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Dólar sobe e 
Bolsas têm 
queda em meio 
a ata do Fed

O dólar subiu modestamente 
no final do pregão de quarta-feira, 
com participantes do mercado 
analisando as últimas atas da reu-
nião do Federal Reserve.

A ata da reunião de julho do 
Fed, divulgada nesta quarta-feira, 
mostrou que os formuladores de 
política monetária viram a neces-
sidade de aumentos contínuos das 
taxas de juros para domar a in-
flação, ao mesmo tempo em que 
sinalizam maior cautela com o rit-
mo dos próximos aumentos.

O índice do dólar, que mede 
o dólar em relação aos seis prin-
cipais pares, subiu 0,07%, para 
106,5760. No final do pregão de 
Nova York, o euro subiu para US$ 
1,0185, de US$ 1,0172 na sessão 
anterior. A libra esterlina caiu para 
US$ 1,2064, de US$ 1,2090.

As Bolsas de Valores fecharam 
em baixa. O Dow caiu 0,5%, o 
S&P 500 caiu 0,72%, e o Nasdaq 
recuou 1,25%.

Os futuros de ouro na divisão 
Comex da Bolsa Mercantil de No-
va York caíram na quarta-feira, 
com o aumento dos rendimentos 
do Tesouro dos EUA. O contrato 
de ouro mais ativo para entrega 
em dezembro caiu 0,73%, para 
fechar em US$ 1.776,7 por onça.

A ata do Fed foi divulgada logo 
após o fechamento do pregão de 
ouro. Nas negociações eletrônicas 
após a divulgação, o ouro se recu-
perou um pouco.

O Departamento de Comércio 
dos EUA informou na quarta-
-feira que as vendas no varejo dos 
EUA ficaram inesperadamente 
inalteradas em julho.

Desperdício de comida causará 
US$ 1 tri de perdas econômicas
Mais de 2 bi de pessoas enfrentam insegurança alimentar

Estima-se que, em 2030, 2,1 
bilhões de toneladas de 
comida serão desperdiça-

das. É o que afirma o novo relató-
rio do Boston Consulting Group, 
intitulado Closing the Food Waste 
Gap. De acordo com a publica-
ção, essa quantidade de alimento 
perdida equivalerá a US$ 1,5 tri-
lhões, enquanto mais de 2 bilhões 
de pessoas encontram-se em situ-
ação de insegurança alimentar.

O levantamento ressalta que 
empresas, governos e ONGs são 
de grande importância para rever-
ter essa situação. Nesse contexto, 
o BCG buscou entender as cau-
sas-raízes da perda e do desper-
dício, e identificou que a reversão 

destes problemas envolve fatores 
como as cadeias de suprimentos, 
colaboração público-privada, re-
gulamentação e conscientização.

Segundo o estudo, estima-se 
que um terço dos alimentos do 
mundo é desperdiçado ou perdi-
do anualmente. O desperdício e/
ou perda de alimentos acontece 
quando estes não são aproveita-
dos para consumo. Nos países 
de baixa e média renda, o pro-
blema é principalmente a perda 
- os alimentos não conseguem 
sair das etapas de produção e 
transporte. Já em países com ren-
da mais alta, o desperdício entre 
varejistas e consumidores é o 
maior problema.

Frutas e legumes representam 
cerca de metade dos alimentos 
descartados a cada ano e, para 
exemplificar como ocorre esse 
processo, o BCG utilizou a pro-
dução de maçãs para explicar, de 
forma didática, esta dinâmica. 
Em um universo de 10 milhões 
de maçãs: 13% serão perdidas 
na produção; 6% não passam 
do armazenamento, manuseio e 
transporte; 1% é desperdiçado 
no processamento e embalagem; 
6% se perdem durante a distri-
buição e varejo; 8% serão des-
perdiçadas pelos consumidores: 
mais de 3 milhões de maçãs vão 
para o lixo no trajeto da fazenda 
à mesa.

Comércio perdeu mais de 400 mil 
empregados e 7% das empresas

O setor do comércio per-
deu 404,1 mil traba-
lhadores, em 2020, em 

comparação a 2019, das quais 
90,4% eram referentes ao comér-
cio varejista (-365,4 mil pessoas), 
queda de 4,8%. Houve perda tam-
bém no pessoal ocupado na ati-
vidade de comércio de veículos, 
peças e motocicletas (-76,6 mil), 
retração de 8,5%. O comércio por 
atacado foi o único a ampliar o 
número de funcionários, contra-
tando 37,9 mil pessoas (2,2%).

O número de empresas do setor 
caiu 7,4%, para 1,3 milhão, o nível 

mais baixo desde 2007. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Anual do 
Comércio (PAC), divulgada hoje 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), que 
confirmam os efeitos negativos 
do surto sanitário global sobre o 
emprego nessa atividade.

Em 2020, primeiro ano da pan-
demia, 73,7% da mão de obra do 
setor comercial estavam emprega-
das no comércio varejista (7,2 mi-
lhões de pessoas); 17,8% no co-
mércio por atacado (1,7 milhão); 
e 8,5% no comércio de veículos, 
peças e motocicletas (829,4 mil).

Na comparação com 2011, a 
distribuição de pessoas ocupa-
das entre as atividades comerciais 
apresentou relativa estabilidade 
– destaque para o comércio de 
veículos, peças e motocicletas, 
com redução de 1 ponto percen-
tual, patamar mais baixo em 10 
anos (de 9,5% para 8,5%). Dentro 
desse segmento, o principal com-
ponente, em termos de variação 
positiva, foi o comércio de peças 
para veículos que, em 2020, repre-
sentou 63,2% das pessoas ocupa-
das, com ampliação da participa-
ção em 6,8 pontos percentuais.

MPEs: 
desempenho 
despenca em 
relação a 2021

A economia se manteve está-
vel para os microempreendedo-
res e autônomos no mês de julho, 
aponta o Índice SumUp do Micro-
empreendedor (ISM). Segundo o 
levantamento, a atividade econô-
mica do setor avançou 1,01% em 
julho ante junho de 2022, atingin-
do 62,65 pontos.

Segundo Renan Pieri, professor 
da Fundação Getúlio Vargas e um 
dos responsáveis por formular o 
índice, o crescimento tímido do 
ISM entre junho e julho deste ano 
reflete um momento mais calmo 
dos negócios, motivado, sobretu-
do, pelas férias escolares. Contu-
do, ele sinaliza que haja melhora 
nos próximos meses puxada por 
datas comemorativas.

Apesar de ter se mantido está-
vel perante junho, ao comparar 
o ISM atual com o julho do ano 
passado, a queda nas vendas foi 
grande: a retração do indicador 
chegou aos 18,26%.

