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Estado sustenta a iniquidade
do giro da dívida pública.
Por Ranulfo Vidigal, página 2

ESG pleno demanda ajustes profundos
nos relatórios de sustentabilidade.
Por Leonardo Barém Leite, página 2

Preço final do protótipo deve
chegar perto de US$ 500 mil.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Copom deixa
porta aberta
para juros
irem a 14%

Petrobras queima caixa
para remunerar acionistas

Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom) do
Banco Central elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, de
13,25% para 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas
financeiros. A taxa está no maior
nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao
ano. Esse foi o 12º reajuste consecutivo na taxa Selic. Assim como
na última reunião, a taxa foi elevada em 0,5 ponto percentual (p.p.).
“A leitura do mercado [financeiro] para a decisão do Copom
é neutra, portanto, haverá poucos
impactos nos mercados de renda
variável e renda fixa”, comentou
Antonio van Moorsel, sócio e
chefe do Advisory da Acqua Vero
Investimentos. O comitê indicou
“que avaliará a necessidade de um
ajuste residual, de menor magnitude, ou seja 0,25 p.p., em sua
próxima reunião. Sendo assim, o
BC manteve a porta aberta para
encerrar o ciclo na próxima reunião em 13,75% ou 14%”, analisa
Moorsel.
Em nota, Miguel Torres, presidente da Força Sindical, criticou
a decisão do BC: “O aumento da
taxa de juros anunciado pelo Copom é um remédio desnecessário, errado, com efeitos colaterais
indesejados, irreversíveis, graves
e nefastos, como o comprometimento da produção, o arrefecimento da intenção de consumo,
resultando em drástica queda no
comércio e indústria.”
“Infelizmente, o Banco Central
perdeu uma ótima oportunidade
de estimular a criação de empregos, a produção e o consumo. A
decisão de aumentar, novamente, a taxa fortalece os obstáculos
ao desenvolvimento do País com
distribuição de renda”, afirmou
Torres.
De março a junho do ano passado, o Copom tinha elevado a taxa
em 0,75 p.p. em cada encontro. No
início de agosto, o BC passou a aumentar a Selic em 1 ponto a cada
reunião. Com a alta da inflação e o
agravamento das tensões no mercado financeiro, a Selic foi elevada
em 1,5 ponto de dezembro do ano
passado até maio deste ano.
Com a decisão, a Selic continua
num ciclo de alta, depois de passar seis anos sendo reduzida ou
mantida. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu
em 14,25% ao ano. Depois, foi
baixando até 6,5%, em março de
2018. A Selic voltou a ser reduzida em agosto de 2019 até alcançar
2% ao ano em agosto de 2020.

Dividendos são 8 vezes maiores que investimentos

A

distribuição de dividendos recordes da Petrobras (R$ 87,8 bilhões no
segundo trimestre de 2022) é 8 vezes maior do que os investimentos
realizados pela petroleira no período, de R$ 10,7 bilhões, conforme
mostram relatórios financeiros da
companhia. O megadividendo é
também 162% maior que o lucro
líquido registrado em abril/junho
último, de R$ 54,3 bilhões.
Tamanha relação entre dividendo/lucro/investimento jamais
foi vista. “Ao abrir mão de sua
capacidade de geração de caixa
para distribuir a seus acionistas,

a Petrobras reduz seu capital, seu
patrimônio, e diminui sua possibilidade futura de investimento”,
destaca o economista Cloviomar
Cararine, do Dieese, subseção da
Federação Única dos Petroleiros
(FUP).
Segundo o economista, a Petrobras está usando reservas de lucro,
acumuladas ao longo dos anos,
para pagar dividendos a acionistas, comprometendo o destino da
empresa. O comportamento do
segundo trimestre deste ano segue
a trajetória observada nos primeiros três meses de 2022, quando
a relação dividendo/investimen-

to também disparou, atingindo
524,5% (dividendo de R$ 44,5
bilhões e investimentos de R$ 9,2
bilhões). Em anos anteriores, essa
relação era de 25%.
Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, destaca que, na
gestão Bolsonaro (de 2019 ao primeiro semestre de 2022), a estatal
distribuiu um total de R$ 258,7
bilhões em dividendos. Isso significa uma média sem precedentes,
de 102% do lucro líquido registrado no período. No governo de
Fernando Henrique Cardoso, a
média foi 40%; e no governo de
Lula, 32%.
Lin Jie/Xinhua

Opep decepciona EUA e alerta
para falta de petróleo em 2023
Exportadores aumentam produção em apenas 100k

A

Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados,
grupo conhecido como Opep+,
anunciaram um ligeiro aumento
na produção para setembro, apesar dos pedidos para acelerar e
tentar conter os altos preços do
petróleo.
A aliança petrolífera decidiu
aumentar a produção em 100 mil
barris por dia (bpd) até setembro,
de acordo com um comunicado
divulgado após a 31ª Reunião Ministerial de membros e não mem-

bros da organização.
A reunião observou que há
“disponibilidade muito limitada” de capacidade ociosa devido
à falta de investimento de longo
prazo no setor de petróleo. O investimento insuficiente no setor
da indústria petrolífera “afetará
a disponibilidade de oferta adequada em tempo hábil para atender à crescente demanda além de
2023”, destaca o comunicado. A
próxima reunião da Opep+ será
realizada em 5 de setembro.
Noah Barrett, analista de Pes-

quisa para Energia e Serviços
Públicos na Janus Henderson Investors, comentou que o aumento
real da oferta pode ser ainda menor do os 100 mil barris, já que
muitos países podem não conseguir cumprir com suas cotas.
“Os EUA provavelmente esperavam um aumento maior da
produção, especialmente após a
recente viagem de [Joe] Biden ao
Oriente Médio”, afirma Barrett.
Ele destacou a parte do comunicado sobre a capacidade excedente apertada.

Déficit registrado no
comércio de serviços
chinês cai 34%
O valor do comércio de serviços da China cresceu 21,6% ano
a ano no primeiro semestre de
2022, mostraram dados do Ministério do Comércio nesta quarta-feira. O valor total ficou em US$
426 bilhões. As exportações de
serviços cresceram 24,6%, e as
importações tiveram um aumento
de 18,9% em relação ao ano anterior. O déficit comercial de serviços caiu 34,3%, para US$ 11,69
bilhões no primeiro semestre.
Setores como telecomunicações
e serviços de informação tiveram
rápidos aumentos nas exportações,
enquanto os serviços de seguros
estavam entre as áreas que mais
cresceram nas importações.

Setor de serviços
nos Estados Unidos
sobe em junho
O setor de serviços dos EUA
registrou um crescimento mais rápido em julho do que no mês anterior, com sinais de redução dos
gargalos de fornecimento, informou o Institute for Supply Management (ISM) nesta quarta-feira.
O Índice de Gerentes de Compras de Serviços (PMI) registrou
56,7 pontos, 1,4 ponto acima da
leitura de junho, de acordo com o
último Relatório de Serviços ISM
sobre Negócios. Qualquer leitura
acima de 50 indica que o setor de
serviços está em expansão.
“Houve uma ampla recuperação na atividade do setor de serviços em julho”, disseram Tim
Quinlan e Shannon Seery, economistas da Wells Fargo Securities,
em uma análise, de acordo com a
agência de notícias Xinhua.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2846
R$ 5,4690
R$ 5,3758
R$ 0,7818
R$ 301,88

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

0,59% (junho)
0,52% (maio)
0,46%
0,79%
13,25%
0,63% a.m.
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Arte, vida e desafios
Por Ranulfo
Vidigal

A

mante da sétima
arte, sempre que
possível, relaciono
os aspectos da vida cotidiana com boas películas
disponíveis. Desta feita
comento, por exemplo, o
filme Antropoceno, que mostra em diversas regiões do
planeta a devastação ambiental causada pelo extrativismo de alta intensidade.
Do lítio no deserto de Atacama, no Chile, passando
pela exploração da madeira
no Senegal ou nas florestas
úmidas no Canadá, ou a
exploração a céu aberto de
carvão na Alemanha industrializada. O acelerado
ritmo de exploração de re-

cursos naturais deve servir
de alerta para o fenômeno
que ocorre por aqui na rica
Amazônia.
Outra característica do
capitalismo 4.0 é o ilusionismo oriundo da alta competição por resultados nas
Bolsas de Valores ao redor
do planeta. Isso é muito
bem focado pela minissérie
WeCrashed, que retrata a
vida empresarial da firma
de aluguel de espaços imobiliários WeWork e sua saga
para abrir seu capital (IPO),
mediante a presença do japonês Soft Bank (oriundo
de dinheiro árabe do excedente do petróleo) em sua
estrutura de financiamento.
A variável-chave do empreendimento é a de sempre, sensibilizar jovens am-

biciosos a trabalhar a preço
vil em tempo integral para
valorizar uma marca e um
estilo de vida. Especulação
e predação são a tônica do
capitalismo neste início de
século 21.
É nesse contexto que devemos entender o tempo presente no Brasil, uma Nação
de capitalismo hipertardio e
incapaz de incorporar toda a
população no acesso ao progresso genuíno e no bem-estar com qualidade de vida.
Ou seja, um país que constituiu um capitalismo sem
passar por uma revolução
burguesa, como foi o caso de
Estados Unidos, Inglaterra,
Japão e Alemanha.
Nesses, ao contrário do
Brasil, os interesses das
classes subalternas são le-

vados em consideração
no processo político e
econômico. Nós transitamos do capitalismo colonial
baseado no latifúndio e no
trabalho escravo para uma
industrialização mediante
fortes resistências políticas,
ao longo do processo iniciado na década de 1930, mas
ainda marcado pelo caráter
conservador da elite agrária.
A saída foi a conciliação
pelo alto, entre o dinheiro
do café e a industrialização
hipertardia voltada para
a agroexportação. Nesse
quadro, as tarefas econômicas e políticas postas em
prática em outros países
deixaram de existir na terra da desigualdade e do
privilégio. As classes dominantes por aqui deixaram de

cumprir suas tarefas históricas, quando comparamos
com o corrido na Europa,
por exemplo.
Temos então uma industrialização incompleta
e uma burguesia associada
aos grandes blocos internacionais que monopolizam a produção e intermediação dos bens e serviços
de maior valor no planeta.
No Brasil não há uma integração virtuosa das classes sociais, mas uma luta de
todos contra todos, uma
superexploração da força
de trabalho, um rentismo
ancorado nos recursos da
dívida pública e no fundo
público, muita precarização
e baixo dinamismo.
As formas de dominação
oscilam entre a autocracia

que libera a política nos
tempos de paz e bonança
financeira internacional e o
bonapartismo como dominação ditatorial, quando
a crise se agudiza e o risco
de “entornar o caldo” se
apresenta para a elite dominante.
Nesta sociedade, historicamente, o papel do Estado
foi crucial na criação da indústria de base, mas hoje é
quem sustenta a iniquidade
do giro da dívida pública
mediante um orçamento
público contido para o social e amplo para subsidiar e
gerar ganhos para o capital.
Por trás do jogo eleitoral de
2022 estão todas estas lutas,
daí que...
Ranulfo Vidigal é economista.

ESG pleno demanda ajustes profundos nos relatórios de sustentabilidade
Por Leonardo
Barém Leite

A

s empresas estão
se
organizando
para entender o
atual conceito de sustentabilidade plena e para criar
seus programas de ESG,
seguindo, geralmente, sua
própria cultura e modelo de
negócio, ouvindo sugestões
internas e de parceiros, mapeando processos e fluxos,
e resgatando iniciativas já
pensadas no estilo do “importante é começar”.
Esse movimento é fundamental e muito se acredita no efeito multiplicador
dessas iniciativas, quando
efetivamente apoiadas pela
alta gestão em função do
envolvimento dos colaboradores e da influência que
as organizações podem e
devem exercer sobre seus
parceiros, além da pressão
do consumidor consciente
e coerente que tende a aumentar.
A evolução desse movimento positivo, construtivo
e inovador demanda propósito e seriedade nas construções dos programas, e
também em sua divulgação
aos mercados, pois um dos
grandes riscos que se pretende evitar é o uso indevido de iniciativas frágeis,
meramente pontuais ou ligadas a meras iniciativas de
marketing.

