos dois ou mais parentes representam 15,9% do
total. Os números populacionais foram estimados
de forma amostral. Com a
realização do censo demográfico neste ano, que oferecerá uma base de dados
mais precisa e incorporará
efeitos da pandemia, os resultados da Pnad Contínua
poderão passar por ajustes.
O IBGE, porém, avalia
que possivelmente não haverá grandes diferenças levando em conta o univer-

so populacional do país.
Na estimativa do IBGE, foram contabilizados 212,7 milhões de residentes em 2021, sendo
108,7 milhões de mulheres
(51,1%) e 103,9 milhões
de homens (48,9%). A pesquisa aponta que não houve
alteração relevante dessas
participações desde 2012.
A relação de 95,62 homens
para cada 100 mulheres no
Brasil representa um valor
próximo aos 95,99 apurados há nove anos. No recorte etário, o levantamento mostra que a população
masculina possui um padrão mais jovem.

Badaoui Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 16.886.894/0001-07
Comunicado
Badaoui Empreendimentos Imobiliários Ltda., sita em São Paulo, SP, na Rua José Paulino, 226,
Sala 134, Bloco C, Bom Retiro, CEP 01120-000, CNPJ 16.886.894/0001-07 e NIRE nº 35.226.954.632,
por seus sócios, COMUNICAM à pça a redução do capital social da Sociedade de R$ 3.244.900,00
para R$ 2.618.016,00, redução de R$ 626.884,00, nada mais.
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Microempreendedores e autônomos
venderam menos em junho

Ana Rita Albuquerque

s microempreendedores e autônomos ainda são os
mais prejudicados pela alta
da inflação e, consequentemente, pelo enfraquecimento do poder de compra dos
brasileiros. Segundo o Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), a atividade
econômica do setor caiu
7,03% em junho ante maio
de 2022, atingindo 62,02
pontos. Em relação a junho
do ano passado, a queda foi
ainda maior: 17,80%.
Ainda de acordo com o
estudo, os dados de junho
representam o segundo
pior resultado do ISM em
um ano, superando apenas
o patamar registrado em fevereiro de 2022. Ao analisar
a série histórica, é possível

Royalties verdes
para as cidades verdes
Fontes renováveis de energia e mercado de crédito de
carbono são exemplos de investimentos para reduzir e
compensar as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera visando alcançar a meta de zerar as emissões líquidas
de CO² até 2050, conforme compromissos assumidos
pelo Brasil a partir do Protocolo de Kyoto de 1997.
No entanto, em que pesem os investimentos verdes
promoverem o desenvolvimento sustentável, trazendo benefícios econômicos aos entes estatais e empresas, devem
seus frutos também ser destinados e aplicados com transparência ao bem-estar e desenvolvimento da população,
especialmente daquela diretamente ligada à preservação e
exploração de determinado recurso ambiental no respectivo território.
A base legal para tanto está contida no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal (CF) quando diz que “[...]
a utilização da Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra
do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem
a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais”.
O retrato da pobreza da cidade de Manaus, porta de
entrada da maior floresta tropical do mundo, conhecida
como o “coração da Amazônia”, contrasta com a riqueza
da Floresta Amazônica, patrimônio nacional, conforme
art. 225 parágrafo 4º da CF.
Dentro da floresta a realidade é a mesma. As comunidades e povos da floresta têm pouco ou nenhum acesso
a água potável, a infraestrutura básica para exploração da
biodiversidade, a escolas ou serviços públicos essenciais
e lutam pela própria sobrevivência em meio a atividades
ilegais de pesca, garimpo, extração de madeira e grilagem
de terras geralmente patrocinadas por pessoas poderosas
sem qualquer compromisso com a floresta.
Da mesma forma, outras cidades ao Norte e Centro-Oeste do país que se inserem no contexto da Floresta
Amazônica impressionam pela pobreza e pela falta de
recursos, quando deveriam ser exemplos da riqueza da
floresta e porta de entrada para os investimentos estrangeiros.
Investimentos verdes que despontam como uma grande
fonte de recursos financeiros, a exemplo do mercado de
carbono, podem trazer riqueza para todos as cidades da
Amazônia Legal e para a sua população, especialmente
diante da capacidade da Floresta Amazônica em capturar
cerca de 15% das emissões do planeta.
Para tanto, o Decreto 11.075/2022, que cria os mecanismos para a implantação do mercado de carbono
brasileiro, é um importante passo, embora já estejamos
atrasados em sua implementação, ao contrário de outros
países como a Colômbia.
Os créditos de carbono emitidos no mercado regulado
ou voluntário já vêm movimentando bilhões de dólares
ao redor do mundo. Veja-se que para evoluirmos neste
mercado a única certeza é a de que necessitamos manter a
floresta em pé. Para atingir esse objetivo é essencial a participação e apoio da população diretamente interessada,
que deveria ser compensada por meio da regulamentação,
por exemplo, de “royalties verdes” a serem assegurados
aos entes estatais dos respectivos territórios.
Um maior apoio financeiro para as “cidades verdes”,
que são estratégicas na preservação das florestas, não só
serviria como um fator para o crescimento econômico
dessas cidades e bem-estar de sua população, como ajudaria a repensar que o desmatamento e a poluição ambiental
por atividades ilegais, como vem ocorrendo em níveis
alarmantes em diversos biomas brasileiros, além de não
trazerem soluções, não ajudam a superar a pobreza.