“A queda ante junho de 2021 
é um sinal da redução do poder 
de compra da população. Esse 
cenário é especialmente desafia-
dor para microempreendedores e 
autônomos, que atendem a popu-
lação mais pobre, que é a parcela 
dos brasileiros mais afetada pela 
crise”, ressalta Pieri.

O ISM reflete as relações de 
consumo das classes mais po-
bres, que são a maioria no Brasil. 
O último levantamento do IBGE 
mostrou que há mais de 24,5 mi-
lhões de profissionais autônomos 
no país.

O setor de serviços continua 
em expansão na economia, im-
pulsionado, principalmente, pela 
grande concentração de pequenos 
negócios. Em 2021, esse segmen-
to de atividade reunia metade de 
todos os Microempreendedores 
Individuais (MEI) do país e 41% 
das micro e pequenas empresas 
(MPE). Esse dado foi revelado 
pelo Atlas dos Pequenos Negó-
cios, elaborado pelo Sebrae. De 
acordo com o documento, entre 
as 20 atividades com maior nú-
mero de MEI, 12 estão em servi-
ços, cinco no comércio e três na 
construção civil. Já entre as micro 
e pequenas empresas, das 20 ativi-
dades com maior concentração de 
negócios desse porte, 10 estão em 
serviço, nove em comércio e um 
na construção civil.

Segundo o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, o grande nú-
mero de pequenos negócios nas 
atividades de serviços é resultado 
das próprias características desse 
segmento.

 Instituto Cidade Amiga
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Redução de impostos federais  
será o desafio para ano eleitoral

Comex no mercado 
Latam: tecnologia é 
aliada indispensável
Por Léoton Martins

A rotina operacional das empresas importadoras e ex-
portadoras costuma exprimir um nível elevado de 
complexidade, isso é fato. Frente a um fluxo grande 

de informações das mais variadas fontes e origens legais, a 
margem para erros e ruídos de comunicação é ínfima. Para 
organizações com presença consolidada na América Latina, 
região de extrema relevância para o Comércio Exterior, em 
termos globais, é indeclinável a importância de se construir 
uma gestão flexível, segura e que garanta a continuidade de 
procedimentos cotidianos.

Cada país trabalha com suas próprias e distintas regulamen-
tações, originadas por aspectos tributários, aduaneiros e legis-
lativos. Sob uma perspectiva de expansão mercadológica, ir 
além de fronteiras e se firmar como uma companhia Latam é 
abrir portas para um novo posicionamento de mercado, des-
sa vez, alinhado com possibilidades comerciais extremamente 
promissoras.

Seguindo o objetivo de atingir tal patamar, a tecnologia sur-
ge como uma aliada de valor imensurável para as empresas, 
possibilitando a integração de operações, otimização de tem-
po e custo nos processos, contribuindo para um ambiente de 
decisões assertivas e mais segurança em todas as etapas do 
fluxo das operações (importações e exportações).

Priorize soluções intercompany
Entretanto, se a inovação é um caminho vantajoso e precisa 

ser colocado em pauta, o momento de contratação de um sof-
tware especializado para Comex deve ser conduzido com um 
olhar atento a detalhes cruciais que influenciarão na eficiência 
e na compatibilidade geográfica do gerenciamento efetivado 
pelo departamento responsável.

Características como adaptabilidade total a todos os países 
e aos parceiros locais, acesso facilitado aos dados e tomada de 
decisão embasada por referenciais confiáveis sobre o mercado 
são diferenciais que demonstram a relevância de se priorizar 
uma ferramenta intercompany. Com ela, a empresa terá con-
dições de reduzir custos desnecessários de infraestrutura e pla-
taforma, deixando aquele passado de estratégias descentraliza-
das para trás. Dessa forma, será possível trabalhar de forma 
estratégica por mais competitividade, clareza e controle sobre 
obrigações tributárias, com menos risco e melhores decisões.

Inteligência analítica para o cenário Latam
Atualmente, o Comércio Exterior brasileiro está passando 

por um amplo processo de modernização, considerando ini-
ciativas e projetos que encontram na tecnologia uma grande 
oportunidade para simplificar a comunicação do setor em sua 
totalidade, envolvendo instituições públicas e privadas. Esse 
quadro evolutivo também se aplica à América Latina e seus 
membros principais, que protagonizam relações comerciais 
historicamente consagradas com o Brasil.

Em tempos de avanço tecnológico, reduzir a complexidade 
operacional e o excesso de burocracia é o primeiro passo pa-
ra converter atividades morosas em práticas transformadoras. 
Em outras palavras, uma solução que separe informações para 
análise em real time, de modo acessível e dinamizado, viabiliza 
a participação decisiva de especialistas na área, para que ações 
condizentes com a situação atual do continente sejam execu-
tadas.

Para concluir o artigo, é necessário que o gestor, junto de 
seus colaboradores, ao optar pela automatização da gestão de 
Comex, leve em consideração aspectos que não são, em ne-
nhuma hipótese, secundários ou descartáveis – como é o caso 
do parceiro ideal. Sem dúvidas, o sucesso das operações La-
tam depende, diretamente, de uma tecnologia capaz de acom-
panhar todas as demandas e exigências da região, com alta 
aderência e integração processual.

Léoton Martins é executivo de vendas na eCOMEX NSI.

Como automatizar os processos e 
humanizar o atendimento

Por Milena Romero 
 Rossin Garrido

A inflação tem sido um dos 
pontos de alerta do Governo 
Federal, e como 2022 é ano 

eleitoral, esta não é, de fato, uma boa 
notícia, já que o eleitor acompanha 
em seu dia a dia a alta de preços dos 
mais variados itens como alimenta-
ção, vestuário e eletrodomésticos.

Além disso, é sabido que o em-
presário brasileiro, sócio de peque-
nas e médias empresas, que somam 
a maioria das sociedades do país, 
tem entre seus grandes desafios 
compreender a complexa carga tri-
butária incidente nos mais variados 
tipos de atividades, além de arcar 
com inúmeros impostos e taxas que 
muitas vezes inviabilizam a conti-
nuidade dos negócios.

Nesse sentido, medidas têm sido 
tomadas pelo governo federal com o 
intuito de barrar o aumento de preços 
de alguns produtos essenciais, além 
de outras medidas que objetivam a 
manutenção do consumo de itens co-
mo automóveis e da chamada linha 
branca (refrigeradores, máquinas de 

lavar roupa, secadoras etc).
Nesse caminho, em fevereiro/22 

o governo federal editou um decreto 
que reduziu as alíquotas do Imposto 
sobre produtos industrializados (IPI) 
em até 25%.

Alegando ter como objetivo esti-
mular a economia afetada pela pande-
mia causada pelo coronavírus, no mês 
de maio houve nova redução do IPI, 
que atingiu 35% em alguns produtos, 
tais como aparelhos de televisão, ar-
mas, brinquedos, calçados, móveis e 
tecidos.