As principais bases do
ESG como o pilar central
da governança corporativa, aliado aos programas
de responsabilidade socioambiental, inclusão, ética,
integridade e compliance,
ajudam muito, mas, mesmo assim, ainda existe o
risco de que algumas organizações (espera-se que
poucas) cedam à tentação de tentar convencer
os mercados de que estão
atuando de forma correta
em situações que, na verdade, sejam apenas iniciativas de “greenwashing” e
“esgwashing”.
Assim como os conselhos e as diretorias das
organizações, a advocacia
corporativa está sendo cada vez mais envolvida nesse
contexto, que está crescendo em termos regulatórios
como direito societário, ambiental, trabalhista e contratual, devendo, dessa forma,
rapidamente atingir as demais áreas corporativas e
jurídicas, pois a tendência é
que o ESG esteja presente
em todos os movimentos e
práticas empresariais.
O tema está em constante evolução e amadurecimento, e o dinamismo dos
mercados, com influências
de questões econômicas e
geopolíticas, inclusive de
eventos como pandemias e
guerras, inflação e tensões
internas, tem levado algu-

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

mas organizações e mesmo
investidores a rever constantemente o que fazer e
como fazer. Grande parte
desse contexto é positivo,
pois o que se busca é a sustentabilidade plena e efetiva, e não apenas pontual ou
parcial.
Nessa linha, tem surgido com força o questionamento do papel do Estado e das autoridades em
geral como, por exemplo,
a regulação que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como o
Banco Central e as demais
agências reguladoras pretendem implementar.
Exemplos concretos já
estão surgindo. A CVM, em
especial, está vigilante e atuante, implementando medidas que visam o aumento da transparência nesse
campo, especialmente em
termos de sustentabilidade,
reforçando alguns pontos
nos relatórios acerca do assunto.
Uma das diretrizes mais
fortes que estão surgindo
para o nosso mercado de
capitais é a Resolução 59 da
CVM, de 22 de dezembro
de 2021, que altera as Instruções CVM 480 e 481, de
dezembro de 2009, e que
diz que os relatórios devem
ser apresentados com mais
e melhores informações, de
maneira mais profunda e
amparada por metodologias

mais claras e harmônicas,
visando ampliar a transparência e proporcionar mais
informação aos investidores, além de aumentar a
possível uniformização de
informações (no conteúdo
e na forma) relativas à governança corporativa, assim como questões sociais
e ambientais. Justamente o
ESG.
A Resolução deve entrar em vigor em janeiro de
2023, de maneira que estará
vigente apenas no ano que
vem, mas já demanda ajustes nas organizações que
por ela serão afetadas, visto
que as próprias iniciativas
corporativas, que por sua
vez precisarão seguir a nova
norma, precisam ser idealizadas e implementadas para
que depois sejam adequadamente divulgadas.
Nessa linha, os formulários de referência, que
são anualmente divulgados
pelas empresas brasileiras
abertas e listadas com dados e informações que os
mercados, os investidores
e as autoridades precisam
receber, serão mais completos em termos de conteúdo
que apresente as atividades
realizadas, riscos financeiros envolvidos e ações da
administração.
A norma determina,
inclusive, que as empresas que não quiserem divulgar algumas informa-

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

ções no contexto ESG,
deverão explicar suas razões para tal, seguindo
o sistema “pratique ou
explique”. Isso se deve
ao fato de cada vez mais
investidores precisarem
de informações amplas e
precisas sobre toda a parte
ambiental ligada à organização como, por exemplo,
riscos ambientais e emissão de carbono e gases
ligados ao efeito estufa,
dentre outros pontos, para tomarem suas decisões
relativas à compra, manutenção ou venda de valores mobiliários.
Os relatórios ESG também deverão indicar as
metodologias e critérios
empregados, a eventual
participação de auditorias,
matriz de risco e de materialidade, dentre outros aspectos.
Alguns dos objetivos adicionais da nova norma são: a
redução de custos de observância regulatória das companhias, a simplificação da
estrutura das informações
exigidas e o alinhamento da
regulação nacional aos novos sistemas dos mercados
internacionais em relação
ao tema ESG/ASG, visto
que autoridades europeias
e norte-americanas, por
exemplo, estão igualmente
ajustando suas determinações nesse campo.
Dessa forma, percebe-

mos que ainda que a sustentabilidade plena e todo
o conceito ESG seja (ainda) voluntário, e (ainda)
um diferencial positivo das
organizações conscientes,
responsáveis e coerentes,
normas de diversas autoridades estão surgindo, tanto
no Brasil como em outros
países, para iniciar a regulamentação do tema, com
vistas ao aumento da transparência e à redução dos
riscos de engodos aos mercados.
Já se espera que ao menos
algumas das agências reguladoras brasileiras sigam os
passos da CVM e do Banco
Central, e também iniciem
seus programas de regulamentação do tema ESG.
Os entusiastas da sustentabilidade comemoram
os avanços, uma vez que o
tema é urgente e somente
produzirá os efeitos e os resultados pretendidos se for
tratado com seriedade por
todos.
A sustentabilidade plena
ainda está sendo construída
e para muitos ainda é um
sonho, mas em breve tende
a ser obrigatória e não mais
voluntária, cenário esse onde passará a ser um fator de
sobrevivência das organizações.
Leonardo Barém Leite é sócio-sênior
do escritório Almeida Advogados e
árbitro corporativo.
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Copom eleva taxa de
juros para 13,75% ao ano
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Pode haver necessidade de um ajuste residual de menor magnitude
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Homens pintam
melhor que mulheres?

A

pintura mais cara já vendida no planeta – Salvator
Mundi, de Leonardo da Vinci – saiu por US$ 450
milhões; o recorde mundial de uma artista feminina,
Georgia O’Keeffe, é de US$ 44,4 milhões, 10% do valor
obtido pelo Da Vinci.
Pode-se alegar que é injusta uma comparação com o
mestre italiano. Mas o programa Recalculating Art, da BBC,
mostra que a situação se repete com outros artistas, como
antecipou matéria do jornal britânico The Guardian.
Entre artistas vivos, Jeff Koons detém o recorde (US$
91 milhões), enquanto o maior valor alcançado por uma
artista plástica viva foi de US$ 12,5 milhões por uma obra
de Jenny Saville.
Helen Gorrill, autora de Women Can’t Paint, estudou os
preços de 5 mil pinturas vendidas em todo o mundo e
descobriu que para cada R$ 1 que um artista masculino
ganha por seu trabalho, uma mulher ganha meros R$ 0,10.
Se os exemplos não bastam, vamos a uma experiência: a
professora de finanças de Oxford Renée Adams mostrou
aos participantes 5 pinturas de homens e 5 de mulheres e
pediu que identificassem o gênero do artista. Eles acertaram 50% das vezes – a mesma probabilidade de obter
“cara” ao lançar uma moeda.
No Brasil, curiosamente, o quadro que alcançou o
maior valor é de uma mulher: A Caipirinha, de Tarsila do
Amaral, foi leiloado em 2020 por R$ 57,5 milhões. A obra
pertencia a um empresário investigado pela Lava Jato.

Simplificação
A Câmara Municipal de Iguaba Grande, na Região
dos Lagos (RJ) aprovou a Lei de Liberdade Econômica,
apresentada por vereadores do Podemos e Cidadania,
que dispensa prévia autorização para desenvolver atividades econômicas de baixo risco, determina digitalização
de documentos emitidos pelo poder público, vincula a
Administração Pública a decisões administrativas anteriores, bem como exige estudo do impacto regulatório a
cada nova legislação que afete a vida do empreendedor.
O projeto já foi apresentado em outros municípios, como
Macaé e Cabo Frio.
Desde 1970, foram abertos cerca de 4,5 milhões de
CNPJs no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, menos da
metade deles estão ativos.

Inflação e seguros
Em 2021, o mundo faturou US$ 6,8 trilhões em seguros, de acordo com a resseguradora Swiss Re. O Brasil
ficou na 17ª posição. A previsão é que o faturamento
passe de US$ 7 trilhões em 2022. Mas a taxa inflação e a
queda do PIB vão afetar sobretudo as economias mais
desenvolvidas.

Rápidas
Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, e Stafford Masie, ex-executivo do Google na África
do Sul e investidor anjo, estão confirmados como palestrantes de destaque do 42º Congresso Internacional
da Propriedade Intelectual da ABPI, 22 e 23 de agosto.
Inscrições: 2022congresso.abpi.org.br/inscricoes *** O
Américas Shopping promove, no dia 7, das 11h às 15h,
a campanha de adoção de animais em parceria com o
grupo G.A.R.R.A *** Moradores de comunidades do
Rio de Janeiro podem imergir na obra e vida de Candido Portinari, através da exposição itinerante Portinari,
Arte e Meio Ambiente, com réplicas de 22 obras do pintor e oficinas de arte de artistas locais. A coordenação é
de Guilherme de Almeida.

O

Comitê de Política
Monetária (Copom), do
Banco Central, não surpreendeu e fixou a nova taxa
básica de juros, a Selic, em
13,75% ao ano, aumento
de 0,25 ponto percentual
(p.p.), conforme o estimado
no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (1).
“O Comitê decidiu, por
unanimidade, elevar a taxa
Selic para 13,75% a.a. A inflação ao consumidor continua elevada. O Comitê avaliará a necessidade de um
ajuste residual, de menor
magnitude, em sua próxima
reunião”, justificou o BC
em nota.
Para 2023, as projeções
subiram de 10,75% para
11% ao ano. Foram 11 aumentos consecutivos da taxa de juros. O aumento da
Selic é a estratégia do Banco
Central para segurar a inflação. O Índice de Preço Amplo (IPCA-15), prévia da
inflação, medido pelo IBGE, veio em 0,13%, abaixo
da taxa de 0,68% registrada
em junho, mas essa queda é
vista como temporária por
economistas e analistas de
mercado.
O economista e professor da Politécnica/UFRJ
Roberto Ivo disse à reportagem do Monitor Mercantil que o IPCA-15 veio abaixo por conta ainda da queda
do preço dos combustíveis
- gasolina, etanol e do GNV
(Gás Natural Veicular). “A
bandeira verde de energia

ainda reflete esse valor. Então têm fatores de interferência governamental e de
sazonalidade que dão esse
alívio para o IPCA-15”, ressaltou.
Perguntado sobre a tendência mundial de aumento dos juros, o economista
explicou que a elevação dos
juros por todos os bancos
centrais é em função do repique inflacionário. “Houve o boom das commodities, aumento dos preços
do barril do Brent (valor
de referência mundial, usado, inclusive, pela política
de preços da Petrobras) e
WTL (sigla para West Texas
Intermediate, petróleo bruto produzido na principal
região petrolífera dos EUA.
Além do Texas, a região
compreende os estados de
Louisiana, Dakota do Norte, e Oklahoma).
Segundo Ivo, isso acaba
respingando na cadeia de
suprimentos no mundo inteiro afetando toda a economia. “E, quando tem normalmente esse movimento,
acaba saindo capital aqui do
Brasil indo para países ‘mais
seguros’,” cita. Com isso, o
câmbio fica mais elevado
como temos visto nos últimos dias. É justamente isso
que retroalimenta os produtos que são importados
aumentando, consequentemente, a inflação, explicou
o economista.
“Esse efeito acaba sendo
um ciclo vicioso. Nesse sentido o Banco Central precisa ser bastante cauteloso no
movimento de aumento de
juros. Tem que esperar resultado de outros aumen-

tos e se surtiu efeito para
essa quebra de expectativa
da inflação. Que na minha
opinião é uma queda temporária e não permanente”,
frisou
“Temos uma sensação
de melhora em relação à
inflação devido às decisões
do governo em relação à
diminuição do imposto de
ICMS, redução dos preços
de gasolina e energia, mas
se trata de um alívio temporário. Ainda não temos
o problema da inflação resolvido”, ressalta Cassiano
Konig, sócio-fundador da
GT Capital. Também acredita na possibilidade de uma
ou duas novas altas da Selic
até o final, podendo chegar
a 14%.

fiscal adotadas pelo governo federal. A projeção do
IPCA (Índices de Preços ao
Consumidor Amplo), que
estava em 9,1% no último
relatório do grupo, passou
para 7,2%. Para 2023, a revisão foi para cima, de 4,3%
a 5,4%.
Em relação à atividade
econômica, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 subiu de
1,5%, apontado no relatório anterior, para 2%. Já
para 2023, é esperada perda
de tração, diante dos efeitos
da política monetária restritiva na atividade doméstica
e do contexto de desaceleração da economia mundial:
o crescimento de 0,49% foi
revisto para 0,30%.

Fim do ciclo de alta

Câmbio

Os economistas, que fazem parte do Grupo Consultivo Macroeconômico da
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Mercado Capitais (Anbima), projetam
o encerramento do ciclo de
alta dos juros, com a Selic
estabelecida em 13,75% até
o fim de 2022. Para 2023,
a mediana da projeção da
taxa foi revisada de 9,75%,
apontada no relatório anterior do grupo, de junho,
para 10,50%. A mudança
reflete a análise de que as incertezas do cenário de curto
e médio prazos exigirão que
a Selic esteja mais alta por
um tempo maior.
As estimativas para a inflação, entretanto, foram
revistas para baixo, dadas
as medidas de desoneração

Para o câmbio, é esperada pelos economistas uma
desvalorização adicional
do real frente ao dólar,
por conta do aumento dos
juros no mercado internacional e da redução dos
preços das commodities.
A projeção para o encerramento de 2022 foi revisada de R$ 5,00, apontados
no relatório anterior, para
R$ 5,20.
O Grupo Consultivo Macroeconômico é composto
por 24 economistas de instituições associadas à Anbima. Eles se reúnem a cada
45 dias, em média, sempre
na semana que antecede a
reunião do Copom, para
analisar a conjuntura econômica e traçar cenários
para os mercados brasileiro
e internacional.