Assine o jornal
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O

verificar um sobe e desce
constante nos resultados
do setor. O ISM mostra
um retrato fiel da realidade
econômica do Brasil, pois
reflete as relações de consumo das classes mais pobres, que são a maioria da
população. Só para se ter
uma ideia, o último levantamento do IBGE mostrou que há mais de 24,5
milhões de profissionais
autônomos no país.
Entretanto, levantamento da Associação de Lojistas de Shopping (Alshop)
mostra que mesmo que o
inverno de 2022 não pareça
ser tão rigoroso, até agora, a
movimentação do comércio
de shopping está mais alta
do que o esperado. O movimento de pessoas já cresceu

15% em relação ao mesmo
período do ano passado, segundo um a entidade.
A movimentação no comércio como um todo deve
representar uma venda de
R$ 13,76 bilhões entre maio
e agosto, de acordo com a
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
Além da volta das áreas
de lazer e exposições, as
férias escolares e a temporada de inverno levam mais
clientes aos shoppings em
busca de promoções. O inverno começou oficialmente em 21 de junho e mesmo
com preços mais altos e
uma temporada menos rigorosa em temperatura, as
vendas vêm crescendo.
Segundo o levantamento

do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que tem como base
a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
as vendas durante o inverno geralmente registram
um acréscimo médio de até
9,2% na comparação com
as estações da primavera e
outono.
Ainda de acordo com a
Alshop, “apesar dos bons
números, os desafios da
economia seguem no radar
dos lojistas de shopping que
enfrentam dificuldades com
a logística de alguns produtos, a inflação impulsionada
pela alta recente dos combustíveis e do dólar que segue em um patamar acima
dos R$ 5.”

Comerciários conseguem abono
salarial de R$ 650 e 10% de aumento

A

Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) de Reajuste
Salarial 2022-2023 dos mais
de 150 mil trabalhadores
que atuam em mais de 30
segmentos do comércio varejista do Rio foi assinada
na última quinta-feira, pelos presidentes do Sindicato
dos Lojistas do Comércio
do Município do Rio de Janeiro - SindilojasRio e do
Sindicato dos Empregados
no Comércio do Rio de Janeiro - SECRJ, Aldo Gonçalves e Márcio Ayer, respectivamente.
Os comerciários receberão abono salarial de R$
650, a ser pago em até duas
parcelas iguais de R$ 325
nas folhas de agosto e de
setembro, e terão 10% de
reajuste salarial a partir de
1º de outubro deste ano. O
aumento será sobre o salário de outubro de 2021.
Para os empregados admitidos após 1º maio de
2021, tanto o reajuste como o abono serão proporcionais aos meses trabalhados (em duodécimos). Vale
ressaltar que o abono não

se aplica aos admitidos depois de 1º de maio de 2022
(data-base). Ficou acordado, também, que o abono
terá caráter indenizatório.
Assim, os trabalhadores
dispensados a partir de 1º
de maio de 2022, e aqueles
cujo aviso prévio abrangem
os meses de maio a setembro de 2022, terão direito
ao abono, proporcional à
data-base.
Segundo o presidente do
SindilojasRio, Aldo Gonçalves, “o comércio ainda enfrenta muitas dificuldades,
por causa da crise prolongada e agravada pela pandemia. Nas negociações,
o SindilojasRio procurou
chegar a um ponto de equilíbrio para, mesmo apesar
do momento difícil, atender
as demandas do sindicato
laboral, sem comprometer
ainda mais a capacidade financeira dos mais de 30 mil
estabelecimentos comerciais que representa”.
O reajuste e o abono
salariais beneficiam os trabalhadores do comércio
lojista físico e eletrônico
de segmentos como vestu-