Ainda em maio, o governo federal 
anunciou novas medidas de redução 
de impostos, instituindo a redução de 
10% do Imposto de Importação so-
bre mais de 6 mil itens, tais como fei-
jão, carne, massas, materiais de cons-
trução e outros. Como esses itens já 
haviam tido uma redução em novem-
bro/2021, com a nova medida muitos 
deles tiveram a alíquota reduzida em 
até 20%.

Seguindo esse cenário de redução 
de impostos e taxas, em 25 de março 
deste ano foi reduzida a alíquota do 
AFRMM – Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante, ta-

xa que incide sobre o valor do frete 
cobrado no transporte aquaviário. A 
alíquota do AFRMM, que antes era de 
25%, passou a ser de 8%, tanto para 
navegação de longo curso quanto pa-
ra navegação de cabotagem e fluvial.

Segundo o governo federal, essas 
são medidas que buscam amenizar 
os efeitos causados pela pandemia do 
coronavírus e da guerra na Ucrânia na 
economia brasileira.

O Ministério da Economia ava-
lia que no longo prazo a redução de 
impostos indicada terá impacto acu-
mulado de cerca de R$ 530 bilhões de 
incremento do PIB, além do aumento 
do número de importações e expor-
tações, e redução do preço final ao 
consumidor.

O que nos resta é verificar se tais 
medidas trarão uma redução real de 
preço, tanto para a cadeia produtiva 
na aquisição de matéria prima, como 
para o consumidor final, ou se esta-
mos diante de uma medida que busca 
aprovação em ano eleitoral. Espera-
mos que seja a primeira opção.

Milena Romero Rossin Garrido é advogada tributa-
rista e sócia da Guarnera Advogados.

Por Manoel Valle

Automatizar processos já 
deixou de ser o futuro do 
mercado de trabalho para 

ser o presente. Cada vez mais ativi-
dades deixam de ser realizadas por 
colaboradores para serem delegadas 
a sistemas de inteligência artificial e 
machine learning, o que traz muita 
praticidade, agilidade e facilidade no 
dia a dia, tanto para o consumidor fi-
nal ou usuário (de site, sistema, etc.) 
quanto para a empresa.

No entanto, na pressa de se atuali-
zar e se manter competitivas, é pos-
sível que muitas empresas acabem 
pecando ao escolher que tipo de fun-
ções devem ser automatizadas. Ao 
substituir pessoas por softwares, não 
é difícil cair no erro de “automatizar 
o relacional e humanizar o transacio-
nal”, como bem pontuou o consultor 
Roberto Dias Duarte no Encontro 
Presencial de 2022 com os associados 
da Abrapsa.

O mais indicado é exatamente o 
contrário, automatizar o transacional 
e humanizar o relacional, já que cer-
tas atividades e processos dependem 
muito da ação humana para serem 
desempenhados com eficiência e, 
principalmente, de forma humaniza-
da.

Assim, podemos pensar o trabalho 
em três níveis: operador, consultor e 
conselheiro. Cada um desses níveis 
possui uma função específica dentro 
das empresas, podendo ou não ser 
automatizados sem que isso cause 
prejuízos internos à organização e ao 
contato com clientes e parceiros.

O primeiro nível, operador, é foca-
do na operação de tarefas, ou seja, no 
desenvolvimento de atividades práti-
cas e “manuais” dentro da instituição. 
Esse tipo de trabalho é aquele que 
tem foco na escala, e não apenas po-
de como deve ser automatizado. Al-
guns exemplos que já vemos no dia a 
dia são os caixas automáticos em su-
permercados, que dão mais autono-
mia ao consumidor e permitem que 
os funcionários possam se dedicar a 
outras atividades dentro da empresa.

O segundo nível, aqui chamado 
de consultor, se refere às funções 
daqueles que resolvem problemas 
de negócios. A inteligência artificial, 
nesses casos, é bem-vinda, mas como 
delegar essa atividade inteiramente a 
um sistema operacional? Imagine ne-
gociar com um computador que irá 
analisar profundamente os dados e 
estatísticas com baixa chance de er-
ro, mas que irá ignorar todos os as-
pectos humanos envolvidos no dia a 
dia de uma empresa ou de um acordo 

profissional. É por isso que o nível 
consultor deve ser guiado por dados 
(data-driven), mas sempre humaniza-
do e com foco no cliente.

Por fim, o terceiro e último nível 
é o conselheiro. Multidisciplinado e 
focado em estratégia, o conselheiro é 
aquele que tem como objetivo pen-
sar, transformar e definir modelos de 
negócio. Assim como o consultor, o 
conselheiro é aquele que jamais po-
derá ser substituído por inteligência 
artificial, já que apenas um ser huma-
no, com sensibilidade unida à exper-
tise, é capaz de desenvolver essa ativi-
dade. Ou será que um robô pode ser 
CEO de uma empresa sem acarretar 
prejuízos?

Quando uma empresa opta pela 
automação, é de suma importância 
compreender que tipo de função de-
ve ou não passar por esse processo. 
Embora muitos softwares agilizem o 
trabalho e contribuam para o anda-
mento interno da organização, nem 
sempre a melhor opção é contar 
com máquinas para desempenhar o 
trabalho que é feito com muito mais 
humanidade por, logicamente, huma-
nos.

Manoel Valle é presidente da 
 Associação Brasileira de Provedores  

de Serviço de Apoio Administrativo (Abrapsa).
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Construção da P-80 
‘exporta’ 395 mil empregos

O candidato ao Senado pela Federação Brasil da Es-
perança (PT/PCdoB/PV), André Ceciliano, visitou 

um estaleiro na cidade de Niterói nesta quarta-feira com o 
candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB). Em 
conversa com os trabalhadores, eles defenderam o cum-
primento da política de conteúdo local para retomada dos 
empregos da indústria naval. De acordo com o Sinaval, 
sindicato do setor, mais de 80% dos postos de trabalho no 
país foram perdidos desde 2014.

A política de conteúdo local consiste na exigência do 
uso da mão de obra nacional e dos estaleiros brasileiros 
para construção e reparo de embarcações e plataformas 
de extração de petróleo e gás. Atualmente, as empresas 
têm utilizado mão de obra internacional, ficando sujeitas 
ao pagamento de uma multa. Em 2018, a Agência Nacio-
nal de Petróleo regulamentou a concessão de “waivers”, 
uma flexibilização do cumprimento do percentual de 
conteúdo local.