Práticas sustentáveis impulsionam fundos de investimento

D

e janeiro até julho, 22 fundos de
ações e de renda
fixa se identificaram como
sustentáveis de acordo com
as nossas novas regras do
Código de Administração
de Recursos de Terceiros.
Outros 45 estão em análise
pela associação para ganhar
a distinção nos nomes ou
materiais de venda.
Deste total, 17 têm a
sustentabilidade
como
propósito e ganharam o
sufixo IS, de Investimento
Sustentável, no nome. Os
outros cinco integram as
práticas ESG (ambientais,
sociais e de governança,
na sigla em inglês) em seus
processos de gestão, mas
não têm o investimento
sustentável como objetivo
principal. Eles não podem
usar o termo IS, mas os
investidores podem reconhecê-los pela frase “esse fundo integra questões
ESG em sua gestão” nos

materiais de venda.
“Acreditamos que, com o
tempo, esse número cresça,
principalmente dos fundos
que consideram práticas
ESG. Essa integração se
tornará cada vez mais default na indústria, enquanto os fundos com tese de
investimento sustentável
permanecerão como produtos de nicho, ou seja,
existirão em menor quantidade, como já acontece em
outros países”, afirma Cacá
Takahashi, vice-presidente
da Anbima. Segundo ele, a
maior integração ESG está
atrelada à pressão dos investidores – ainda tímida
no Brasil.
De acordo com pesquisa
da Anbima, apenas 4% das
instituições levam em consideração os critérios ESG
por conta da demanda de
clientes. “Quanto mais
os investidores exigirem
posturas sustentáveis das
empresas e dos produtos,

mais esse mercado deslanchará”, explica Cacá.
Como funciona a identificação:
Para usarem o sufixo IS,
os fundos devem comprovar que as carteiras estão
alinhadas ao propósito e
que nenhum investimento pode comprometê-lo.
Enquanto isso, a gestora
deve cumprir uma série de
exigências relacionadas ao
fundo, como a definição e
a divulgação dos dados e
da estratégia, incluindo a
metodologia. A casa deve,
ainda, informar as ferramentas e o engajamento
realizado pelo fundo; indicar potenciais limitações;
e apontar as ações de aferição e de monitoramento
dos objetivos ESG.
No caso dos produtos
que integram os aspectos
ESG, o compromisso de
considerar essas questões
no processo de gestão deve constar em documen-

tação formal do fundo e
evidenciado na metodologia. Nela, estarão detalhados os filtros, indicadores
e outras métricas utilizadas nos ativos do fundo.
A gestora também deve
atender a requisitos com
relação ao compromisso,
à governança e à transparência.
As regras para identificação de fundos sustentáveis
entraram em vigor em janeiro e o prazo as instituições
darem início à essa adaptação terminou no dia 4 de julho. A partir daí, a Anbima
teve 10 dias úteis para analisar os fundos e pôde, ainda,
pedir esclarecimentos para a
companhia. Atualmente, 45
fundos estão na “fila” ainda em análise por questões
de envio de documentos ou
ajustes. Destes, 31 deram
entrada para adotar o sufixo IS, enquanto 14 afirmam
que integram questões ESG
no processo.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Pietrobelli
pietrobelliantonio1@gmail.com

Leilão do protótipo de
computador de Steve Jobs

E

stá sendo leiloado pela casa de leilões RR Auction,
dos Estados Unidos, o protótipo do Apple-1, o computador desktop original da Apple que foi construído por
Steve Jobs em 1976. A peça já estava avaliada em US$ 278
mil (cerca de R$ 1,5 milhão). O encerramento está previsto para o dia 18 de agosto.
A casa de leilão informa que a peça histórica foi usada
por Jobs e seu sócio na época, Steve Wozniak, em uma
demonstração feita a Paul Terrell, proprietário da The
Byte Shop, uma das primeiras lojas de computadores
pessoais do mundo, em Mountain View, na Califórnia. A
apresentação resultou no primeiro grande pedido da Apple Computer e mudou o curso da empresa.
Destaca-se que, no modelo, há algumas peças faltando, como o microprocessador. Além disso, ele tem uma
rachadura que corre adjacente à área da fonte de alimentação. Mesmo assim, a aposta no seu leilão é alta. O portal
Business Insider relata que seu preço final poderá chegar
perto de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,71 milhões).

Oferta de apto
em Angra dos Reis
Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) organiza leilão
do apartamento com 88,83m² situado na Estrada
do Marinas, 580, Bloco 06, Q: s/n, Lote 04, Apto 107, Condomínio Praia do Jardim I, Angra dos
Reis. Imóvel localizado em condomínio com ótima
infraestrutura: quadra poliesportiva, pracinha com
quiosques, playground, área para eventos, píer para embarque e desembarque, chuveiros na praia,
padarias, mercadinho e transporte público na porta.
A poucos metros do Shopping Pirata’s. Avaliação: R$
253.972,00. Leilão em andamento.

Promoção de
apartamento na Tijuca
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está
promovendo leilão do apartamento 502, Bloco B na Rua
Barão de Mesquita, 280. O imóvel tem 54m², com direito
a vaga na garagem. O edifício possui 12 andares, 8 apartamentos por andar, play, salão de festas, 3 elevadores (2
sociais e 1 de serviço), portaria 24 horas, construção do
ano de 1998. O apartamento tem 2 quartos, banheiro social, cozinha e dependências de empregada. Avaliação: R$
405.000,00. Leilão em andamento.

Anúncio de apartamento
em Copacabana
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está anunciando leilão do apartamento 801 na Rua Ministro
Viveiros de Castro, 79, em Copacabana. Possui 2 salas,
4 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, dependências de serviço completas, cozinha e área. Está
no condomínio Edifício Regina Regis, com 12 pavimentos, sendo 4 unidades do 2º ao 7º andar, 3 unidades
nos 8º e 9º andares e 2 unidades no 10º andar. É servido por 2 elevadores, sendo 1 social e 1 de serviço,
já modernizados. Avaliação: R$ 1.325.074,00. Leilão
aberto.

Oportunidade de
cobertura na Tijuca
Alexandro Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) informa sobre a realização de leilão da cobertura 301
na Rua Padre Champagnat, 98 na Tijuca. Descrição
do imóvel: sala, original 3 quartos transformado em
2, banheiro, cozinha, dependência de empregada,
no primeiro piso; salão, banheiro e área externa, no
segundo piso. Avaliação: R$ 900.000,00. Leilão em
andamento.
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Vendas de imóveis
residenciais seguem estáveis

O

setor imobiliário
residencial brasileiro sofreu uma
leve retração em demanda e vendas de imóveis no
segundo trimestre do ano;
apesar disso, ambos os índices se mantiveram em uma
condição considerada de
manutenção de mercado.
Essa é uma das principais
conclusões da 6ª edição do
Indicador de Confiança do
setor Imobiliário Residencial, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)
em parceria com a Deloitte,
maior organização de serviços profissionais do mundo. O cenário é sustentado
pelo segmento Casa Verde
e Amarela, já que medidas
do governo no programa
trouxeram melhora. Os preços dos imóveis residenciais
seguiram em alta no período, mesmo com taxas de
crescimento menores que
em trimestres anteriores. A
maior parte dos executivos

ainda deve lançar e adquirir
terrenos em 12 meses, conforme mostravam edições
anteriores do relatório.
De acordo com a pesquisa, realizada com 44 empresas construtoras e incorporadoras do setor imobiliário
residencial entre 29 de julho e 11 de julho, o índice
de preços do indicador de
confiança do setor imobiliário residencial seguiu em
alta e registrou crescimento
de 10,5% no segundo trimestre, em relação ao anterior. Apesar desse aumento,
este é o menor percentual
de crescimento entre trimestres da série. A maior
taxa realizada foi no trimestre do ano passado, quando
registrou alta de 23% frente
ao período anterior. Os preços dos insumos do setor
também seguem na mesma
direção. Os resultados deste trimestre indicam que
a demanda e as vendas retraíram, pressionadas pelo
segmento de Médio e Alto

Padrão. Por mais que todos
os índices para Casa Verde
e Amarela tenham crescido
em relação ao trimestre anterior, mostrando resiliência
diante da inflação e alta taxa
de juros, não foi suficiente
para sustentar o geral.
A demanda tem sido enfraquecida pela redução no
poder de compra da população. O Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), por exemplo, foi de 11,9% no acumulado em 12 meses até
junho passado. A expectativa de compra de terreno
teve leve recuperação, possibilitada pela melhora na
perspectiva para Casa Verde e Amarela. Quanto aos
lançamentos em 12 meses,
segue em bons patamares,
com destaque positivo para
Médio e Alto Padrão.
O índice de procura por
imóveis para o mercado de
Casa Verde e Amarela voltou aos patamares do final
de 2020, apresentando leve

melhora nos últimos dois
trimestres. Por outro lado, a
demanda por Médio e Alto
Padrão segue em queda, influenciada por um cenário
econômico mais desafiador
no período. O índice de
vendas geral no trimestre
teve leve queda, pressionado por Médio e Alto
Padrão, que teve redução
de 10 pontos. O índice
de Casa Verde e Amarela,
por sua vez, seguiu a curva
de recuperação já notada
no período anterior, ultrapassando o de Médio e
Alto Padrão pela primeira
vez na série histórica da
pesquisa. A expectativa
para Casa Verde e Amarela segue alta para os próximos 12 meses. Apesar de o
percentual geral do segundo trimestre de 2022 ser o
menor da série histórica, a
expectativa para novos lançamentos manteve um bom
patamar, com destaque positivo para o mercado de
médio e alto padrão.

Câmara aprova MP do teletrabalho

A

Câmara dos Deputados aprovou
nesta quarta-feira o
texto da Medida Provisória
1.108/22 que regulamenta
o teletrabalho e altera regras
do auxílio-alimentação. O
texto foi aprovado por 248
votos a favor e 159 contrários. A MP segue agora para
o Senado e precisa ser votada até o domingo, quando
perde a validade.
Entre outros pontos, a
MP considera o teletrabalho
ou trabalho remoto aquele
que é prestado fora das dependências do empregador
de maneira preponderante
ou não, com tecnologias de
informação e comunicação
e que não se configure trabalho externo.
O texto apresentado pelo
relator, deputado Paulinho
da Força (SD-SP), prevê
que o regime de teletrabalho
se dará por jornada, produção ou tarefa. Contudo, a
proposta excluiu a previsão
de aplicação da jornada diária de trabalho de até oito horas, do pagamento de

horas-extras, pagamento de
valor adicional por trabalho
noturno, conforme consta
na Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT).
Os empregados em regime de teletrabalho ficam
submetidos às disposições
previstas na legislação local
e nas convenções e acordos
coletivos de trabalho na
base territorial onde o empregador contratou o trabalhador. Aprendizes e estagiários também poderão fazer
teletrabalho.
A MP diz ainda que o
uso de ferramentas, como
e-mails, fora do horário de
trabalho não será considerado como sobreaviso e que
os empregadores terão que
dar prioridade para o regime remoto aos empregados
com filhos até quatro anos.
Além disso, A MP diz que
a negociação da jornada de
trabalho ocorrerá individualmente, entre o trabalhador e o empregador. “Acordo individual poderá dispor
sobre os horários e meios
de comunicação entre o

empregador e o empregado, desde que assegurados
os repousos legais”, diz o
texto.
O relator chegou a defender que as regras do trabalho remoto fossem definidas em negociação coletiva
entre sindicatos e empresas,
mas acatou a previsão de
contrato individual, defendida pelo governo no texto
original da MP original.
Deputados da oposição criticaram o texto,
argumentando que a medida representa um retrocesso para os direitos dos
trabalhadores, por não
considerar o que prevê a
CLT.
“Vai ser uma superexploração, uma máxima precarização do trabalho e vai ser
um regime muito próximo à
escravidão. Isso é andar para trás. É voltar aos primórdios do capitalismo onde
não havia jornada de trabalho, férias, não havia nada.
Foi preciso que os trabalhadores se unissem no mundo inteiro para conquistar

esses direitos”, criticou o
deputado Bira do Pindaré
(PSB-MA).
O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) defendeu
a negociação individual entre o trabalhador e o empregador para definir o teletrabalho. “Deixa o contratante
e o contratado resolverem
a pendência da forma que
acharem melhor”, disse.
O texto da MP diz ainda
que o auxílio-alimentação
será destinado exclusivamente ao pagamento de
refeição em restaurantes
ou de gêneros alimentícios
comprados no comércio.
A MP também proíbe que
as empresas recebam descontos na contratação de
empresas fornecedoras de
tíquetes de alimentação.
Segundo uma pesquisa da
OnePoll, em parceria com a
Citrix Systems, 54% dos colaboradores preferem ficar
trabalhando de casa para
evitar os altos gastos com
combustível. Nos EUA, o
número chega a ser maior,
com 57%.

Lisboa foi o destino internacional mais procurado

L

evantamento feito
pela Decolar sobre as viagens mais
procuradas no primeiro semestre deste ano apontou
que São Paulo e Lisboa foram os destinos mais buscados pelos brasileiros no
período. O estudo também
mostra que os meios de pagamentos mais utilizados
foram cartão de crédito,
boleto parcelado e Pix. “A
procura por passagens aéreas neste primeiro semestre
cresceu 49%, em relação ao

mesmo período de 2021”,
diz Daniela Araujo, diretora
de Voos da Decolar.
Entre os destinos nacionais, São Paulo é a líder,
ocupando a primeira posição. Logo em seguida vem
a cidade do Rio de Janeiro
em segundo lugar. Na preferência dos brasileiros, o
Nordeste também é destaque com Salvador (3º),
Recife (4º), Fortaleza (5º),
Maceió (7º) e Natal (10º).
Brasília, em 6º, é a única
representante do Centro-

-Oeste. Porto Alegre (8ª) e
Florianópolis (9º) completam o ranking.
Já entre os destinos internacionais, Lisboa ocupa
o primeiro lugar, seguida
de Buenos Aires na segunda posição. Dos outros oito
destinos mais buscados, três
estão na América do Norte
(Orlando, Miami e Nova
Iorque), três na Europa (Paris, Londres e Madri) e um
na América do Sul (Santiago). A região do Caribe está
representada por Cancún.