ário; acessórios; calçados;
bolsas; artigos de escritório, papelaria e informática;
livrarias; artigos de festa e
para presentes; brinquedos;
perfumaria; tecidos; uniformes; roupas de cama, mesa
e banho; equipamentos e
materiais cirúrgicos, odontológicos, oftalmológicos e
hospitalares; entre outros.
Pisos
Para as funções relacionadas à chamada faixa única, a
partir do próximo 1º de outubro, o salário passa a ser
de R$ 1.439. Comissionistas
(puros e mistos) passarão a
receber R$ 1.582, enquanto
o piso para os comerciários
em período de experiência
(máximo de 90 dias) e menores aprendizes será de R$
1.294.
Conforme a convenção
assinada, os comerciários
com salário de até R$ 5.000
terão o reajuste de 10% sobre o salário de 1º de outubro de 2021, a partir de 1º
de outubro de 2022. Acima
de R$ 5.000, o reajuste sobre o valor excedente deve-

rá ser negociado entre empregadores e empregados.
Os empregados dispensados entre os meses de
maio e agosto deste ano,
com aviso prévio que abrange setembro de 2022, serão
beneficiados com o pagamento do abono salarial
proporcional à data-base (1º
de maio de 2021), porém a
rescisão contratual não inclui os 10% referentes ao
reajuste salarial. Entretanto,
os demitidos no mesmo período, que tiveram reajuste
igual ou superior a 10% em
suas rescisões contratuais,
não têm direito ao abono.
Na CCT do Reajuste Salarial 2022-2023 foram definidos os novos valores dos
benefícios. A partir de 1º de
setembro próximo, o valor
do lanche e do jantar passa
a ser de R$ 27,50, e o do benefício social familiar (empregador), R$ 16. Já a partir
de 1º de outubro, a ajuda de
custo passa a ser de R$ 33; a
quebra de caixa, R$ 63; auxílio-creche de R$ 226, para
empresas com até 50 empregados, e de R$ 250, para
empresas com mais de 50.

Consumidorbuscaporembalagensmenoresparacomprar

E

m junho o preço
dos alimentos continuou acelerando e
limitando o poder de compra do consumidor, provocando queda nas vendas nos
supermercados. De acordo
com o Radar Scanntech, o
aumento de 17,3% no preço médio no canal alimentar fez junho bater recorde
de pior mês em volume pela
segunda vez consecutiva.
Para Priscila Ariani, diretora na Scanntech, “a aceleração em aumento de preços é observada em todas
as cestas de produtos, mas
quem está puxando tanto o
preço dessa vez é o café e o
leite, que apresenta a maior
aceleração”, comenta.

O café moído (72%) que,
apesar de desacelerar o aumento de preço, segue em
níveis altos de aumento de
preços, e somente o leite
atingiu 42% de aumento
de preço, se comparado a
junho 2021. Outras categorias que, juntamente com
café e leite, também foram
responsáveis por 50% do
aumento médio de todo o
varejo industrializado em
junho de 2022, em relação ao mesmo período do
ano passado, são: cervejas
(12%), óleo (25%), biscoito,
açúcar, refrigerante, açougue – aves, sabão em pó,
ovos, iogurte, chocolates,
papel higiênico e margarina.
“Se nos últimos três meses

o fluxo nas lojas vinha estável
e as unidades por tíquete retraíam, em junho aconteceu
o inverso, com retração no
fluxo das lojas (-2,1%), e manutenção das unidades por
tíquete, comparando ao mês
de maio deste ano”, completa Ariani.
Quanto à evolução das
vendas no Brasil, o Estado de
São Paulo voltou a se destacar e registrou o maior crescimento nas vendas (14,4%),
enquanto o Nordeste é a única região que cresceu apenas
um dígito em valor (8,9%).
Ressaltando que a inflação
geral bate perto dos 12% e o
índice de alimentos no domicílio já em 16,4%. Nas movimentações das principais

cestas, mercearia básica tem
maior crescimento entre as
cestas em valor (22,5%), mas
devido forte aumento de preços (27,6).
O estudo identificou ainda um fenômeno chamado
de reduflação (quando a
escolha é comprar/vender
menos para não deixar de
comprar/vender). Ariani
explica que com a redução
do poder aquisitivo, “os
consumidores buscam por
embalagens menores para
continuarem comprando,
ao mesmo tempo que os
fabricantes também reduzem suas embalagens para
não precisar praticar um aumento de desembolso tão
forte”.
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Distribuição do lucro da
FGTS será feita entre os cotistas
Valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31/12/21