Nesta semana, a Petrobras divulgou que a plataforma 
P-80, na Bacia de Santos, será construída por um grupo 
empresarial de Singapura, e a expectativa é que as plata-
formas P-82 e P-83 também sejam construídas por em-
presas asiáticas. Isso significa exportar empregos. Segundo 
dados do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo 
(Ineep), cada bilhão de reais investido na construção de 
plataforma gera 26,3 mil empregos. Como a P-80 custará 
US$ 2,92 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões), o 
governo Bolsonaro está deixando de gerar no Brasil quase 
395 mil empregos.

“O presidente Lula já falou que vai exigir que as petro-
leiras tenham conteúdo local para retomar o crescimento 
da nossa indústria”, disse Ceciliano. “Vamos exigir o cum-
primento dessa medida para que a gente possa recuperar 
os 16 estaleiros privados e os dois públicos presentes no 
nosso estado.”

“Vamos exigir também que uma parcela da frota que a 
Petrobras aluga, que são mais de 360 embarcações, possa 
fazer o reparo aqui no Rio de Janeiro. Com 20% dessas 
embarcações, já conseguimos recuperar os nossos esta-
leiros”, comentou o candidato ao Senado.

ANJ sob novo formato

O jornalista Marcelo Rech assumiu nesta quarta-feira a 
presidência executiva da Associação Nacional de Jornais 
(ANJ). Ele, que presidia a entidade desde 2016, vai acu-
mular o cargo com a presidência da diretoria, em novo 
formato de gestão na ANJ. O nome foi aprovado pelo 
Conselho de Administração, recém-eleito na Assembleia 
Geral de Associados da entidade, realizada na mesma 
ocasião.

Também foram definidas, por eleição, as novas com-
posições dos Conselhos de Administração – que será 
presidido pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fer-
nando Lindenberg Neto, o Café – e Fiscal e da Diretoria 
da entidade para o biênio 2022-2024.

Rápidas

O CEO da Icatu, Luciano Snel, fará palestra no 
último dia da 5ª edição da Semana de Mercado Finan-
ceiro, promovida pela PUC Rio, nesta sexta, sob o tema 
“Alocação de Capital a Longo Prazo”. Presencialmente 
no campus da Gávea ou em youtube.com/channel/
UCfxRrhKbPlc0MQg7Ml2e6nQ *** Neste sábado, 
19h, o West Shopping recebe a cantora Nay Duarte 
para um show de samba e pagode.

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

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que será realizada 
no dia 26 de agosto de 2022, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o aumento do capita social da Companhia dos atuais 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R$ 435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais), 
mediante a incorporação da reserva de lucros, no montante de R$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco 
milhões de reais) sem a modificação no número de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 169, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) em virtude da deliberação anterior, aprovar a alteração do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.
Cristiano Maron Ayres 

Diretor Executivo

PEC e redução de ICMS são insuficientes 
para reduzir custos de logística 

O anúncio, pelo Go-
verno Federal, da 
redução do ICMS 

para combustíveis, de 25% 
para 18%, e a chamada 
PEC dos Auxílios, que vai 
liberar R$ 1 mil por mês a 
caminhoneiros autônomos 
poderia diminuir o preço de 
diversos produtos ao con-
sumidor final. Mas na prá-
tica o preço do diesel teve 
queda de apenas R$ 0,05, 
de acordo com a Agên-
cia Nacional de Petróleo e 
Biocombustíveis (ANP). A 
expectativa do Ministério 
de Minas e Energia era uma 
redução de R$ 0,13. É o que 
avalia Antonio Wrobleski, 
presidente do Conselho 
Administrativo da Pathfind, 
empresa de software para a 
cadeia logística.

Segundo ele, “atualmen-

te, uma das grandes motri-
zes da inflação é o diesel, 
já que a maioria das mer-
cadorias é transportada 
por operação rodoviária. 
O sufoco começou no ano 
passado, com aumento de 
46,8% em comparação a 
2020. E, entre janeiro e 
maio deste ano, o aumen-
to já ultrapassou os 28%. 
As empresas de logística 
entraram em looping, pois 
não era viável repassar tu-
do ao comprador, que, por 
sua vez, também tem pro-
blemas para realizar repas-
ses ao consumidor final 
imediatamente. Essas altas 
causaram um verdadeiro 
caos a diversos setores da 
economia”.

De acordo com ele, “ou-
tro obstáculo para o setor 
de logística é a imprevisibi-

lidade do aumento de com-
bustíveis”.

Para Wrobleski, “o atu-
al formato de precificação, 
política de paridade de pre-
ços, leva em conta os pre-
ços do petróleo no exterior. 
Além disso, o diesel forne-
cido pela Petrobras possui 
componentes importados. 
Isto é, o preço aumenta 
porque tem que aumen-
tar, independentemente da 
cobrança de ICMS. Outra 
questão é o estoque insu-
ficiente de diesel no país, 
apesar de estoque represen-
tar dinheiro parado e gerar 
custos de mais de R$ 1 mi-
lhão por mês”.

Já a PEC dos Auxílios 
vai beneficiar apenas os 
caminhoneiros autôno-
mos – e com efetividade 
indefinida, já que os gas-

tos com diesel devem con-
tinuar aumentando com a 
paridade de preços – e não 
vai atingir diretamente os 
custos das empresas de lo-
gística.

“A PEC cria benefícios 
para algumas categorias e 
para outras não. As empre-
sas vão fechar o ano com 
10% de inflação que não 
estão sendo repassados. Es-
tamos chegando a um limi-
te. No ano que vem, inde-
pendentemente do governo 
que entrar, há perspectivas 
de repasses, até porque as 
medidas atuais (auxílio e 
redução de ICMS), dirigi-
das a um ano eleitoral, são 
válidas até dezembro. De 
boas ideias, o inferno está 
cheio”, ressalta o presidente 
do Conselho Administrati-
vo da Pathfind

Propostas para aumentar  
diversidade em cargo de alta liderança 

Daqui para frente, 
as empresas lis-
tadas na B3 de-

verão ter novas regras para 
aumentar a diversidade de 
gênero e a representativida-
de de grupos minorizados 
em cargos de alta liderança. 
As companhias que eventu-
almente não conseguirem 
avançar precisarão indicar 
ao mercado e aos investido-
res em geral os motivos que 
inviabilizaram os avanços. 
As companhias que já estão 
listadas na bolsa, na data de 
início da vigência das novas 
regras, terão até 2025 para 
comprovar a eleição do pri-
meiro membro – ou apre-
sentar justificativas para o 
não cumprimento da medi-
da, no modelo “pratique ou 
explique” – e 2026 para o 
segundo membro.

As novas regras foram 
colocadas em audiência 
pública nesta quarta-feira e 
podem receber contribui-
ções de toda a sociedade até 
o dia 16 de setembro des-
te ano. A previsão é que o 
texto final comece a vigorar 
em 2023.