Já estudo de mercado recente publicado pela Global Industry Analysts, Inc.
(GIA), intitulado “Business
Travel – Global Market
Trajectory & Analytics”,
apontou que as viagens de
negócios, domésticas ou internacionais, as quais compreendem trabalho, hospedagem, alimentação, lazer
e transporte, estão entre
os principais contribuintes
para a economia global e a
perspectiva é que atinjam
US$ 792 bilhões até 2026.
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Por que as pessoas confiam na poupança?
Tradicional caderneta fica com 1/3 das aplicações no varejo

C

onversamos com
quatro educadores
financeiros sobre
os motivos que fazem com
que as pessoas confiem na
poupança.
Para que tenhamos uma
ideia da dimensão dessa
aplicação, segundo o relatório Estatísticas de Varejo
de Junho/2022, elaborado
pela Anbima e divulgado na
última terça-feira, este mercado totalizou R$ 2,89 trilhões em aplicações, sendo
R$ 953 bilhões na poupança (33%). Desse valor, R$
815 bilhões estão no Varejo Tradicional e R$ 138 bilhões no Varejo Alta Renda.
Fechando as aplicações do
varejo, os fundos de investimento somaram R$ 685 bilhões (23,7%), e os títulos e
valores mobiliários (ações, títulos de renda fixa públicos e
privados, e híbridos), R$ 1,25
trilhão (43,3%)
Felipe Ferreira, diretor financeiro da Comdinheiro
As pessoas confiam na
poupança porque elas acreditam que entendem a poupança. Esse investimento
foi criado por D. Pedro II
em 1861, e a regra básica de
rendimento é a mesma desde então: 6% de juros mais
algum tipo de ajuste de correção monetária que variou
ao longo do tempo. Mais
recentemente, foi estabelecido o teto de 70% da Selic.
Para começar, essa regra
é fácil de ser entendida. Em
segundo lugar, ela funciona
assim há mais de 150 anos.
Com isso, as pessoas ficam
muito tranquilas pois sabem que vão receber mais
do que foi colocado, o que
é um grande conforto para a maioria da população,
que é carente de educação
financeira.
Para entendermos o
porquê de as pessoas confiarem na poupança, nós
temos que olhar o contraponto do porquê as pessoas
não entenderem e não con-

fiarem nos outros produtos
de investimento. Cabe um
mea-culpa às próprias instituições financeiras, porque,
no ímpeto de otimizar o local, perde-se o global.
Muitas vezes, um vendedor, que sabe que um instrumento vai render menos
no próximo período, utiliza
um bom rendimento passado para convencer um novo investidor a aplicar nele.
Isso vai acontecer, só que
depois esse investidor nunca mais vai seguir uma recomendação desse vendedor.
Mesmo para o próprio
sistema financeiro, é mais
produtivo que se comece a
ensinar as pessoas a serem
mais responsáveis com o
cliente. O mercado possui
produtos muito mal falados, como os títulos de capitalização, cujo problema
não é o veículo, mas o seu
uso irresponsável. Com isso, um investidor com um
pequeno montante financeiro acaba voltando para a
poupança, que se torna um
porto seguro.
Existem outros instrumentos melhores, como títulos públicos pós-fixados
e fundos simples que foram
criados para dar acesso a esse
público, mas eles ficam queimados pela negociação de
outros produtos. O medo de
perder acaba não compensando a rentabilidade a mais
que ele teria fazendo a escolha certa. Essa quebra faz
com que a desconfiança nos
outros produtos financeiros
se perpetue.
Hoje nós estamos num
cenário em que a taxa de
juros subiu, tornando mais
interessantes os investimentos em juros de curto prazo. Contudo, quando nós
tínhamos a Selic abaixo de
6%, a poupança estava com
70% da Selic isentos de IR,
contra, por exemplo, CDBs
oferecidos no mercado com
no máximo 100% do CDI
e IR regressivo sobre o ganho. No papel, esse resultado existe, mas para um in-

vestidor com R$ 10 mil, que
se arriscou e, eventualmente, tomou uma pancada,
essa dor dói muito mais do
que os centavinhos que ele
deixa de ganhar colocando
na poupança.
Patricia Lages, jornalista, especialista em Finanças e fundadora do
canal Dicas de Economia
no Youtube, com mais de
723 mil inscritos
Mais do que confiar,
o brasileiro tem um certo amor pela caderneta de
poupança. Além de ser
um investimento bastante
tradicional, ela deu oportunidade para que pessoas
de menor renda pudessem
investir. Quando ela foi
criada, só as pessoas que
tinham mais condições financeiras tinham acesso a
investimentos.
Eu creio que outra coisa
que atrai o brasileiro para
a poupança, é que ele pode
colocar todo o dinheiro em
uma única conta. Isso “facilita” a sua administração.
A confiança que as pessoas têm na poupança vem
sendo passada de pai para
filho. No passado, era muito
comum uma criança nascer

e já abrirem uma caderneta
de poupança no seu nome.
A família tinha o número
da conta para que todos
pudessem depositar. Todas
essas facilidades também
fazem parte dessa tradição:
“a poupança é para todos”,
“a poupança é simples” e “a
poupança é fácil”.
Contudo, temos que lembrar que todos esses pontos,
que são sim positivos, também podem ser encontrados
em outros tipos de investimentos que tem uma rentabilidade muito mais atraente
e com a garantia do FGC
(Fundo Garantidor de Crédito), que também respalda
a poupança. Não é só a poupança que é segura, fácil e
para todo mundo, mas talvez
por ser a mais conhecida e
mais divulgada, ela ainda seja
a preferida dos brasileiros.

Mas por que o brasileiro
ainda continua investindo
muito mais na poupança
do que nos fundos de investimento? A resposta
é simples: trata-se de um
investimento
tradicional
muito querido pelo brasileiro, isento de taxa de administração, sem Imposto de
Renda, com liquidez e ainda tem a garantia do FGC
até R$ 250 mil por CPF. É
por isso que a caderneta de
poupança continua sendo a
campeã dos investimentos
para os brasileiros, não podendo ser desprezada.
Isso é louvável, mas precisamos levar, através da
educação financeira, um
pouquinho mais de conhecimento aos investidores,
de forma a que eles possam
melhorar o desempenho
dos seus investimentos.

Reinaldo Domingos,
presidente da Associação
Brasileira de Profissionais da Educação Financeira (Abefin) e da DSOP
Educação Financeira
Sem dúvida alguma, os
fundos de investimento, em
quase sua totalidade, pagam
melhor que a remuneração
da caderneta de poupança.

Thiago Martello, Martello Educação Financeira
A poupança ainda tem esse volume financeiro astronômico por vários motivos.
Ela é prática, simples, e não é
preciso ser um gênio da lâmpada para entendê-la. Você
aplica, e 30 dias depois seu
dinheiro vai render. Ponto.

Normalmente, a conta poupança é vinculada à
própria conta-corrente, o
que faz com que o dinheiro fique num lugar só e a
pessoa não precise decorar
outro número de conta. O
fácil acesso à poupança é
uma das formas de cativar
os seus investidores.
Outra coisa: a poupança
não tem IR. A pessoa consegue enxergar exatamente quanto ganhou, sem se
preocupar sobre quanto é
dela, quanto é do governo
e como se faz para declarar
o rendimento. Muitas pessoas não sabem, mas quem
cuida do IR de outras aplicações é o próprio banco, e
não elas. Temos também a
questão histórica, por mais
que as pessoas se lembrem
do congelamento durante a
presidência Collor.
Contudo, é válido dizer
que quem tem dinheiro na
poupança está per-den-do
dinheiro. Por mais que ela
tenha rentabilidade nominal, ou seja, o dinheiro saia
de um status e vá para outro, quando comparada a
inflação, ela perde todo santo mês, todo santo ano.
Coordenação: Jorge Priori

SHOPPING CENTER DO BRASIL S.A. - ADMINISTRAÇÃO DE BENS
CNPJ/MF nº 27.644.095/0001-32

Balanços Patrimoniais dos Exercícios findos em 31/12/2020 a 31/12/2021(Valores em reais)
Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2020 à 31/12/2021
(Valores em reais)
2020
2021
2020
2021
15.816.410,30 15.483.852,50
2020
2021
Ativo
15.816.410,30 15.483.852,50 Passivo
147.863,42
234.718,32 Receita Bruta Operacional
- 199.690,49
Ativo Circulante
12.484.358,87 12.151.801,07 Passivo Circulante
280,21
17.135,11 Receita de Serviços
- 199.690,49
Disponível
6.485.126,23 2.305.819,49 Obrigações Fiscais
147.583,21
217.583,21 Deduções dos Serviços
- (17.273,21)
Bancos Conta Movimento
1,00
1,00 Contas a Pagar
Empréstimo de Mútuo
0,00
70.000,00 ISS sobre Serviços
(9.984,51)
Aplicações Financeiras
6.485.125,23 2.305.818,49
Cond.do Edif.Shopping do Méier
80.000,00
80.000,00 PIS-COFINS
(7.288,70)
Despesas a Apropriar
1.029.970,24 1.029.970,24
Outras Contas a Pagar
67.583,21
67.583,21 Receita Líquida Operacional
- 182.417,28
Despesas Antecipadas
1.029.970,24 1.029.970,24
735.458,16
774.004,13 Custo dos Serviços
(25.588,72)
Outros Créditos
4.966.831,64 8.814.151,13 Receitas de Exercícios Futuros
735.458,16
774.004,13 Dos Serviços Prestados
(25.588,72)
IRPJ a compensar
922,56
1.928,01 Receitas de Exercícios Futuros
Receita sobre Aplicação Financeira
735.458,16
774.004,13 Lucro Bruto Operacional
(25.588,72) 182.417,28
Cond.do Edif.Shopping Meier
4.222.330,00 6.268.644,04
14.933.088,72 14.475.130,05 Receitas/Despesas Operacionais
41.044,28
22.624,05
SCB Raver Gold Park Ltda
50.000,00
50.000,00 Patrimônio Líquido
978.652,00
978.652,00 Receitas Financeiras
3.953,75
40.275,96
IRRF s/Aplicação
638.579,08
638.579,08 Capital Social
Capital Social
978.652,00
978.652,00 Outras Receitas Operacionais
42.312,00
42.312,00
Empréstimo Diversos
55.000,00 1.855.000,00
13.954.436,72 13.496.478,05 Despesas Tributárias
(3.839,12) (31.538,07)
Despesas do Exercício Seguinte
2.430,76
1.860,21 Lucros ou Prejuízos Acumulados
Lucros ou Prejuízos Acumulados
13.954.436,72 13.496.478,05 Despesas Financeiras
(1.382,35) (1.630,72)
Prêmios de Seguro
2.430,76
1.860,21
Despesas Administrativas
- (26.795,12)
Ativo não Circulante
3.332.051,43 3.332.051,43
Alberto
Fernandes
Gaspar
da
Silva
Resultado Operacional
15.455,56 205.041,33
Realizável a Longo Prazo
Sócio
Administrador
Despesas/Receitas não Operacionais
(24,34)
Investimentos
1.300.000,00 1.300.000,00
Angela M. O. Souza
Resultado do Período
15.431,22 205.041,33
Imobilizado
2.391.962,53 2.391.962,53
Contadora
CRC/RJ
38140-O-0
Resultado do Exercício
15.431,22 205.041,33
(-) Depreciação Acumulada
(359.911,10) (359.911,10)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 à 31/12/2021
1. Contexto Operacional: A Shopping Center do Brasil S.A. - Administradora de Bens, é uma sociedade de capital fechado que tem como atividade preponderante a administração do edifício do Shopping Center do Méier. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e disposições complementares e que refletem os saldos de ativos e passivos em 31/12/2020
e 31/12/2021. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Ativo Não Circulante: Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente por índices oficiais até 31/12/1995. b) Imposto de Renda e Contribuição
Social: São contabilizados trimestralmente, obedecendo o regime de competência. c) Reconhecimento da Receita: A receita de serviço é reconhecida à medida que os serviços são faturados. d) Capital Social e Ações: O Capital Social subscrito
e integralizado equivale a R$ 978.652,00 (novecentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), e está representado por 1.030.160 ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos).

6 Seguros

Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 l Monitor Mercantil

Marco regulatório de sustentabilidade
padroniza temas ASG para as seguradoras

Tendências do mercado
para o 2° semestre de 2022

A

s seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e sociedades de
capitalização consideram o
normativo com os requisitos de sustentabilidade –
publicado no Diário Oficial
e que entrou em vigor nesta
segunda-feira (1) – um marco regulatório das questões
Ambiental, Social e Governança (ASG) para o setor,
estimulando a evolução de
forma padronizada dessa
pauta.
“O setor de seguros reconhece que a atuação do
regulador é fundamental
para construção de políticas que fomentem melhor
gestão de questões ASG.
A harmonia entre os conceitos da Circular Susep nº
666/2022 com a Resolução CMN nº 4.944 – que
compõem o arcabouço financeiro ASG e climático

para instituições financeiras – mitiga custos operacionais para cumprimento
regulatório”, avalia Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora- executiva da
Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg).
Para facilitar o entendimento das exigências regulatórias, os requisitos da
minuta de Circular Susep
são divididos em quatro
etapas. A de aculturamento abrange a Política de
Sustentabilidade, as ações
relacionadas e a definição
de uma governança. Já a
análise qualitativa compreende exigências relacionadas a gestão de riscos,
critérios para precificação
e subscrição para seleção
de investimentos e para
seleção de fornecedores e
prestadores de serviços.
Na terceira etapa, que
trata de performance, as

empresas
enquadradas
como S1 e S2, conforme
segmentação da Susep, deverão adotar metodologias
quantitativas de mensuração de riscos que considerem eventos associados aos
riscos de sustentabilidade.
Por último, o documento
prevê o registro e divulgação das informações em
um Relatório de Sustentabilidade, descrevendo as
ações das supervisionadas
no desenvolvimento e oferta de produtos e serviços,
assim como o desempenho
de suas atividades e operações relacionadas à Política
de Sustentabilidade.
Para Solange Beatriz, o
nível de maturidade com o
qual as empresas tratam e
desenvolvem ações sobre
o tema ainda é diferente.
“Segundo a última edição
do Relatório de Sustentabilidade da CNseg, publicado

com dados de 2020, cerca
de 90% das empresas participantes afirmaram que
já integram questões ASG
em seus planejamentos estratégicos e 47,4% incluem
critérios de sustentabilidade
na gestão de investimentos
e nos processos de subscrição de riscos. Apesar de
muitas empresas possuírem
políticas socioambientais
consolidadas, ao criar regras
gerais e definir elementos
mínimos para todas supervisionadas, a Susep estabelece condições para que o
setor como um todo evolua
e desenvolva ações de sustentabilidade mais concretas”.
A Circular Susep nº 666,
de 29.06.2022, que estava
em consulta pública de dezembro de 2021 até março
de 2022, foi amplamente
discutida pelo setor de seguros.