A

distribuição de R$
13,2 bilhões do
lucro do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) em 2021,
aprovada nesta sexta-feira
pelo Conselho Curador do
fundo, será dividida proporcionalmente entre os
cotistas. Quanto maior o
saldo da conta vinculada
ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber, afirmou
a Caixa Econômica Federal.
No ano passado foram distribuídos R$ 8,129 bilhões,
que representam 96% do
lucro do fundo de 2020, de
R$ 8,467 bilhões.
A Distribuição de Resultado do FGTS é uma
medida legal para elevar
a rentabilidade das contas
vinculadas do trabalhador.
O valor de referência
corresponde ao saldo de
cada conta em 31 de dezembro de 2021. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas
elas, respeitando a propor-

cionalidade do saldo.
Para saber a parcela do
lucro que será depositada,
o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de
dezembro do ano passado
por 0,02748761. Esse fator
significa que, na prática, a
cada R$ 1 mil de saldo, o
cotista receberá R$ 27,49.
Quem tinha R$ 2 mil terá
crédito de R$ 54,98, com
o valor subindo para R$
137,44 para quem tinha R$
5 mil no fim de 2021.
O percentual do lucro
que seria repassado aos
trabalhadores foi definido
hoje pelo Conselho Curador e equivale a 99% do
lucro de R$ 13,3 bilhões
obtido pelo FGTS em
2021. A distribuição do lucro elevará o rendimento
do FGTS neste ano para
5,83%, inferior à inflação
oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) no ano passado.

Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas
com a inflação.
Mesmo perdendo da inflação, o FGTS rendeu mais
que a caderneta de poupança.
No ano passado, a
poupança rendeu apenas
2,94%, influenciada pela
taxa Selic (juros básicos da
economia), que ficou em
2% ao ano na maior parte
de 2021 e só foi aumentada a partir de agosto do
ano passado.
Pela legislação, o FGTS
rende 3% ao ano mais a taxa referencial (TR). Como
a TR em 0,209%, o rendimento mínimo corresponde a pouco mais de 3% a
cada ano. Com a distribuição de lucros, a remuneração do Fundo de Garantia é
ampliada.
Saldo
Para verificar o saldo

do Fundo de Garantia, o
trabalhador deve consultar do extrato do fundo,
no aplicativo FGTS, da
Caixa Econômica Federal. Até recentemente, o
banco oferecia a opção
de consulta pelo site da
instituição, mas todo o
atendimento eletrônico relativo ao FGTS foi migrado exclusivamente para o
aplicativo, disponível para
smartphones e tablets dos
sistemas Android e iOS.
Quem não puder fazer a
consulta pela internet deve ir a qualquer agência da
Caixa pedir o extrato no
balcão de atendimento.
O banco também envia
o extrato do FGTS em
papel a cada dois meses,
no endereço cadastrado.
Quem mudou de residência deve procurar uma
agência da Caixa ou ligar
para o número 0800-7260101 e informar o novo
endereço.

PL propõe conter o
crescimento de crimes
que usam ativos virtuais

O

Projeto de Lei
1300/22, do deputado Cleber
Verde (Republicanos-MA),
altera o Código Penal para
considerar estelionato a
fraude envolvendo ativos
virtuais, como bitcoin e
ethereum. O texto tramita
na Câmara dos Deputados.
Pela proposta, o ato de
organizar, gerir, ofertar
ou intermediar operações
envolvendo ativos virtuais
com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo de
outras pessoas, poderá ser
punido com pena de 1 a 5
anos de reclusão, e multa.
O autor do projeto afirma que o objetivo é conter
o crescimento dos casos de
fraude em operações com
as moedas virtuais. “Pela facilidade em mascarar ações
praticadas com a moeda
virtual, e a baixa fiscalização
do poder público, o cometimento de crimes tem se
tornado cada vez mais frequente”, disse Cleber Verde.
O projeto será analisado
inicialmente na Comissão