O mecanismo proposto 
pela B3 é conhecido como 
“pratique ou explique”, no 
qual as companhias preci-
sam dar transparência ao 
mercado sobre as ações 
adotadas. A previsão é que 
as companhias brasilei-
ras tenham ao menos uma 
mulher e um integrante de 
comunidade minorizada 
(pessoas pretas ou pardas, 

integrantes da comunida-
de LGBTQIA+ ou pesso-
as com deficiência) em seu 
conselho de administração 
ou diretoria estatutária em 
até dois anos a partir da vi-
gência da norma, que deve 
ser editada no início do pró-
ximo ano.

Atualmente, de 423 com-
panhias listadas, aproxima-
damente 60% não têm ne-
nhuma mulher entre seus 
diretores estatutários, e 37% 
não possuem participação 
feminina no conselho de 
administração, segundo le-
vantamento feito pela B3 
neste ano. Em relação ao es-
tudo feito em 2021, foi pos-
sível constatar evolução na 
diversidade de gênero nos 
conselhos de administração, 
notadamente entre as empre-
sas que compõem o Novo 
Mercado. Neste segmento, 
o índice de companhias que 
possuem pelo menos uma 
mulher no conselho aumen-
tou 16 pontos percentuais – 
de 58% para 74%.

Não há, na base de dados 
reportada hoje pelas com-
panhias, dados sobre raça e 
etnia, mas um levantamen-
to entre as 73 empresas que 
participaram do processo 
seletivo do ISE B3 mostra 
o quanto é necessário avan-
çar: 79% delas responde-
ram ter entre 0 e 11% de 
pessoas negras em cargos 
de diretoria, e 78% decla-
raram ter entre 0 e 11% de 
pessoas negras em cargos 
de C-level.

Política de remuneração
Além disso, a proposta 

inclui mudanças na política 
de remuneração variável da 
administração das compa-
nhias (quando houver esse 
tipo de remuneração), que 
deverão incluir indicadores 
de desempenho ligados a 
temas ou metas ESG. Ca-
so as empresas optem por 
programas de remuneração 
variável sem indicadores 
ESG, precisarão explicar os 
fundamentos da decisão ao 
mercado e aos investidores.

“Entendemos como pa-
pel da B3 também ajudar a 
induzir mudanças e avanços 
no mercado financeiro. O 
tema da diversidade é um 
dos que precisamos prio-
rizar, e acreditamos que a 
implantação das melhores 
práticas deve ocorrer de 
maneira progressiva, com 
prazos que permitam a ne-
cessária evolução da diver-
sidade dentro das compa-
nhias. Mesmo na questão 
da participação feminina, 
que a sociedade debate há 
mais tempo, constata-se 
que grande parte das em-
presas listadas ainda não 
possui nenhuma mulher em 
suas diretorias estatutárias 
e conselhos de administra-
ção”, diz Viviane Basso, vi-
ce-presidente de Operações 
– Emissores, Depositária e 
Balcão da B3.

As medidas propostas 
seguem a tendência interna-
cional de indução de maior 
diversidade no mercado fi-

nanceiro e precisarão ser 
adotadas em prazos mais 
curtos quando comparadas 
a iniciativas semelhantes 
anunciadas por outras bol-
sas e órgãos reguladores ao 
redor do mundo.

Para definir a proposta 
que vai à audiência pública, 
a B3 avaliou alterações pro-
movidas pelo órgão regula-
dor das normas de listagem 
do Reino Unido e por bol-
sas de valores nos Estados 
Unidos (Nasdaq), Austrália, 
Hong Kong, Tóquio e Sin-
gapura. Em todos os casos, 
essas ações buscam aumen-
tar a participação de mulhe-
res na alta liderança e, em 
algumas, houve a adoção de 
regras que abordaram a di-
versidade em âmbitos como 
raça e etnia, nacionalidade e 
orientação sexual.

As regras, quando apro-
vadas, deverão ser ado-
tadas pelas companhias 
listadas em todos os seg-
mentos, incluindo Básico, 
Nível 1, Nível 2 e Novo 
Mercado. Em todos os ca-
sos, deve ser empregado o 
critério de autodeclaração, 
e a companhia poderá ele-
ger um mesmo membro 
que acumule as duas ca-
racterísticas.

Para as empresas que fi-
zerem seu IPO após a vi-
gência das novas regras, os 
prazos são: (i) o ano sub-
sequente à listagem, para a 
primeira pessoa diversa; e 
(ii) o ano seguinte, para a 
segunda.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

4 Negócios & Empresas

Leilão de ilha na  
costa de Ubatuba

Está sendo realizado leilão da ilha da Almada, que 
fica na costa de Ubatuba, no litoral paulista, a 
260km da capital. Ela faz parte do Parque Estadu-

al da Serra do Mar. A ilha tem 192 mil metros quadrados. 
O lance mínimo é de R$ 25 milhões. Está incluída no 
leilão uma casa que tem 1,1 mil metros quadrados, cons-
truída na década de 1990.

Na casa existem 9 suítes, 1 grande sala e 6 ambientes. A 
ilha tem mata preservada, um mirante com visão da costa 
de Ubatuba e, pelo menos, 10 praias, sendo uma exclusiva. 
O acesso ao local é feito por barcos, partindo da praia do 
Engenho. O leilão está sendo realizado por Mega Leilões 
(megaleiloes.com.br).

Oferta de apto na 
Praça da Bandeira

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) informa a realiza-
ção de leilão de apartamento 602, com 116m², situado 
na Avenida Paulo de Frontin, 160, Praça da Bandeira/
RJ. O imóvel é composto por sala, cozinha, pequena 
área de serviço, dois quartos e um banheiro. O Edifício 
Paulo de Frontin é construído em concreto armado e 
alvenaria de tijolos, revestido por argamassa e pastilhas 
pintadas na face externa, com acesso aos andares supe-
riores realizado por escadas com piso em concreto ou 
por dois elevadores. Prédio de seis pavimentos. Avalia-
ção: R$ 365.990,00. Leilão em andamento.

Destaque de apto  
no Rio Comprido

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está desta-
cando o leilão do apartamento 307 na Avenida Paulo 
de Frontin, Rio Comprido/RJ. Unidade residencial com 
área edificada de 68m², composta por sala em formato 
aproximado de um “L” com piso de cerâmica/porcela-
nato e três das paredes pintadas e uma com azulejos; 
cozinha com piso e paredes em azulejo em bom estado, 
pequena área de serviço integrada à cozinha; dois quar-
tos, um deles com piso de porcelanato/cerâmica e outro 
com tacos, com parede pintada e com papel de parede; 
um banheiro com pisos e paredes de azulejo até o teto. 
Avaliação: R$ 275.995,00. Leilão aberto.