Icatu: top 5 das empresas mais inovadoras

P

elo terceiro ano
consecutivo, a Icatu
é reconhecida como uma das 150 empresas
mais inovadoras do Brasil,
segundo o ranking Valor
Inovação Brasil 2022, publicado no dia 27 de julho,
pelo jornal Valor Econômico. Dessa vez, a companhia
estreia no top 5 das empresas mais inovadoras na categoria de Seguros e Planos
de Saúde, conquistando a 5ª
posição.
“Este resultado evidencia
os investimentos que a Icatu está aportando em tecnologia e inovação, além dos
esforços de toda a nossa

equipe. O reconhecimento
como uma das 150 empresas mais inovadoras do país,
sobretudo no top 5 no segmento de seguros, está alinhado com os valores e desafios que a Icatu abraçou
ao longo dos últimos anos,
em sintonia com nosso objetivo de ser uma companhia cada vez mais ágil, dinâmica, flexível e preparada
para operar em um mercado cada vez mais desafiador e disruptivo como o de
seguros”, afirma Alexandre
Vilardi, vice-presidente corporativo da Icatu.
De 2017 para cá, a companhia investiu mais de R$1

bilhão em iniciativas de
tecnologia, transformação
digital, inovação e experiência digital, sendo que, deste
montante, R$ 200 milhões
foram em 2021. “Hoje,
contamos com uma equipe
de tecnologia e experiência
digital que é composta por
cerca de 400 pessoas. Só em
2021, houve a contratação
de aproximadamente cem
novos profissionais. Esta,
com certeza, é uma área de
extrema importância para
a Icatu, visto que a partir
dessas novas tecnologias e
ferramentas conseguimos
evoluir diariamente com
o negócio e estar cada vez

mais próximos dos nossos
parceiros e clientes”, relata
o executivo. Para 2022, a
companhia reforça sua estratégia investindo mais de
R$ 360 milhões na área.
A pesquisa realizada
para o anuário ouviu 253
empresas, de 25 setores da
economia e, ao todo, foram analisados mais de mil
cases de inovação, que respondem por mais de R$ 60
bilhões de investimentos.
O ranking destacou cinco
dimensões em sua análise:
impacto financeiro; prioridade na agenda, tolerância a
erros; quem investe mais; e
estrutura para inovar.

Tutum amplia e democratiza a educação

A

Tutum é uma Escola de Seguros
que gera suporte
na condução do saber e
vai além da geração de conhecimento sobre e para
a indústria de seguros. É
um espaço com o intuito
de democratizar o acesso à
Educação, simplificando e
descomplicando os conceitos sobre o segmento, para
quem deseja ser ou já atua
como corretor de seguros.
Com um ano da fundação, a Ed/Insurtech já possui
mais de mil usuários ativos,
mais de 200 artigos colaborativos publicados pelos usuários sobre diversos ramos e
conta com alguns dos princi-

pais influencers do o mercado como Embaixadores, que
interagem e compartilham
suas experiências profissionais para os que fazem parte
da comunidade.
A atuação dos embaixadores é essencial para a Tutum,
auxiliando na qualificação
profissional para mercado,
contribuindo de forma significativa para corretores e futuros corretores priorizam a
aprendizagem e a entendam
como ferramenta essencial
para o crescimento.
O CEO da Tutum, Pedro
London, explica que a iniciativa de levar o melhor conteúdo e democratizar o acesso
de forma gratuita através da

Comunidade Tutum faz a
diferença para quem busca
aprender de forma constante.
“Sabemos que quem busca
se qualificar, consegue obter
melhores resultados e com
o aperfeiçoamento, obtém
uma melhor performance no
que se propõe a fazer. Nossos embaixadores conduzem
a geração de conteúdo com
objetividade, numa dinâmica
de fácil compreensão”, explicou.
A Tutum já é uma das
maiores plataformas de educação no que tange a número de acessos, possui mais
de 200 alunos com diversos
cursos e áreas. “Hoje um
dos nossos focos é qualida-

de e conclusão dos cursos,
queremos que nosso aluno
aprenda, por isso contamos
com um community manager dedicado para contato e
os números são ótimos e não
paramos de crescer, atingimos uma NPS de acima de
92 pontos e mais de 65% na
taxa de conclusão do curso”,
acrescentou London
Ele também acredita que
é possível crescer, disseminando a ideia que é viável
aprender de forma dinâmica e descomplicada. “Construímos um ecossistema
transparente, de compartilhamento de conteúdo com
pessoas que buscam conhecimento sobre seguros.

O

termo “seguro”
possui diversas
variações na língua portuguesa, como garantido, abrigado ou protegido, que são sinônimos do
mesmo conceito. Nos últimos anos, o mercado de seguros no Brasil avançou de
maneira significativa, tanto
na movimentação financeira, como na digitalização
dos processos mas, ainda
assim algumas práticas podem potencializar ainda
mais o setor.
Em 2021, o mercado de
seguros movimentou cerca
de R$ 306,4 bilhões, uma alta de 11,9% na comparação
com 2020, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg ). Mesmo
com a tendência positiva, as
seguradoras ainda buscam
maneiras de potencializar
estes resultados.
“O setor de seguros é um
mercado que ainda tem muito a ser explorado, a chegada
do Open Insurance ao país aliado com as tendências
que temos para o restante de
2022, como a digitalização
dos processos e a inclusão
dos jovens tende a aumentar
ainda mais a procura e movimentação neste mercado”,
explica Iza Thereza, especialista de Open Insurance da
Zappts. Abaixo, confira cinco tendências do mercado de
seguros para o 2° semestre
de 2022:
Open Insurance - O avanço do Open Insurance promete transformar o mercado
de seguros no Brasil. Dividido em três fases, o setor já
começou a se adequar às mudanças presentes e futuras,
sendo a principal mudança,
o novo Sistema de Seguros
Aberto, que permite aos consumidores a possibilidade de
compartilharem suas informações com diferentes empresas autorizadas pela Susep
(Superintendência de Seguros Privados).
Acompanhando este movimento de atualização das
empresas, a Zappts, empresa de tecnologia que desenvolve soluções digitais para
grandes marcas, anunciou
recentemente a primeira
solução Open Insurance
do Brasil, para que as seguradoras possam se adaptar
ao processo de transição
exigido pela nova regulamentação, de forma rápida
e segura, e estejam prontas
para atender os seus clientes dentro do prazo estabelecido pela Susep.
No fim de agosto, a empresa realiza o evento “Desafios e oportunidades do
Open Insurance no Brasil”,

que contará com a presença
de especialistas da Zappts e
convidados para debater o
futuro do setor a partir do
avanço de fases. Para mais
informações, acesse: https://cutt.ly/8ZhNuMz
Tecnologia - Desde 2020,
com a chegada da pandemia
ao país, os processos de digitalização foram impulsionados com a necessidade
de se migrar ferramentas
essenciais para o mundo digital. O que era tendência,
no período pré-pandemia,
passou a se tornar uma necessidade para marcas de
diversos segmentos.
A digitalização presente
no mercado de seguros se
mantém acelerada e é um
dos caminhos para captar
mais interessados, além de
contribuir para o contínuo
crescimento do setor. Segundo o relatório da consultoria especializada em
tecnologia e negócios NTT
DATA, os investimentos
globais em insurtechs, startups do setor de seguros,
atingiram US$10,1 bilhões
em 2021, valor 38% maior
em relação a 2020.
Jovens - Um movimento que era pouco usual em
anos anteriores, começou a
ganhar cada vez mais força
nos últimos dois anos. Os
jovens passaram a ter mais
atenção com a necessidade
de ter proteções individuais,
por meio das seguradoras.
Uma pesquisa da empresa de
seguros Lojacorr, indica um
crescimento de jovens contratando este tipo de serviço.
A faixa etária que mais procurou o mercado de seguros
foi a de 19 a 24 anos, onde o
crescimento apresentado foi
de 112,98%, no período de
janeiro a junho deste ano, em
comparação com o mesmo
intervalo de tempo em 2021.
Ir além - O mercado de
seguros há anos propõe
formas tradicionais de proteção, como seguro de vida, seguro de casas e automóveis, além de acidentes.
Uma maneira de chegar a
novos clientes é praticar a
inovação destes sistemas
usuais. Muitas famílias optaram por, nos últimos dois
anos, cortarem gastos com
diversos tipos de proteção
individual ou coletiva, pela
necessidade de manter as
contas equilibradas. Por isso, o setor deve pensar em
novas estratégias que se
aliem ao processo de digitalização para a construção de
novos modelos que se adequem à nova realidade destes clientes, e assim manter
a alta que o mercado de
seguros vem apresentando
nos últimos tempos.

ABOLIÇÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 27�824�598/0001-90
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
ATIVO
31/12/2020 31/12/2019 PASSIVO
31/12/2020 31/12/2019
6.976.809
Circulante ������������������������������������������������������������� 3.911.973
2.166.252 Circulante ������������������������������������������������������������� 37.164.186
67�923
80�649
Caixa e Bancos ����������������������������������������������������
250�378
6�616 Obrigações Trab� e Prev� ��������������������������������������
432�733
30�813
Contas a Receber�������������������������������������������������� 1�821�169
491�713 Obrigações Tributárias ������������������������������������������
6�865�347
Adiantamentos / AFAC ������������������������������������������ 1�540�864
1�644�904 Outras obrigações ������������������������������������������������� 36�663�531
7.021.631
Impostos a Recuperar �������������������������������������������
299�561
23�019 Não Circulante ����������������������������������������������������� 4.838.019
Empréstimos Coligadas����������������������������������������� 1�910�000
1�910�000
Não Circulante �����������������������������������������������������
2.699
2.698 Outras obrigações ������������������������������������������������� 2�928�019
5�111�631
Capitalização Autolatina ����������������������������������������
2�699
2�698 Patrimônio Líquido ���������������������������������������������� 143.295.550 163.900.206
Permanente ���������������������������������������������������������� 181.383.083 175.729.696 Capital Social��������������������������������������������������������� 72�000�000 72�000�000
Investimentos �������������������������������������������������������� 160�200�452 154�757�215 Reservas ��������������������������������������������������������������� 11�637�010 11�167�243
Imobilizados����������������������������������������������������������� 21�182�631 20�972�481 Reserva de Lucros ������������������������������������������������ 59�658�540 80�732�963
Total do Ativo������������������������������������������������������� 185.297.755 177.898.646 Total do Passivo �������������������������������������������������� 185.297.755 177.898.646
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1� As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6�404/76, e
Lei nº 11�638/2007� A tributação foi realizada com base no Lucro Real� 2. Os Investimentos foram avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial� 3. As
contas de Ganho/Perda de Equivalência, foram registradas à Conta de Reserva de Lucros Acumulados�
Paulo Pires Simões
Presidente

Paulo Pires Simões Filho
Diretor

Mauricio Cortes Simões
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2020 31/12/2019
Receitas Diversas�������������������������������������������������� 16�218�779 19�708�214
( - ) Despesas Administrativas������������������������������� (6�793�819) (6�526�106)
Resultado Exercício����������������������������������������������� 9�424�960 13�182�109
( - ) IRPJ/CSLL ������������������������������������������������������
(29�616)
Lucro Líquido do Exercício �������������������������������� 9.395.344 13.182.109
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2020 31/12/2019
Saldo Anterior de Lucros Acum.������������������������� 80.732.963 68.209.960
Lucro do Exercício �������������������������������������������������� 9�395�344 13�182�109
Total de Lucros Acumulados ������������������������������ 90.128.307 81.392.069
(-) Transferência p/Res�Legal ���������������������������������
(469�767)
(659�105)
(-) Dividendos Distribuídos ������������������������������������� (30�000�000)
(-) Transferências p/Aum� Capital���������������������������
Saldo de Lucros Acumulados ����������������������������� 59.658.540 80.732.963