de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ). Depois
seguirá para o Plenário da
Câmara.
As moedas digitais
usam sistemas de criptografia para a realização de
transações. Ao contrário
do dinheiro soberano —
emitido por governos, como o real ou o dólar —, as
criptomoedas são lançadas
por agentes privados e negociadas exclusivamente
na internet. O detentor
de uma moeda virtual só
pode resgatá-la usando
um código fornecido por
quem vendeu.
Quase 3 milhões de
pessoas estão registradas
em corretoras de criptomoedas. O número se
aproxima da quantidade
de investidores na bolsa
de valores. “As empresas
negociadoras de criptoativos não estão sujeitas nem
à regulamentação, nem ao
controle do Banco Central
ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o
que torna mais difícil ao
poder público identificar
movimentações suspeitas.

Três perguntas: FIDCs – startups, portfólio e médias empresas
Por Jorge Priori

C

onversamos sobre
FIDCs (fundos de
investimento em
direitos creditórios) com
Cristiano Greve, gestor da
Integral Investimentos.

Como as startups estão
utilizando os FIDCs?
O FIDC tem uma grande
vantagem com relação às
estruturas convencionais de
dívida. Ele permite segregar
o risco entre a carteira e a
companhia. Por exemplo,
no caso das companhias
que fazem empréstimo pessoal, você consegue segregar o risco do originador
dos créditos do risco do
próprio portfólio.
Companhias nascentes
ou recém-captadas de private equity conseguiram,
através da securitização, levantar recursos importantes
que acabaram viabilizando
a sua própria atividadefim. Nós temos uma dessas operações aqui dentro
de casa. Trata-se da Kovi,
que trabalha com a locação
de veículos. A companhia
nasceu com o objetivo de
oferecer acesso a veículos
para motoristas de aplicativos. Sua tese era de ser uma
companhia asset light (poucos ativos), onde eles não
seriam os donos dos carros.
A Kovi alugaria os veículos
de locadoras e faria a sublocação para motoristas de
aplicativos,
embarcando
muita tecnologia neles.

Ao longo do processo
de desenvolvimento, eles
perceberam que exauririam
os limites de crédito das
próprias locadoras e decidiram formar uma frota
própria. Assim, nós fizemos
junto com a Kovi a securitização dos contratos dos
motoristas de aplicativo.
Nós usamos um conceito
que chamamos de QMM,
que basicamente é uma securitização de fluxo futuro
de contratos, para que a
companhia captasse junto
a investidores cerca de R$
100 milhões para formar a
sua própria frota.
Com os recursos, a Kovi
comprou 2 mil veículos,
que foram oferecidos como
garantia ao fundo. Esse é
um exemplo de como um
FIDC possibilita estruturas criativas de captação de
recursos para companhias
que de outra forma talvez
não conseguissem captar
através de uma debênture,
uma nota comercial ou uma
Cédula de Crédito Bancário.
Esse tipo de operação
é para uma startup que
tem uma certa maturidade.
Quando a Kovi fez a operação, ela estava concluindo uma captação Série B.
Nós chegamos a ver algumas startups menores que
a Kovi, principalmente do
ramo financeiro, captando
recursos no começo da sua
existência, mas eram companhias que faziam contratos de crédito pessoal e que
conseguiam originar mui-

tos créditos. Por exemplo,
nós ajudamos a Consorciei
a montar um programa de
venda de cotas de consórcio no mercado secundário.
Nesse caso, nós utilizamos
o FDIC para comprar cotas
de consórcio, sendo que o
risco do investidor não era
a Consorciei, e sim as cotas
de consórcio de grandes administradoras.
Uma coisa interessante
do mundo dos FIDCs é que
ele tem muita governança.
Todo fundo terá três figuras: gestor, administrador e
custodiante. Essa estrutura
tríplice tem uma observância muito grande sobre
os ativos; se a garantia foi
bem constituída; se ela está
sendo bem observada; se
o fluxo financeiro previsto
está de fato acontecendo, e
caso não esteja, aplicar uma
série de regramentos estabelecidos em regulamento e
contrato de cessão; e mantendo informados os investidores que acreditaram
nessa tese e compraram de
certa forma essa estrutura
de segurança que o FIDC
possibilita.

devedores está dentro do
que foi combinado? O nível
de inadimplência está condizente com a estrutura de
garantia que foi proposta?
Se o portfólio for de má
qualidade, mesmo que seja
de um grande originador,
com um risco x retorno
não sendo bem calibrado,
nós vamos optar por não
seguir com a transação. Se
existe um risco elevado, nós
temos que estar acompanhados por um retorno adequado. Esse é o binômio
que vamos olhar.
A análise é pragmática.
O processo de estruturação de um FIDC leva até
seis meses. Trata-se de um
processo muito laborioso
e detalhado, que envolve o
comissionamento de companhias de auditoria externa para fazer a avaliação do
portfólio. Nós pedimos aos
clientes que querem acessar o mercado de capitais
que tenham o carimbo de
uma das “Big 4” (EY, PwC,
Deloitte e KPMG), mostrando que esse portfólio
foi auditado, validado e que
existe.