Divulgação de casa 
em Pilares

Miranda Carvalho (mirandacarvalholeiloes.com.br) 
divulga o leilão de casa 2 situada na Rua Francisca Vi-
dal, 163, Pilares. Terreno com 11m de frente e fundos, 
por 60m de extensão de ambos os lados. A casa tem área 
de lazer com churrasqueira e piscina de fibra com capaci-
dade de 10 mil litros, 2 banheiros, masculino e feminino, 
e cozinha. Garagem coberta para 2 carros. A construção 
data de 1987 e tem 255m² de área edificada. O imóvel 
no tocante a pintura, piso, louças, instalações elétricas e 
hidráulicas e, no seu aspecto geral, encontra-se em bom 
estado de conservação. Avaliação: R$ 600.000,00. Leilão 
em andamento.

Promoção de apto  
na Barra da Tijuca

Ana Lúcia Gomes (ssl1.visar.com.br/analucialeilo-
eira.com.br) promove leilão do apartamento 201, na 
Rua Noel Nutels, 52, Barra da Tijuca. Prédio residen-
cial de três andares protegido por grade e acessível 
por interfone, com varandão amplo, situado em rua 
pequena, na quadra da praia do Pepê. O imóvel tem 
250m² de área edificada, posição de frente e aproxima-
damente 19 anos. Avaliação: R$ 2.250.000,00. Leilão 
em andamento.

Prefeitura reassume controle 
de sistema hackeado
A Prefeitura do Rio 

de Janeiro infor-
mou que a Empre-

sa Municipal de Informática 
(Iplan-Rio) conseguiu reas-
sumir, nesta madrugada, o 
controle da administração 
e dos sistemas de rede do 
datacenter municipal que 
sofreu um ataque hacker 
na madrugada de segunda-
-feira.

“A prefeitura pede a 
compreensão dos cariocas 

e ressalta que os servido-
res da Iplan trabalham pa-
ra que o sistema volte à sua 
normalidade o mais rápido 
possível”, ressaltou o Exe-
cutivo municipal, em nota 
divulgada na manhã desta 
quarta-feira.

“O ataque hacker ao da-
tacenter municipal, sofrido 
na madrugada de segunda-
-feira, já foi registrado na 
Delegacia de Repressão 
aos Crimes de Informática 

(DRCI) para que o respon-
sável possa ser identificado 
e punido”, completou.

Apesar dos avanços, a 
prefeitura carioca optou 
por manter os serviços 
offline até que o ambien-
te digital esteja seguro em 
sua totalidade. Ainda não 
há previsão para o retor-
no do portal da prefeitura 
e das páginas de serviços 
aos cidadãos (Carioca Di-
gital).

Existe a expectativa de 
que o Diário Oficial do Mu-
nicípio volte a ser publicado 
a partir desta quinta-feira. 
Segundo a prefeitura, o 
Centro de Operações (que 
controla o trânsito e faz as 
previsões de tempo para a 
cidade), o serviço 1746 (que 
atende reclamações, pedi-
dos, sugestões e denúncias 
dos cidadãos) e o aplicativo 
Táxi.Rio operam normal-
mente

Vendas de imóveis residenciais  
sobem 26,6% no país

O número de novos 
imóveis comer-
cializados no Bra-

sil cresceu 26,6% nos cinco 
primeiros meses de 2022, 
quando comparado ao mes-
mo período de 2021. Ao to-
do, foram vendidas 74.570 
unidades no acumulado do 
ano. Os dados referem-se 
ao levantamento realizado 
com 18 empresas associadas 
à Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), em parceria com 
a Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe).

De janeiro a maio, as ven-
das de imóveis de Médio e 
Alto Padrão (MAP) seguiram 
em ampla expansão e cresce-
ram 145,3% com a comercia-
lização de 19.620 unidades 
sobre igual período de 2021. 
O resultado se deve ao fato 
de muitos compradores es-
tarem enxergando uma boa 
oportunidade para compras 
de ativos imobiliários, com 
expectativa de valorização fu-
tura nos preços dos imóveis. 
A manutenção de um bom 
patamar de concessão de fi-
nanciamento habitacional 
também explica esse efeito. 
Dados da Abecip mostram 

que a originação de crédito 
imobiliário para imóveis no-
vos subiu 6% em relação ao 
ano passado, o que caracteri-
za um importante impulsio-
nador para o segmento MAP.

Já no segmento Casa Ver-
de Amarela (CVA) foram 
vendidos 53.776 imóveis no 
acumulado do ano, uma alta 
de 8%. Esse resultado já re-
flete as medidas aprovadas 
pelo governo em abril des-
te ano, que readequaram os 
benefícios do programa ha-
bitacional para a população 
de baixa renda. O ajuste foi 
necessário pois esse público, 
que sofreu uma forte queda 
no poder de compra. Em 
julho, novas medidas foram 
aprovadas, que melhoram 
ainda mais as condições de 
compra de imóveis para a 
população mais necessitada.

Outro ponto positivo foi 
relação entre distratos/ven-
das ficou em 11% no acumu-
lado de 2022, que vem caindo 
a cada trimestre. Em 2016, 
esse patamar era de 62%.

Relatório de julho do por-
tal Imovelweb apontou que 
em São Paulo, o preço médio 
para a compra de um imóvel 
fechou o mês de julho em R$ 
9.812 por m², 0,5% acima do 
mês anterior. Em 2022, os 

preços acumulam uma alta de 
2,6% abaixo da inflação, deri-
vando em uma queda real de 
3,2% p.p. As novas unidades 
e as que estão em construção 
registram maior aumento de 
preço em 2022, 5,8% e 4,5% 
respectivamente. Um aparta-
mento típico paulista de dois 
quartos tem 65 m², um va-
ga e um preço médio de R$ 
619 mil. Já um apartamento 
de três quartos tem um valor 
médio de R$ 959 mil.

De acordo com o relatório, 
Pinheiros é o bairro mais caro 
da capital paulista para adqui-
rir uma propriedade, com um 
valor médio de R$ 14.815 por 
m². Assim como para locação, 
Cidades Tiradentes é o bairro 
mais barato na hora da com-
pra, com um preço médio de 
R$ 2.710 por m².

O índice de rentabilidade 
imobiliária relaciona o preço 
de venda e valor de locação 
do imóvel para verificar o 
tempo necessário para recu-
perar o dinheiro utilizado na 
aquisição do imóvel. O rela-
tório de julho apontou um 
índice de 5,54% bruto anual, 
o que significa que são neces-
sários 18 anos de aluguel pa-
ra reembolsar o investimento 
de compra, 2,6% a menos 
que um ano atrás.

As regiões periféricas são 
as que oferecem maior retor-
no para os investidores: Zo-
nas Leste e Sul acima de 6% 
anual.