Andrea Ferreira Galdeano Stein
Diretora

Valeria Penetra
CRC/RJ 081698/O-4
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ENEVA S.A.
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ENEVA S.A.
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures em circulação (em
conjunto, “Debenturistas”) da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para
distribuição pública com esforços restritos, da Eneva S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente), emitidas nos termos da “Escritura Particular da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.”, celebrada em 25 de junho de
2020, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme aditada em 26 de junho de 2020 e em 3 de julho de
2020 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente) para se
reunirem em segunda convocação, no dia 12 de agosto de 2022, às 15:00
horas, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada de
modo exclusivamente digital, sem prejuízo da possibilidade de adoção de instrução de voto à distância previamente à realização da AGD, através da plataforma “Zoom” nos termos do art. 71, § 2º, da Resolução da CVM nº 81, de 29
de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), para deliberar sobre as seguintes
ORDENS DO DIA: (1) Nos termos das Cláusulas 10.4.1 e 10.4.3. da Escritura
de Emissão, pedido da Companhia, aos Debenturistas, para: (a) consentimento prévio para ajuste na definição de EBITDA (conforme definido na Cláusula
7.2.1 da Escritura de Emissão) para fins de apuração do Índice Financeiro
(conforme definido na Cláusula 7.2 item (xii) da Escritura de Emissão), nos
termos descritos na proposta da Administração, disponível nas respectivas
páginas do Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br), da
Companhia (https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores (https://www.gov.br/cvm/pt-br) (“Proposta da Administração”); (b) consentimento prévio para perdão temporário (waiver) para a não caracterização de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Cláusula 7.2 item
(xii) da Escritura de Emissão) em caso de descumprimento do Índice Financeiro para os períodos de 30 de junho de 2022 até 30 de junho de 2024,
desde que o Índice Financeiro apurado nos referidos períodos não ultrapasse os valores máximos descritos na Proposta da Administração, e observado o pagamento de prêmio extraordinário pela Companhia aos Debenturistas, equivalente a 0,125% (cento e vinte e cinco milésimos por cento) flat,
incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que será devido a cada trimestre em que o Índice Financeiro seja superior a 4,50x (quatro inteiros e cinquenta centésimos),
mas inferior ao Índice Financeiro máximo aprovado; e (c) consentimento
prévio para realização de qualquer uma das seguintes operações, e independentemente de quais sejam as contrapartes da Companhia na referida
operação: (1) cisão da Companhia, em que a parcela cindida contenha exclusivamente Ativos de Carvão; (2) cisão da Companhia, em que a parcela
cindida contenha exclusivamente participações societárias em sociedades
controladas da Emissora cuja principal atividade (direta ou indireta, por
meio de outros veículos) seja relacionada a Ativos de Carvão; (3) fusão,
incorporação ou incorporação de ações, por qualquer sociedade terceira
que não seja parte do grupo econômico da Companhia, de controladas da
Companhia cuja principal atividade (direta ou indireta, por meio de outros
veículos) seja exclusivamente relacionada a Ativos de Carvão (em conjunto,
“Reorganizações Societárias Permitidas - Carvão”); ou (4) redução do capital social da Companhia, realizada exclusivamente em decorrência de uma
Reorganização Societária Permitida – Carvão, de forma que fiquem desde
já expressamente aprovadas a realização de qualquer Reorganização Societária Permitida – Carvão ou redução de capital realizada exclusivamente
em decorrência de uma Reorganização Societária Permitida - Carvão.
(2) autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a Companhia, todos os demais atos eventualmente necessários de forma a refletir
as deliberações tomadas de acordo com o item (1) acima; e (3) ratificação
dos atos eventualmente já praticados pelo Agente Fiduciário, em conjunto
com a Companhia e/ou demais representantes legais da Companhia, em
consonância com as matérias acima. Informações Gerais: Os Debenturistas
interessados em participar da AGD por meio da plataforma “Zoom” deverão
solicitar o cadastro para a Companhia com cópia para o Agente Fiduciário,
para os endereços eletrônicos assembleia.quintaemissao@eneva.com.br e
assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois)
dias antes da data de realização da AGD, manifestando seu interesse em
participar da AGD e solicitando o link de acesso ao sistema (“Cadastro”). A
solicitação de Cadastro deverá (i) conter a identificação do Debenturista e,
se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGD, incluindo
seus (a) nomes completos, (b) números do CPF ou CNPJ, conforme o caso,
(c) telefone, (d) endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada
dos documentos necessários para participação na AGD, conforme detalhado abaixo. Nos termos do artigo 71 da Resolução CVM 81, além da participação e do voto à distância durante a AGD, por meio da plataforma “Zoom”,
também será admitido o preenchimento e envio de instrução de voto à distância, conforme modelo disponibilizado pela Companhia no seu website
https://ri.eneva.com.br e atendidos os requisitos apontados no referido modelo (sendo admitida a assinatura digital), o qual deverá ser enviado à Companhia e ao Agente Fiduciário, para os endereços eletrônicos assembleia.
quintaemissao@eneva.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br,
preferencialmente, até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia. Nos
termos do artigo 126 e 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), para participar da AGD ou enviar instrução de voto os Debenturistas deverão encaminhar à Companhia e ao Agente Fiduciário (i) cópia do documento de identidade do debenturista, representante legal ou procurador (Carteira de Identidade Registro Geral (RG),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade
expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas
pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu
titular); (ii) comprovante atualizado da titularidade das Debêntures, expedido pela instituição escrituradora, o qual recomenda-se tenha sido expedido,
no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGD; e (iii) caso
o Debenturista seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na AGD ou instrução de voto. O
representante do Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda,
cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial competente, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de
eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica, sendo admitida a assinatura
digital. Com relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGD caberá à instituição administradora ou gestora, observado o
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art.
654, §1º e §2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi
passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante, ou com assinatura digital.
Validada a sua condição e a regularidade dos documentos pela Companhia
após o Cadastro, o Debenturista receberá, até 24 horas antes da AGD, as
instruções para acesso à plataforma “Zoom”. Caso determinado Debenturista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência do horário de início da AGD, deverá entrar em contato com
a Companhia, por meio do e-mail assembleia.quintaemissao@eneva.com.
br, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGD,
para que seja prestado o suporte necessário. A administração da Companhia reitera aos Senhores Debenturistas que não haverá a possibilidade de
comparecer fisicamente à AGD, uma vez que essa será realizada exclusivamente de modo digital. Na data da AGD, o link de acesso à plataforma
“Zoom” estará disponível a partir de 15 (quinze) minutos de antecedência e
até 10 (dez) minutos após o horário de início da AGD, sendo que o registro
da presença somente se dará conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 10 (dez) minutos do início da AGD, não será possível o ingresso do Debenturista na AGD, independentemente da realização do cadastro
prévio. Assim, a Companhia recomenda que os Debenturistas acessem a
plataforma digital para participação da AGD com pelo menos 15 (quinze)
minutos de antecedência. Eventuais manifestações de voto na AGD deverão ser feitas exclusivamente por meio do sistema de videoconferência,
conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da
AGD. Dessa maneira, o sistema de videoconferência será reservado para
acompanhamento da AGD, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como
visualização de eventuais documentos que sejam compartilhados pela
mesa durante a AGD, sem a possibilidade de manifestação. A Companhia
ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Debenturista assegurar
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma
digital e com o acesso à videoconferência. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de
conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle
da Companhia. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da
AGD ainda que não realizem o cadastro prévio acima referido, bastando
apresentarem os documentos em até 60 (sessenta) minutos antes do início
da AGD, conforme art. 72, § 2º, da Resolução CVM 81. Os Debenturistas
que fizerem o envio da instrução de voto, e esta for considerada válida, não
precisarão acessar o link para participação digital da AGD, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo Debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no
ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 71, §4º, II da Resolução
CVM 81. Este Edital se encontra disponível nas respectivas páginas do
Agente Fiduciário (https://www.pentagonotrustee.com.br/), da Companhia
(https://ri.eneva.com.br/) e da CVM na rede mundial de computadores
(https://www.gov.br/cvm/pt-br). Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a
eles atribuídos na Escritura de Emissão. Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2022.
Marcelo Habibe - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 15.379.168/0001-27
NIRE nº 33.3.0030216-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de julho de 2022, às 10h, na
sede social da Eneva Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501,
bloco I, sala 701, parte, Botafogo, CEP 22.250-040. 2. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do
Estatuto Social da Companhia e do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”). 3. MESA: Presidente: Pedro Zinner; e Secretário: Thiago Freitas. 4.
ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a redução do capital social da Companhia; (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a
consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura dos documentos relativos à ordem do dia, os acionistas da
Companhia, após o exame, discussão e votação das matérias, deliberaram o
quanto segue: (i) tendo em vista julgar ser excessivo o atual capital social da
Companhia em relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, a totalidade dos acionistas deliberou e aprovou, com fundamento no artigo 173
da Lei nº 6.404/76, reduzir o capital social da Companhia em R$ 27.155.632,00
(vinte e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois
reais), mediante o cancelamento de 27.155.632,00 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois) ações ordinárias, nominativas, devidamente canceladas e restituição do montante de R$
27.155.632,00 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos
e trinta e dois reais) à única acionista ENEVA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 04.423.567/0001-21, em moeda corrente nacional; e (ii) em razão da
redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprovados, o
capital social da Companhia passa dos atuais R$111.913.649,85 (cento e
onze milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e
oitenta e cinco centavos), representado por 111.913.649 (cento e onze milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 84.758.017,85 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e
cinco centavos), divididos em 84.758.017 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e dezessete). ações ordinárias, nominativas, e sem
valor nominal, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5°. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é R$ 84.758.017,85 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e
oito mil, dezessete reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 84.758.017
(oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e dezessete).
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (iii) Por fim, tendo em
vista as deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, na forma constante do Anexo I à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados
encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURAS: Presidente: Pedro
Zinner, Secretário: Thiago Freitas, Acionista: Eneva S.A. - A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. - Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2022.
Thiago Freitas - Secretário. ANEXO I: ESTATUTO SOCIAL DA ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A.: CAPÍTULO I: DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E
DURAÇÃO: Artigo 1º - A ENEVA Participações S.A. é uma sociedade por
ações regida por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que
lhe forem aplicáveis, especialmente pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Artigo 2º - A Companhia tem sede
e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501, bloco I, sala 701, parte, Botafogo, CEP 22.250-040, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou
do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de acionistas. Artigo
3º - O objeto social da Companhia é (i) a criação, desenvolvimento, implementação, realização, operação e comercialização referentes a qualquer projeto, empreendimento, investimento ou atividade relacionada à geração de
energia (greenfield ou brownfield) no Chile e no Brasil; (ii) a distribuição e o
fornecimento de energia; (iii) a distribuição e o fornecimento de carvão; (iv) a
comercialização e o fornecimento de gás natural; (v) a prestação de serviços,
tais como, por exemplo, serviços de desenvolvimento de projeto, gestão de
geração e operação, assim como assistência técnica e regulatória, relacionados com qualquer projeto, empreendimento, investimento ou atividade relacionada à geração de energia (greenfield ou brownfield); (vi) a possibilidade
de oferecer garantias reais ou fidejussórias em financiamento de projetos de
sua titularidade ou de suas coligadas; e (vii) a participação, como sócia, quotista ou acionista, no capital social de outras sociedades civis ou empresariais, no Brasil ou no exterior, independentemente de seus objetos sociais.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO
II: CAPITAL SOCIAL: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, é R$ 84.758.017,85 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, dezessete reais e oitenta e cinco centavos),
dividido em 84.758.017 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e
oito mil e dezessete). ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá
deliberar a emissão de ações preferenciais, inclusive com a criação de classe
mais privilegiada, a qual poderá ser feita sem guardar proporção com as
ações ordinárias, não podendo aquelas ultrapassar 2/3 (dois terços) do total
das ações emitidas. CAPÍTULO III: ASSEMBLEIAS GERAIS: Artigo 6º - As
Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão uma vez por ano, dentro do
período de 4 (quatro) meses após o fim de cada exercício social; as Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que os interesses da
Companhia assim exigirem. Artigo 7º - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria por sua iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer acionista, ou por qualquer outra forma prevista pela Lei das S.A., com
pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da data marcada para a referida
Assembleia Geral, e será presidida pela Diretoria ou, em sua ausência, por
uma pessoa escolhida por maioria de votos dos presentes. Caso os Diretores
deixem de convocar a Assembleia Geral solicitada por qualquer acionista em
até 5 (cinco) dias contados do recebimento da respectiva solicitação, qualquer acionista poderá realizar a referida convocação. O presidente da mesa
da Assembleia Geral deverá escolher uma pessoa para secretariar os trabalhos. Artigo 8º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas serão tomadas por maioria de voto dos presentes, não se computando
os votos em branco. Parágrafo Único. As matérias a seguir descritas dependerão do voto de acionistas que representem pelo menos ¾ (três quartos) do
capital votante da Companhia: (i) aprovação do Cronograma Físico-Financeiro do Empreendimento; (ii) qualquer aumento do capital da Companhia (exceto por imposição legal ou decorrente de aporte previsto no Cronograma
Físico-Financeiro), desdobramento ou grupamento de ações, resgate ou
compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, emissão
ou venda de quaisquer valores mobiliários da Companhia conversíveis ou
não em ações, inclusive, mas sem limitação, criação e emissão de ações
preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias ou opções de compra ou subscrição de ações; (iii) qualquer alteração material do
Estatuto Social da Companhia conforme em vigor nesta data; (iv) cisão, fusão, incorporação da Companhia por outra sociedade ou de outra sociedade
pela Companhia, transformação ou outras formas de reorganização societária, incluindo a incorporação de ações da Companhia; (v) aprovação dos balanços, demonstrações financeiras e outros documentos previstos no artigo
133 da Lei nº 6.404/76; (vi) deliberação sobre o destino do lucro líquido do
exercício ou de períodos intermediários, a não distribuição ou distribuição de
dividendos e/ou remuneração sobre o capital próprio em montante diverso do
dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia conforme em vigor nesta data; (vii) nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus poderes, funções e remuneração; (viii) registro da Companhia como companhia aberta, listagem de seus valores mobiliários em quaisquer mercados, ofertas de valores mobiliários de sua emissão
pela própria Companhia, o registro de ofertas de aquisição de ações para
fechamento de capital e o pedido de fechamento propriamente dito; (ix) transferência de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia endividamento da Companhia para outros fins que não o desenvolvimento do Empreendimento ou sua manutenção; e (x) emissão de ações preferenciais ou a
alteração das suas preferências ou vantagens. (xi) autorização aos administradores da Companhia para confessar falência, promover dissolução e/ou
liquidação, ajuizar pedido de processamento de recuperação judicial ou de
homologação de plano de recuperação extrajudicial; e (xii) a autorização aos
administradores da Companhia para exercerem o voto da Companhia em
sociedades por ela investidas em relação às matérias acima e à eleição de
administradores e membros do Conselho Fiscal; (xiii) alienação ou oneração,
por qualquer forma, de outros bens do ativo da Companhia, de valores superiores a R$3.000.000,01 (três milhões de reais e um centavo), em uma só
operação ou em uma série de operações em 12 (doze) meses; (xiv) concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou descontos de duplicatas cujo valor exceda, em uma só operação ou em uma série de operações
em 12 (doze) meses, de valores superiores a R$3.000.000,01 (três milhões
de reais e um centavo); (xv) prática de quaisquer outros atos e assinatura de
quaisquer documentos que obriguem a Companhia e/ou que exonerem terceiros de responsabilidades para com ela, envolvendo valores que excedam,
em uma só operação ou em uma série de operações em 12 (doze) meses, de
valores superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e (xvi)
aprovação da política de dividendos da Companhia e alteração do dividendo
mínimo obrigatório ou distribuição de dividendos em montante diverso do previsto no Estatuto, pagamento de juros sobre capital próprio ou retenção de
lucro. CAPÍTULO IV: ADMINISTRAÇÃO: Artigo 9 - A Companhia será administrada por uma Diretoria. Artigo 10 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) Diretores, todos residentes no Brasil. Artigo 11
- Os Diretores terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Todos os Diretores deverão permanecer empossados em seus cargos até a
investidura de seus sucessores ou até sua renúncia, morte ou substituição.
Parágrafo Único - A remuneração dos Diretores será aprovada pela Assembleia Geral . Artigo 12 - Em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor,