Quando não vale a pena estruturar um FIDC?
No final do dia, nós vamos olhar a qualidade do
portfólio. O risco final é o
ativo que está sendo comprado. Normalmente, eu
vou fazer uma análise muito
profunda desses ativos. Ele
tem qualidade? A probabilidade de inadimplência dos

Olhando agora para o
mercado tradicional, como estão as médias empresas na utilização dos
FIDCs?
As médias empresas
acabam ingressando nesse
mercado através das estruturas de FIDC multicedente
e multissacado. Elas pegam
o seu contas a receber e

Divulgação Integral Investimentos

Cristiano Greve

vendem com desconto para
um desses fundos, havendo
no mercado uma série de
companhias que fazem a
aquisição de direitos creditórios.
Existem médias empresas que são gestoras de
portfólios que podem ser
passíveis de securitização.
Essas empresas podem fazer estruturas proprietárias
onde elas serão as patrocinadoras da captação de recursos.
Além disso, o mercado
está se sofisticando. Hoje
nós temos a possibilidade
do registro eletrônico de
duplicatas. Uma empresa
pode registrar uma duplicata, e a registradora dará

a certeza de que esta duplicata foi objeto de uma
transação comercial que
está concluída e que aquele
valor é devido, da mesma
maneira como acontece
com os cartões de crédito.
Para que se possa fazer
uma antecipação de recebíveis de cartão de crédito,
você necessariamente precisa registrá-lo numa das
três registradoras. O registro confirma que aquela
unidade creditória existe, é
devida e que foi cedida por
um terceiro.
Isso aconteceu nos
cartões e agora está acontecendo nas duplicatas. Ainda é incipiente, mas já está
começando a ganhar tração.
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Produção de combustíveis cresce
2,6% no 2º trimestre em relação a 2021
Campos do pré-sal responderam por 73% de toda a produção

A

Petrobras divulgou
que suas refinarias
alcançaram 97% de
Fator de Utilização (FUT)
no fim do mês de junho. O
dado é um dos destaques
do Relatório de Produção e
Vendas do 2º Trimestre de
2022. Os dados foram divulgados na noite de quinta-feira (21).
Segundo a petroleira, este FUT foi alcançado após
a conclusão das paradas
programadas de manutenção da Refinaria Henrique
Lage (Revsap), em São José dos Campos (SP) e da
Refinaria Duque de Caxias
(Reduc), no Rio de Janeiro.
Esse desempenho permitiu
maior rendimento de diesel,
gasolina e QAV no trimestre, aproveitando condições
favoráveis de mercado, respeitando os requisitos de
segurança, de meio ambiente e de qualidade dos derivados produzidos e consi-

derando o foco em geração
de valor.
O volume de vendas de
derivados no segundo trimestre teve aumento de
1% em relação ao primeiro trimestre e o volume de
produção de combustíveis
foi 2,6% maior em relação
ao mesmo período do ano
passado.
A produção de diesel
S-10 no 2T22 ficou no mesmo patamar do 1T22, com
uma participação de 55%
sobre a produção de diesel
total. Na comparação com o
primeiro semestre de 2021,
o rendimento foi maior em
seis pontos percentuais, refletindo a orientação estratégica para aumento da participação de produtos mais
limpos no perfil de produção da Petrobras.
Pré-sal
Os campos de petróleo

do pré-sal responderam
por 73% de toda a produção da Petrobras ao
longo do 2º Trimestre de
2022. Deles foram extraídos 1,94 milhão de barris
de óleo equivalente por
dia (boed) entre abril e
junho.
No trimestre, a produção diária média da Petrobras de óleo, LGN e gás
natural 2,65 milhões de
barris de óleo equivalente,
montante 5,1% abaixo do
alcançado no trimestre anterior, em razão do início
da vigência do contrato de
partilha de produção dos
volumes do excedente da
Cessão Onerosa de Atapu
e Sépia, em 2 de maio, com
redução de participação da
Petrobras nestes campos,
além do maior número de
paradas para manutenções
e intervenções nas plataformas do pré-sal e do
pós-sal. Houve, no entan-