Já quando o assunto é 
aluguel, o estudo apontou 
que em São Paulo, o preço 
mensal médio fechou em R$ 
3.410 para os apartamentos 
de 65 m² com dois quartos, 
tendo uma baixa de 0,3% em 
relação ao mês anterior.

Segundo o relatório, esta é 
a primeira baixa de valor de-
pois de oito meses consecuti-
vos de alta. No acumulado de 
2022, os valores do aluguel 
acumularam um incremento 
de 4,6% abaixo da inflação 
(5,8%) e muito abaixo do 
ajuste do IGP-M (8,4%).

Na análise por região, a 
Zona Oeste é a mais cara 
da cidade, com um aluguel 
médio mensal de R$ 3.906. 
Por sua vez, a Zona Leste é 
a mais barata, custando R$ 
1.842 por mês.

Considerando os bairros, 
Itaim Bibi tem o aluguel mais 
caro de São Paulo, com um 
preço médio mensal de R$ 
4.752. Cidades Tiradentes é 
o mais econômico para locar 
um imóvel, fechando julho 
com um valor médio de R$ 
970 por mês.

Instagram permanece dominante 
em termos de engajamento

Estudo divulgado pe-
la Emplifi (antes co-
nhecida como So-

cialbakers), plataforma líder 
em Social Marketing, Com-
merce e Care, mostrou um 
aumento de 19% nos gastos 
médios mensais com anún-
cios nas redes sociais, em 
comparação com o segundo 
trimestre de 2021. Segundo 
o relatório, o engajamento 
se mantém constante no 
Facebook e Instagram.

Depois de uma queda no-
tável no primeiro trimestre 
de 2022, o gasto médio glo-
bal mensal com anúncios au-
mentou em 18% no segundo 
trimestre deste ano, voltando 
aos patamares acima de US$ 

4.200, um valor próximo ao 
nível de gastos mais elevados 
registrados no quarto trimes-
tre de 2021. Em comparação 
ao mesmo período no ano 
passado, o gasto médio men-
sal com anúncios aumentou 
em 19%, demonstrando que 
as marcas estão alocando ca-
da vez mais orçamento para 
alcançar seus públicos-alvo 
por meio de postagens pagas 
nas redes.

No mundo, o Instagram 
continua a mostrar um en-
gajamento muito mais for-
te do que o Facebook, com 
cerca de 32 interações por 
1.000 impressões, registra-
das no segundo trimestre de 
2022, o que está no mesmo 

nível do que foi visto no ano 
passado. Depois de constatar 
uma queda constante desde o 
segundo trimestre de 2021, a 
média de interações em pos-
tagens de marcas globais no 
Facebook tiveram um leve 
aumento em relação ao tri-
mestre anterior, atingindo 
seu nível mais alto desde o 
terceiro trimestre de 2021. 
No entanto, os níveis do 
segundo trimestre de 2022 
permanecem notavelmente 
inferiores ao segundo tri-
mestre de 2021, com marcas 
gerando aproximadamente 
5,2 interações por 1.000 im-
pressões no Facebook, uma 
queda de 15% ano a ano.

Com base nos dados de 

contas do TikTok e Insta-
gram de 330 marcas globais, 
analisadas de janeiro a ju-
nho de 2022, notou-se que 
as marcas postam com mais 
frequência no Instagram 
(68%) do que no TikTok 
(32%). Enquanto o alcance e 
as interações foram maiores 
no Instagram, o conteúdo de 
vídeo teve maior engajamen-
to no TikTok. De qualquer 
forma, ambas as plataformas 
mostraram uma tendência 
ascendente ao longo de seis 
meses em termos de taxa de 
engajamento, atingindo o pi-
co em junho de 2022, o que 
reafirma o interesse do usu-
ário por um conteúdo de ví-
deo envolvente.
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Divulgação Levante

Três perguntas: shoppings – resultados, 
recuperação das ações e futuro

Resultados divulgados do 2T22 comparados ao 2T21

Por Jorge Priori

Conversamos com 
Flávio Conde, 
analista da Levante 

Investimentos, sobre os re-
sultados divulgados pelas 
quatro companhias admi-
nistradoras de shoppings 
centers listadas na B3.

Como você avalia os 
resultados do 2T22 di-
vulgados pela BRMalls, 
Aliansce Sonae, Iguatemi 
e Multiplan?

Eu gostei dos resultados 
divulgados e achei que eles 
vieram até acima do espe-
rado. O crescimento foi 
robusto e com uma boa 
recuperação, mesmo que 
numa situação de renda dis-
ponível menor causada pela 
inflação de combustíveis e 
alimentos. Foi uma grata su-
presa, apesar da competição 
do e-commerce, que tende 
a tirar um pouco do cresci-
mento dessas empresas.

Nós também tivemos 
recuperação na parte da 
receita de locação. Para 
um shopping, esse tipo 
de receita gira em torno 
de 75 a 85%, dependendo 
da companhia. Essa forte 
recuperação foi registrada 
em todas as empresas, sem 
exceção. 

Os valores das ações 
das quatro companhias 
estão em conformidade 
com os resultados que es-
tão sendo apresentados? 
Existe perspectiva de que 
essas ações voltem a op-
erar nos patamares pré-
pandemia?

Os resultados melho-
raram bastante essa rela-
ção, já que os investidores 
não venderam forte esses 
papéis. Essas companhias 
chegaram a ter múltiplos 
um pouco altos a partir da 
pandemia.

Neste ano, mesmo com 
a subida da taxa de juros, 
as ações tiveram um bom 
desempenho e acho que 

há espaço para que sub-
am mais, principalmente a 
brMalls e a Aliansce, que, 
por coincidência, estão em 
processo de fusão. Elas são 
as duas únicas companhias 
que estão cotadas abaixo 
do valor patrimonial, o que 
para mim está errado, já 
que essas companhias con-
struíram shoppings num 
valor patrimonial menor, 
ou seja, pagaram menos, e 
hoje estão valendo menos 
do que pagaram.

Para que se tenha uma 
ideia, a Multiplan vale 2,4x 
seu valor patrimonial, o 
Iguatemi 1,7x, a Aliansce 
Sonae 0,75x e brMalls 0,67x. 
Há um gap muito grande 
de valor entre a Aliansce e 
a brMalls, e a Multiplan e o 
Iguatemi. Em parte, isso é 
explicado porque os shop-
pings da Multiplan e do 
Iguatemi foram construí-
dos do zero, enquanto os 
shoppings da brMalls, prin-
cipalmente, e da Aliansce, 
menos, foram comprados. 
Mesmo assim, a diferença 
é brutal, mas ela vai fechar 
em algum momento. Isso 
tende a acontecer depois 
que a fusão for concretiza-
da totalmente e aumentar a 
liquidez da companhia re-
sultante.