por qualquer motivo, um substituto será nomeado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da verificação da referida vacância. Artigo 13 - Em caso de ausência ou impedimento temporários, o Diretor temporariamente ausente ou
impedido deverá nomear um substituto, sujeito à aprovação do Conselho de
Administração. O substituto indicado deverá exercer todas as funções e ter
todos os poderes, direitos e funções do Diretor substituído. Artigo 14 - A Diretoria deverá se reunir periodicamente e sempre que necessário. As reuniões serão presididas por um dos Diretores Artigo 15 - Sujeito às deliberações aplicáveis d dos acionistas, a Diretoria deverá ser responsável por: a)
gerir, administrar e supervisionar os negócios e assuntos da Companhia e
todas as decisões referentes às atividades ordinárias da Companhia, de
acordo com o plano de negócios e estratégia da Companhia, bem como seu
orçamento aprovados pela Diretoria; b) elaborar o plano de negócios e estratégia e orçamento da Companhia; c) implementar o plano de negócios e estratégia, bem como o orçamento da Companhia; d) representar a Companhia
perante terceiros, incluindo assumir, renunciar, decidir e assinar compromissos, assumir obrigações, realizar investimentos e celebrar contratos e documentos legais em nome da Companhia; e) aprovar todas as medidas necessárias e realizar os atos ordinários de natureza administrativa, financeira e
econômica de acordo com as deliberações aprovadas na Assembleia Geral;
f) preparar e apresentar informações referentes às decisões da Companhia
aos acionistas; g) preparar as demonstrações financeiras da Companhia para
que sejam aprovadas pelos acionistas e responsabilizar-se pela guarda dos
livros e registros societários, fiscais e contábeis da Companhia. h) Deliberar
sobre questões que sejam relevantes para a estratégia da Companhia; Artigo 16 - A Companhia será validamente representada, inclusive para a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens
de pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros documentos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, da seguinte
forma: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído;
c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; ou d) por 1 (um) procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente
para a prática de atos específicos Artigo 17 - As procurações da Companhia
serão sempre assinadas por 1 (um) Diretor; deverão especificar os poderes
outorgados e deverão ser válidas por no máximo 1 (um) ano, com exceção
daquelas outorgadas para fins judiciais e/ou contratuais. Artigo 18 - Os atos
de quaisquer Diretores, procuradores ou empregados que envolverem a
Companhia em quaisquer obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer
garantias em favor de terceiros, são expressamente vedados, sendo nulos e
inoperantes com relação à Companhia, salvo quando expressamente autorizados pela Diretoria. CAPÍTULO V: CONSELHO FISCAL: Artigo 19 - O
Conselho Fiscal da Companhia será composto de 3 (três) membros efetivos
e igual número de suplentes e deverá apenas ser instalado quando assim
decidido pela Assembleia Geral. Parágrafo 1° - O mandato dos membros do
Conselho Fiscal deverá se encerrar na primeira Assembleia Geral Ordinária
seguinte a sua instalação. Parágrafo 2° - A Assembleia Geral elegerá os
membros do Conselho Fiscal e determinará sua remuneração. CAPÍTULO
VI: EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E LUCROS: Artigo 20
- O exercício social da Companhia terá início no dia 1º de janeiro e terminará
no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 21 - Ao término de cada exercício
social, as demonstrações financeiras da Companhia serão elaboradas pela
Diretoria, observadas as disposições legais vigentes. Parágrafo 1° - A Companhia poderá elaborar balanços patrimoniais intermediários com relação a
um semestre ou referentes a períodos mais curtos e, mediante deliberação
da Assembleia Geral, distribuir dividendos intermediários ou intercalares,
com base nos resultados verificados, sujeito às disposições legais ou às disposições do presente Estatuto Social. Parágrafo 2° - Mediante deliberação
da Assembleia Geral, a Companhia poderá creditar ou pagar juros sobre capital próprio, e esses valores poderão ser creditados ao dividendo obrigatório.
Artigo 22 - Após os ajustes e deduções previstos em lei, incluindo a absorção
dos prejuízos acumulados e a dedução da provisão para o imposto sobre a
renda e contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido será distribuído da
seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) alocados para a constituição da reserva legal, até o limite legal; b) 1% (um por cento) distribuídos como dividendos obrigatórios aos acionistas, sujeito ao disposto neste Estatuto Social e na
lei aplicável; e c) o valor remanescente será utilizado na forma aprovada pela
Assembleia Geral de acionistas. CAPÍTULO VII: LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO: Artigo 23 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e
nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que funcionarão durante o período
de liquidação. Artigo 24 - A Companhia será dissolvida mediante aprovação
da Assembleia Geral. Neste caso, a Assembleia Geral em questão deverá
definir as regras, objetivos e princípios que irão reger esse processo de dissolução. CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS: Artigo 25 - Quaisquer matérias não disciplinadas pelo presente Estatuto Social deverão ser resolvidas
conforme previsto em lei ou, no seu silêncio, pela Assembleia Geral. Artigo
26 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal (se instalado) obrigam-se a resolver de forma definitiva, através de arbitragem, todas as disputas decorrentes ou relativas a este Estatuto Social,
incluindo, mas não se limitando, àquelas referentes ao cumprimento, execução, interpretação ou violação de qualquer disposição ou norma aplicável. A
arbitragem deverá ser administrada pela Corte Internacional de Arbitragem
da Câmara de Comércio Internacional (“Corte da CCI”) de acordo com seu
Regulamento de Arbitragem em vigor à época do início dos procedimentos
(“Regulamento”) e com a Lei Federal n° 9.307/96 (“Lei de Arbitragem Brasileira”). Parágrafo 1° - O tribunal arbitral deverá ser composto por 3 (três) árbitros sendo 1 (um) indicado pelo(s) requerente(s) e 1 (um) indicado pelo(s)
requerido(s), e o terceiro árbitro, que deverá atuar como presidente, será
escolhido pelos 2 (dois) árbitros indicados pelas partes (“Tribunal Arbitral”).
Na hipótese de uma das partes deixar de indicar um árbitro ou no caso dos 2
(dois) árbitros indicados pelas partes deixarem de indicar o terceiro árbitro de
acordo com o Regulamento, as indicações faltantes serão realizadas pela
Corte da CCI. Parágrafo 2° - O local da arbitragem deverá ser a Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. O idioma a ser utilizado nos
procedimentos arbitrais deverá ser o inglês, mas documentos em português
poderão ser apresentados independentemente de tradução. Parágrafo 3° - O
Tribunal Arbitral deverá decidir o mérito da disputa de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil. A sentença deverá ser proferida com base na
lei e não ex aequo et bono, por escrito e deverá ser final e vinculante para a
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, bem como seus sucessores a qualquer título. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal concordam que o
Tribunal Arbitral terá o poder de decidir pela execução específica. A sentença
referente a qualquer decisão ou execução específica poderá ser executada
em qualquer foro que possua jurisdição sobre as partes ou sobre quaisquer
de seus bens. Para os fins da exequibilidade de determinada sentença ou
decisão do Tribunal Arbitral, a Companhia, seus acionistas, administradores
e membros do Conselho Fiscal, irrevogável e incondicionalmente submetem-se à jurisdição do foro competente em qualquer jurisdição na qual eles possam ter bens e renunciam a quaisquer medidas contra tal execução com
base na ausência de jurisdição ou incompetência do foro. Parágrafo 4° - Nenhuma disposição deste Artigo 31 deverá impedir as partes de buscar, antes
da constituição do Tribunal Arbitral, quaisquer medidas preventivas ou cautelares para o auxílio de qualquer arbitragem tanto para um Árbitro de Emergência de acordo com o Regulamento ou para qualquer foro que possua jurisdição sobre uma parte ou seus bens, a critério exclusivo da Companhia,
seus acionistas, administradores ou membros do Conselho Fiscal. Após a
constituição do Tribunal Arbitral, todas essas medidas deverão ser solicitadas
ao Tribunal Arbitral, o qual terá jurisdição para manter, reverter ou alterar tais
medidas previamente concedidas pelo Poder Judiciário ou pelo Árbitro de
Emergência. Parágrafo 5° - Para quaisquer outras medidas judiciais autorizadas pelo presente ou pela Lei de Arbitragem Brasileira, a Companhia, seus
acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal elegem o foro da
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com a exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. A solicitação de qualquer
medida judicial não deverá ser interpretada como uma renúncia a esta cláusula compromissória, nem da arbitragem como o único mecanismo para resolução de disputas entre a Companhia, seus acionistas, administradores ou
membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 6° - A Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal concordam que a arbitragem
será confidencial e, portanto, nem eles nem seus advogados, agentes ou
empregados atuando em seu nome irão comunicar à imprensa, dar uma entrevista coletiva, realizar declarações afirmativas à imprensa ou de qualquer
outra forma divulgar a Terceiros qualquer informação que tenha se tornado
conhecida e documentos produzidos no curso da arbitragem que não fossem
anteriormente públicos, bem como quaisquer evidências e materiais desenvolvidos para os fins da arbitragem, e quaisquer sentenças proferidas no contexto da arbitragem, exceto e na medida em que tal divulgação seja exigida
pela lei aplicável, seja exigida para compelir arbitragem ou para proteger ou
buscar um direito, ou seja exigida para executar uma sentença perante um
tribunal ou outra autoridade judicial competente. Parágrafo 7° - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal concordam que a Corte da CCI poderá, a pedido de qualquer parte e desde que
a Ata de Missão não tenha sido aprovada pela Corte da CCI, consolidar 2
(duas) ou mais arbitragens pendentes nos termos do Regulamento, decorrentes ou relacionadas a este Estatuto Social, incluindo qualquer Acordo de
Acionistas, em uma só arbitragem, de acordo com o disposto no Regulamento. Qualquer consolidação após a assinatura da Ata de Missão pelas partes e
pelo Tribunal Arbitral ou da sua aprovação pela Corte da CCI, conforme for o
caso, deverá ser autorizada pelo Tribunal Arbitral após a determinação de
que: (i) a nova disputa ou arbitragem instaurada subsequentemente traz
questões legais ou fáticas comuns às da arbitragem em andamento; (ii) nenhuma das partes da nova disputa ou da arbitragem previamente instaurada
seja indevidamente prejudicada; e (iii) a consolidação sob tais circunstâncias
não resulte no atraso indevido da arbitragem previamente instaurada. Qualquer decisão de consolidação deverá ser final e vinculante às partes da nova
disputa, das arbitragens anteriormente instauradas e das novas arbitragens
que surgirem. Quando procedimentos de arbitragem forem consolidados,
eles deverão ser consolidados na arbitragem que se iniciou primeiro, exceto
se de outra forma for acordado entre as partes envolvidas na disputa.”
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Oliveira Trust reporta
R$ 1 trilhão de ativos

Juros altos não
devem afugentar
investimentos em startups

No primeiro trimestre registrou aumento de 35% no lucro líquido

A

Oliveira Trust S.A.,
plataforma financeira digital administradora de fundos e serviços fiduciários, divulgou
os resultados financeiros do
primeiro trimestre de 2022
(1T22). A empresa disse
que registrou evolução em
todos os indicadores analisados no período e, pela
primeira vez em mais de 30
anos de história, os ativos
emitidos nas unidades de
negócio superaram a marca
de R$ 1 trilhão.
O lucro líquido aumentou 35%, em relação ao primeiro trimestre de 2021, e
atingiu R$ 18 milhões. A receita líquida subiu 34% e fechou o período em R$ 48,6
milhões. O lucro antes dos
juros, impostos, depreciação e amortização ajustado
(Ebitda, na sigla em inglês)
teve alta de 29%, alcançando R$ 24,4 milhões.
Segundo a direção da empresa, o cenário macroeconô-

mico tem ampliado a busca
por investimentos em renda
fixa, aumentando a demanda por emissões de crédito
privado e, embora com uma
quantidade de emissões mais
estável do que a observada
no segundo semestre do ano
passado, o mercado nacional
de capitais registrou o maior
volume financeiro capitado,
para o trimestre, dos últimos
cinco anos, de acordo com a
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Aumento das operações
José Alexandre Freitas,
CEO da Oliveira Trust, observa que diante dessa conjuntura e da necessidade de
funding manifestada pelo
mercado, a empresa, com
seu diferencial tecnológico
e know-how em renda fixa,
aproveitou o movimento e
aumentou sua participação
nas operações do mercado