to, compensação parcial
com o início de produção do FPSO Guanabara
(campo de Mero), em 30
de abril, e a continuidade da crescente produção
(ramp-up) dos FPSOs Carioca (campo de Sépia) e
P-68 (campos de Berbigão
e Sururu), localizados no
pré-sal da Bacia de Santos.
O FPSO Carioca alcançou média de produção
operada de 155 mil barris
de petróleo por dia (bpd)
no trimestre e a P-68 atingiu a capacidade plena de
produção em 21 de junho,
o que permitiu à unidade
alcançar 152 mil bpd, atingindo média de produção
operada de 130 mil bpd
no trimestre. Esses efeitos já estavam previstos e
não impactaram as perspectivas de produção para
2022, de 2,6 milhões boed,
com variação de 4% para
mais ou para menos.

Moeda chinesa é estável no contexto de valorização do dólar

E

m comparação
com as principais moedas do
mundo, a moeda chinesa
renminbi (RMB), ou iuan,
registrou um desempenho estável em valor em
relação à valorização do
dólar norte-americano no
decorrer deste ano, disse
uma autoridade nesta sexta-feira.
“Em termos de taxa

de câmbio multilateral,
o índice de taxa de câmbio do RMB valorizou-se
em 0,1%, indicando que
o RMB permaneceu estável contra uma cesta de
moedas”, avaliou Wang
Chunying, porta-voz da
Administração Estatal de
Divisas, em uma coletiva
de imprensa.
Segundo a agência Xinhua, o índice do dólar

PROJETO CULTURAL ARTE DE FAVELA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
DO INSTITUTO ARTE DE FAVELA E ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL E APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.
Pelo presente Edital a Comissão Pró -Constituição do PROJETO CULTURAL ARTE DE FAVELA, convoca todos os senhores moradores e associados residentes do Bairro do Catumbi e adjacentes, para comparecerem
à Assembleia Geral designada para o dia 15 de agosto de 2022, na Rua
Emilia Guimarães, nº 48 - Bairro do Catumbi - Rio de Janeiro/RJ - CEP.:
20.211-295 - às 13 horas, em primeira convocação e 13:30 horas, em segunda convocação, após, com qualquer número para deliberarem as seguintes ORDENS DO DIA: 1 – Criação da Instituto Cultural Arte de Favela;
2 - Fundação e Aprovação do Estatuto do Instituto Cultural Arte de Favela;
3 - Eleição e Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 4 - Aprovação dos principais objetivos sociais do Instituto Cultural Arte de Favela
que fundamentam a sua constituição. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
FLÁVIO DIAS BARCELLOS
CPF nº074.219.927-40
Presidente

norte-americano havia subido mais de 11% até 21 de
julho. O euro, a libra e o iene caíram entre 10% e 17%
em relação ao dólar dos
EUA durante este período,
enquanto o iuan caiu 5,8%
contra o dólar.
Wang disse que, no primeiro semestre deste ano,
as empresas chinesas usaram derivativos financeiros como forwards e op-

ções para gerenciar riscos
cambiais, com o volume
total superior a US$ 750
bilhões, marcando um aumento anual de 29%. Isso
mostra a maior conscientização sobre o hedge contra o risco cambial entre as
entidades de mercado no
país e suas habilidades para se adaptar às flutuações
na taxa de câmbio RMB,
comentou Wang.

ABELARDO ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS – EIRELI
ATA DE REUNIÃO DE ÚNICO SOCIO PARA REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
CNPJ Nº 15.394.807/0001-23 REGISTRO MATRICULA RCPJ Nº 251572
Em ata realizada em 21 de junho de 2022 as 16:00 horas na sede da empresa, e nos termos dos artigos 1.072, inciso II, da Lei nº 10.406/02, resolvem a
redução do capital social de R$ 60.200,00 (sessenta mil e duzentos reais)
com uma redução de R$ R$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais).
Deliberar sobre a redução do capital social, será restituído a parte do valor das
quotas ao sócio. O sócio assina em comum acordo e providenciará o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 (noventa)
dias contados da publicação desta ata, no formato de extrato, como mais
ninguém fez uso da palavra assinam a ata: Presidente ABELARDO DE QUEIROS CAMPOS ARAUJO; Secretário: JOCIMAR SACRAMENTO RIBEIRO.
Rio de Janeiro 21 de Junho de 2022.
ABELARDO DE QUEIROS CAMPOS ARAUJO - Presidente da Reunião.
JOCIMAR SACRAMENTO RIBEIRO - Secretário da Reunião