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e
INTIMAÇÃO ao Espólio de NEY RIBEIRO DE LEMOS, na
pessoa de seu Inventariante MARCOS AVELLAR RIBEIRO DE
LEMOS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos
da Ação Sumária (Processo nº 0376352-93.2015.8.19.0001)
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÓCRATES contra
Espólio de NEY RIBEIRO DE LEMOS, na forma abaixo: A DRA.
PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE,
Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos
interessados, que nos dias 15.08.2022 e 18.08.2022, às 12:00
horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º Andar
(hall dos elevadores da Lâmina Central), Castelo, Rio de Janeiro,
RJ, e simultaneamente através do site de leilões online: www.
portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO
PORTELLA, inscrita na JUCERJA sob o nº 127, será apregoado
e vendido, o Apartamento 306, do edifício situado na Rua
Marechal Mascarenhas de Morais, nº 258, Copacabana, Rio de
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 993.806,17 (novecentos e noventa e
três mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos).- O edital
na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima,
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DA COMPANHIA EMISSORA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE
2022: DIA, HORA E LOCAL: Em 27 de maio de 2022, às 10:30, na sede
da Companhia situada na Rua Jardim Botânico nº 674, Sala 316, Jardim
Botânico, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: Debenturistas representando
84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença anexa à presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de
Agente Fiduciário desta 1ª Emissão e a Senhora Nanci Turibio Guimarães,
Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Emissora. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei
nº 6.404/76, no jornal Monitor Mercantil (em conformidade com a nova redação do art. 289 da Lei 6.404/76) nas edições de 02, 03 e 04 de maio de
2022. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente; Sra. Nilson
Raposo Leite – Secretário. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a suspensão
da distribuição de amortizações extraordinárias estabelecidas no item 4.7
da Escritura de Emissão, pelo período de 12 meses, a contar de junho de
2022, podendo ser prorrogado, por deliberação do Conselho de Administração, por mais 12 meses. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr.
Presidente verificou a presença de debenturistas representando 84% (oitenta e quatro por cento) das debêntures em circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão. A Sra Nanci esclareceu o que
se segue: O Item 4.7 da Escritura de 1ª Emissão estabelece o seguinte:
“4.7. Amortização Extraordinária: Após o encerramento do prazo de
distribuição pública desta emissão de debêntures, a Emissora deverá promover amortizações extraordinárias, do valor nominal atualizado das Debêntures, sempre que possível mensalmente, utilizando
para tanto os recursos remanescentes disponíveis no ativo circulante da Companhia, após o pagamento da remuneração devida aos
debenturistas, conforme definido nos itens 4.5 e 4.6 desta escritura.”
A proposta da administração desta Companhia consiste na suspensão
da distribuição de amortizações extraordinárias estabelecidas no item 4.7
da Escritura de Emissão, pelo período de 12 meses, a contar de junho de
2022, podendo ser prorrogado, por deliberação do Conselho de Administração, por mais 12 meses. A proposta visa a constituição de um Fundo de
Reserva para pagamento de eventuais verbas e/ou custos judiciais que,
por ventura, possam ser devidos pela PROMAN no curso de processos
judiciais ao qual esta empresa compareça como Autora e/ou Ré. Após a
explanação da administração da Companhia, os debenturistas presentes
aprovaram, por unanimidade, a proposta formulada pela Administração
da Companhia, suspendendo, pelo prazo de 12 meses, a distribuição do
saldo remanescente de recursos do caixa da PROMAN, permitindo, desse
modo, a formação de um Fundo de Reserva para cobertura de eventuais
verbas e/ou custos judiciais. Fica, ainda, o Conselho de Administração
da Companhia autorizado, desde já, a deliberar pela prorrogação do prazo por igual período, se necessário for, perfazendo um prazo máximo de
24 meses. Em caso de necessidade de prazo superior aos 24 meses já
autorizados, a Companhia deverá submeter aos debenturistas proposta
de ampliação do referido prazo em sede de nova assembleia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa para
lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e
assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente.
Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº
00005024754 no dia Data 01/08/2022.

- principalmente em serviços fiduciários - acima da
concorrência, o que elevou
também o volume financeiro das emissões em estoque.
“O desempenho demonstra que continuamos crescendo de maneira orgânica,
consistente e perene. Os
investimentos em pessoas,
tecnologia, gestão profissionalizada e compliance têm
contribuído
exponencialmente para a contínua evolução financeira e eficiência
operacional da companhia.
Esses são os pilares estratégicos que consideramos essenciais para dar continuidade à
nossa trajetória de evolução
ordenada e muito bem distribuídas entre as três unidades
de negócio - Serviços Fiduciários, Serviços Qualificados e
Fundos”, explica o executivo.
A receita líquida oriunda dos serviços fiduciários
atingiu R$ 14,196 milhões,
alta de 75%, enquanto o
volume de novos contra-

tos aumentou 98%, na
comparação com igual
período do passado. Em
serviços qualificados, a
receita líquida subiu 26%,
para R$ 18,031 milhões, e
administração de fundos
18%, para R$ 16,414 milhões.
A direção destaca ainda
a parceria estabelecidas e
anunciada ao longo do trimestre, como a com a LIQI, o que têm permitido
promover a transformação
digital da Oliveira Trust e
agregar cada vez mais valor
aos serviços prestados aos
seus clientes. Outra novidade que gera eficiência e
reduz o tempo despendido
com atividades de baixo
valor agregado, foi o lançamento do novo Portal OT
trazendo benefícios informacionais tanto para gestores dos fundos que administramos e/ou custodiamos,
como para os investidores
dos fundos em si.

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE nº 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DE SÉRIE ÚNICA DA
6ª EMISSÃO DA REIT. A REIT, nos termos da cláusula 11.3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio de Série Unica da 6ª Emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“TS”, “CRA” e “Emissão” respectivamente), firmado junto à H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., na qualidade de Agente Fiduciário, vem pela presente, convocar os titulares dos CRA, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA de Série Única da
6ª Emissão em Série Unica da REIT (“AGT”), a se realizar no dia 23/08/2022,
às 15 horas, em 1ª convocação, de modo exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso
disponibilizado individualmente aos Titulares devidamente habilitados nos termos
deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60, de 23/12/2021
(“Res. CVM nº 60”). A REIT convoca os Titulares de CRA para a AGT, fixadas as
seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar acerca da repactuação da operação, a fim
de estabelecer novas datas de pagamento de juros da CPR-F (“Fluxo de Pagamento”), lastro dos CRA. Assim, a contar do exercício 2023, os juros passariam a
ser pagos apenas nos meses de maio e de novembro, mantendo-se, no fluxo original, apenas o pagamento dos juros dos meses de agosto e setembro de 2022,
e a partir de outubro de 2022, os juros não pagos seriam incorporados ao saldo
devedor; (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 11.3.1 do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias de Titulares possam ser realizadas
mediante disponibilização do edital de convocação de Assembleia de Titulares
por meio de sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores,
bem como envio do mesmo aos Titulares, conforme autoriza a Resolução CVM
nº 60, dispensando-se assim, sua publicação em jornais. Em todos os casos, a
aprovação das matérias constantes dos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia está condicionada à inexistência de quaisquer inadimplementos, por parte da Devedora, na
data da realização da AGT; (iii) Deliberar sobre as demonstrações financeiras do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2021; (iv) Deliberar pela autorização
para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as
providências necessárias para efetivar a deliberação, inclusive, a formalização
de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. As deliberações
constantes dos itens (i) e (ii) e (iv) da Ordem do Dia, para serem aprovadas,
deverão obter votos de Titulares que representem, pelo menos, a maioria
simples dos CRA em Circulação, conforme previsto na cláusula 11.7.2 do
TS. Observando o disposto no Art. 25, §2º, da Res. CVM nº 60, no que se
refere ao item (iii) da ordem do dia, e considerando que as demonstrações
contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de instalação e aprovação de Titulares de CRA, representantes
de pelo menos, 50% mais 1 dos CRA em circulação. Na forma da Res. CVM
nº 60, a AGT será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams,
cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico ri@reit.com.br - os documentos que comprovem os poderes de representação
dos Titulares ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares de
CRA, até uma hora antes do horário de início previsto para a AGT. Os Titulares
de CRA poderão exercer seu direito de voto por meio do preenchimento e
envio da respectiva Instrução de Voto à Distância, nos moldes definidos no
Anexo I. A Instrução de Voto à Distância deverá ser instruída com cópia (i) dos
documentos que comprovem a representação do titular e (ii) do documento de
identificação dos signatários e deverá ser encaminhada até o dia 22/08/2022, aos
cuidados da Securitizadora, através do e-mail ri@reit.com.br. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física –
cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares de CRA ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular; e a) demais participantes
– cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente),
acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do
Titular, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal;
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular. Qualquer informação acerca da
matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente fiduciário,
nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 03/08/2022. REIT SECURITIZADORA S.A.
ANEXO I. INSTRUÇÃO DE VOTO À DISTÂNCIA. Com relação ao item (i) da
Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (i)
Deliberar acerca da repactuação da operação, a fim de estabelecer novas datas de pagamento de juros da CPR-F (“Fluxo de Pagamento”), lastro dos CRA.
Assim, a contar do exercício 2023, os juros passariam a ser pagos apenas nos
meses de maio e de novembro, mantendo-se, no fluxo original, apenas o pagamento dos juros dos meses de agosto e setembro de 2022, e a partir de outubro
de 2022, os juros não pagos seriam incorporados ao saldo devedor.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 11.3.1 do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias
de Titulares possam ser realizadas mediante disponibilização do edital de
convocação de Assembleia de Titulares por meio de sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores, bem como envio do mesmo aos
Titulares, conforme autoriza a Resolução CVM nº 60, dispensando-se assim, sua publicação em jornais.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (iii) Deliberar sobre as demonstrações
financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2021.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, a seguir reproduzido, manifesto meu voto no sentido de: (iv) Deliberar pela autorização para que a
Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar a deliberação, inclusive, a formalização de
aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário.
APROVÁ-LO
REJEITÁ-LO
ABSTER-SE
Rio de Janeiro, __ de __________de 2022.
Nome do Titular ou de seu Representante Assinatura Física ou Digital
Legal por extenso
com certificação ICP

A

alta da taxa de juros
não deve investidores pessoas físicas
buscarem oportunidades
entre as startups disponíveis no mercado. A maioria,
73,9%, pretende manter os
valores aportados em 2021
e outros 8% vão ampliar
os investimentos. É o que
mostra o mais recente levantamento realizado pela
Efund, plataforma de investimentos em startups, entre
os dias 23 e 29 de junho,
que entrevistou 880 investidores de startups no estágio
pré-seed e seed.
“Os dados quantificam
uma tendência que já vínhamos observando no mercado: os investidores de maior
porte estão mais criteriosos
ao escolher as startups, mas
ainda há apetite para aplicações. Já aqueles que investem pequenas quantidades
de recursos não mudaram
o seu comportamento e
permanecem buscando unicórnios”, diz Igor Romeiro,
sócio da Efund.
Conforme o levantamento, na divisão por valores, 76% dos investidores que costumam aportar
mais de R$ 20 mil, pretendem manter os aportes feitos em 2021. Outros 20%
irão reduzir e 4% ampliar.
Dentre os que costumam
colocar entre R$ 10 mil e
R$ 20 mil, 79% pretendem
manter, 14% reduzir e 7%
aumentar. Já os investidores de menor porte (até R$
10 mil) pretendem manter
(67%) ou aumentar (33%)
os valores colocados em
startups.
Boas ideias
Apesar da conjuntura
desfavorável de inflação
elevada e juros mais altos,
além do cenário eleitoral
que provoca um maior conservadorismo, os investidores não deixaram de buscar
boas ideias. “Importante
ressaltar, que dinheiro ainda

têm, mas é preciso ponderar
que o investidor está muito
mais cuidadoso ao decidir
abrir e colocar seu dinheiro.
Se o empreendedor quiser
captar alguma rodada, terá
que mostrar valor em sua
startup com crescimento de
receita, aumento de clientes
e busca do ponto de equilíbrio ou lucratividade”, afirma.
No ano passado, 34,1%
dos entrevistados aportaram, em média, entre R$ 20
mil e R$ 50 mil por rodada
em startups. Outros 22,7%
investiram mais de R$ 50
mil. O público que investiu
menos de R$ 20 mil corresponde a 37,5% do total
e somente 5,7% dos entrevistados não realizou aporte
algum.
Dentre os investidores que pretendem colocar recursos em startups
nesse ano, a maioria deve
concentrar seus aportes
entre uma e três empresas
(61,4%). Uma concentração maior que em 2021,
quando 54,5% dos investidores afirmaram terem
aplicado em até três empresas. Os que preferem
diversificar investindo em
mais de quatro negócios,
incluindo os anteriores,
somam 38,6% em 2022 e
37,5% em 2021.
Para os investidores que
pretendem buscar oportunidades no mercado, Romeiro recomenda dar atenção
para startups que possuem
crescimento financeiro e na
base de clientes. “É preciso
entender qual é a estratégia
usada para aumentar base
de clientes. Olhar se o histórico do CAC (Custo de
Aquisição de Cliente) está
se mantendo ou diminuindo e se o histórico do LTV
(Lifetime Value - estimativa
da receita média que um
cliente irá gerar ao longo
de sua vida como cliente) se
mantém ou está aumentando, também é muito importante”, diz.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15
CONCESSÃO DE LICENÇA
PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ nº:
05.078.186/0001-15 torna público que recebeu a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através
do processo nº 14/200.772/2016, Licença Ambiental Municipal de número
000123/2022 com validade até 27/07/2026 para Aterro e Nivelamento de
Greide no seguinte endereço: Avenida 1 (trecho entre Av. 6 e Av. 8); Rua
2.5.1 (trecho entre Av. 6 e Av. 8); Rua 2.6.1 (trecho entre Av. 6 e Rua 2.6.2):
Rua 2.5.2 (trecho entre o Eixo Metropolitano O-E e Av. 1); Avenida 8 (trecho
entre o Eixo Metropolitano O-E e Av. 1); e Rua 2.6.2 (trecho entre o Eixo
Metropolitano O-E e Av. 1) do PAL 40.481 - Jacarepaguá.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das Sociedades
por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma
Microsoft Teams, no dia 12/08/2022, às 10h, em primeira convocação, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral
Extraordinária: 1) Deliberar sobre a revisão da remuneração anual global dos
administradores; e 2) Assuntos de Ordem Geral. Os acionistas que desejem
participar da referida AGE, pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail:
societario@brasilcap.com.br, até 09h do dia 09/08/2022: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração;
(ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de identidade válido com
foto do representante legal e documentos comprobatórios de representação,
incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata
de eleição do respectivo administrador. Após a conferência da documentação
do acionista e/ou de seu representante legal, a administração da Companhia
encaminhará, via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida
AGE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer
fisicamente à AGE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022. ULLISSES CHRISTIAN SILVA
ASSIS - Presidente do Conselho de Administração.