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE
2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrânio de
Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas do dia 14
de julho de 2022. 2. Convocação e Presença: Presentes as diretoras Celi
Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Flavia Coutinho Martins e Tania Maria
Camilo, representando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de
Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital
próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os membros
presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo Único,
do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral,
deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total
de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), à razão de R$ 0,734620655 por
ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação
vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou
imunes, e o pagamento de dividendos, no montante total de R$ 16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais), à razão de R$ 1,305992276 por ação, aos
acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 19 de julho de
2022, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As
ações negociadas a partir de 20 de julho de 2022 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão serão consideradas “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos
dividendos. O pagamento será realizado a partir de 01 de agosto de 2022,
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,
foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 14 de julho
de 2022. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda
Martins Celestino - Secretária. Tania Maria Camilo. Flavia Coutinho Martins.
Arquivado na JUCERJA em 21/07/2022 sob o nº 00005009325.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115
CORREDOR D/SALAS 106/110 CENTRO
Tel.: (21) 3133-2169 - E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
COBRANÇA, MOVIDA POR NÉLGIA MARIA PINTO DE OLIVEIRA
em face de BAR RIAN LTDA, CARMEN COSTA DA FONSECA
PINHEIRO e LUIS FERNANDO DA FONSECA PINHEIRO PROCESSO Nº 0289008-06.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) JULIANA LEAL DE MELO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - BAR
RIAN LTDA, CARMEN COSTA DA FONSECA PINHEIRO e LUIS
FERNANDO DA FONSECA PINHEIRO - que será realizado o público
Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 30/08/2022 às 14:00h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado
no dia 01/09/2022 às 14:00h. DO BEM A SER LEILOADO:
(Conforme laudo de avaliação às fls. 1072/1088/1315) Loja B,
Situada Na Rua Santa Clara, N.º 8, Copacabana, Rio De Janeiro
– Rj. Cep. 22.041-012 - Com 110m². Matriculado no 5º Oficio do
RGI sob o nº 23.894 e na Prefeitura sob o nº 0589844-0 - CL:
08078-8. Avaliação R$ 1.589.000,00 (hum milhão, quinhentos
e oitenta e nove mil reais). E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (BAR
RIAN LTDA, CARMEN COSTA DA FONSECA PINHEIRO e
LUIS FERNANDO DA FONSECA PINHEIRO) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS
DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRASE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 06
de junho de 2022. Eu, digitei_____, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo_____. (ass.) JULIANA LEAL DE MELO – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
AV. LUIZ CARLOS PRESTES, S/Nº , 2º ANDAR 0 – - RJ
Tel.: (21) 3385-8807 - E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR
BANCO DO BRASIL S/A em face de POSTO DE GASOLINA
PRAIA ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA SANSAO
BAPTISTA E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS PROCESSO Nº 001665-60.2007.8.19.0209, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - POSTO
DE GASOLINA PRAIA ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA
SANSAO BAPTISTA E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS
SANTOS - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 16/08/2022 às 15:30h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no
dia 18/08/2022 às 15:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
laudo de avaliação às fls. 608e) APARTAMENTO 702 DO BLOCO
02 (ED. ST ANDREWS), DA AV. CANAL DE MARAPENDI, N° 2915
– BARRA DA TIJUCA – RJ. 215M². Com 3 Vagas na Garagem.
Matriculado no 9º RGI sob o nº 212.799. (...) Pelo exposto,
avalio o Imóvel acima descrito em R$ 2.500.000.000,00(dois
milhões e quinhentos mil reais), que corresponde pela UFIR
674.709,2 e atualizados na presente data perfaz o valor de
R$ 2.760.572,69 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil,
quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (POSTO DE GASOLINA PRAIA
ENCANTADA LTDA, MARCIA BARBOSA SANSAO BAPTISTA
E CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOS SANTOS) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.
Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 29 de
junho de 2022. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo
__. (ass.) MARIO CUNHA OLINTO FILHO – Juiz de Direito.