Com relação a recuper-
ação dos valores das ações, 
se considerarmos os preços 
pré-pandemia, ou seja, em 
fev/2020, eu acredito que a 
recuperação tende a ocorrer 
entre o segundo semestre 
de 2023 e 2024, justamente 
quando a taxa de juros 
começar a cair.

Os valuations dessas 
companhias têm dois driv-
ers muito importantes: os 
resultados, que estão cre-
scendo numa velocidade ra-
zoável, e a taxa de descon-
to. O setor de shoppings é 
muito comparado às taxas 
de longo prazo dos títulos, 
como os prefixados para 
2033 e o IPCA+ para 2045 e 
2055. Esses três títulos sub-
iram muito de rendimento 

desde julho de 2021. Com 
isso, o valor justo dessas 
empresas diminuiu na parte 
do numerador. Na parte do 
denominador, que é o resul-
tado, elas melhoraram.

Para que se tenha uma 
ideia, na pré-pandemia a 
taxa de juros de títulos bra-
sileiros estava em torno de 
7%, sendo que hoje ela está 
em torno de 12%. Se em al-
gum momento, os títulos de 
10 anos voltarem para 7%, 
essas empresas vão ter um 
crescimento muito grande 
porque elas andam na con-
tramão da taxa de juros. 

Manter uma loja 
num shopping é caro. 
Além disso, o comércio 
eletrônico tem tomado 
cada vez mais vendas 
que antes eram feitas pe-
los shoppings. Na sua 
opinião, o atual modelo 
de negócio de shopping 
center no Brasil é suste-
ntável no longo prazo?

Para alguns tipos de lo-
jas, pode não ser. Por ex-
emplo, hoje praticamente 
não existem mais livrarias 

em shoppings. A questão 
é que historicamente, toda 
vez que um tipo de negócio 
pára de fazer sentido num 
shopping, o shopping de-
scobre outro tipo de varejo 
que faz sentido ir para ele. 
A capacidade de reciclagem 
desse setor é muito grande.

O problema é que o 
ataque do e-commerce 
é muito forte. Isso pode 
ter freado o crescimen-
to de shoppings no Brasil. 
Em vez de 500 shoppings, 
talvez faça mais sentido al-
go em torno de 250, 300 
shoppings.

O ponto é que os shop-
pings não vão acabar. Uma 
das vantagens dos shop-
pings no Brasil e nos países 
do hemisfério sul é a segu-
rança. O brasileiro gosta da 
segurança de comprar num 
shopping. Além disso, te-
mos a questão da proteção 
do clima (calor e chuva) e 
o fato de se visitar diversas 
lojas numa ida ao shopping.

Flávio Conde 

Multiplan (MULT3): 
Ebitda Ajustado, R$ 296,8 
milhões, crescimento de 
55,9%; Margem Ebitda 
Ajustada de 68,0%, cresci-
mento de 1,2 pontos per-
centuais; Lucro Líquido 
Ajustado de R$ 181,7 mil-
hões, crescimento de 71,7%; 
Margem Líquida Ajustada 
de 41,6%, crescimento de 
3,2 pontos percentuais. 
Variação das ações nos últi-
mos 12 meses: 21,44%;

Iguatemi (IGTI3): 
Ebitda, R$ 166,6 mil-
hões, crescimento de 
61%; Margem Ebitda de 
65,7%, crescimento de 5 
pontos percentuais; Pre-
juízo Líquido de R$ 133,3 
milhões, redução de 
141,9%; Margem Líqui-
da negativa em 52,6%, 
redução de 239,1 pon-
tos percentuais. Variação 
das ações nos últimos 12 
meses: -10,37%;

brMalls (BRML3): Ebit-
da Ajustado, R$ 328,4 mil-
hões, crescimento de 134,4%; 
Margem Ebitda Ajustado 
de 92,2%, crescimento de 
38,7 pontos percentuais; 
Lucro Líquido Ajustado de 
R$ 165,9 milhões, cresci-
mento de 190,5%; Margem 
Líquida Ajustada de 46,6%, 
crescimento de 24,8 pontos 
percentuais. Variação das 
ações nos últimos 12 meses: 
-5,18%;

Aliansce Sonae (AL-
SO3): Ebitda Ajustado de 
R$ 176,2 milhões, cresci-
mento de 19,6%; Mar-
gem Ebitda Ajustado de 
71,9%, crescimento de 
0,97 pontos percentu-
ais; Lucro Líquido de R$ 
23,5 milhões, redução de 
60,2%; Margem de Lu-
cro de 9,6%, redução de 
18,89 pontos percentuais. 
Variação das ações nos úl-
timos 12 meses: -24,15%;

Delphos retoma 
atividades no CVG-SP

A presidente da Del-
phos, Elisabete 
Prado, participou 

da apresentação sobre o 
potencial do Seguro de Vi-
da, realizado pelo CVG-SP, 
no último dia 9, em almoço 
no Terraço Itália. O evento 
reuniu várias personalida-
des do mercado, entre elas, 
Edson Franco, presidente 
da FenaPrevi, Márcio Batis-
tuti e Gustavo Toledo, vice-
presidentes da entidade. Franco 
falou sobre os seguros de 
pessoas, “em crescimento 
contínuo desde 2017”.

A Delphos se reintegrou 
ao quadro de beneméritas do 
CVG-SP após o retorno pre-

sencial ao trabalho na empre-
sa, em abril de 2022. “É uma 
alegria poder participar das 
atividades do CVG-SP, que 
é uma instituição que possui 
grande credibilidade no mer-
cado e comanda programas 
de atualização profissional 
através de treinamentos e de-
bates sobre temas relevantes 
para o setor. A nossa expec-
tativa nessa retomada é trocar 
informações com os especia-
listas reunidos pelo CVG-SP 
e colocar a nossa experiência 
de maior e mais tradicional 
prestadora de serviços do 
mercado de seguros à dispo-
sição para futuros eventos”, 
destacou Elisabete.

Procura por seguro 
residencial cresce no RJ

O Estado do Rio de 
Janeiro registrou 
um crescimen-

to de 12% em número de 
contratações do seguro Re-
sidencial da Bradesco Segu-
ros no 1º semestre de 2022, 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

O trabalho remoto ou em 
formato híbrido potenciali-
zaram a busca por proteção. 
Uma das coberturas que 
mais atraem consumidores 
é voltada para atividade co-

mercial na residência, com 
foco em microempreende-
dores individuais (MEI).

Os números de cresci-
mento também podem ser 
justificados por uma reali-
dade cada vez mais comum 
nas cidades brasileiras: os 
estragos causados por chu-
vas e inundações. Somente 
nos últimos dois anos (2020 
e 2021), o montante de in-
denizações pagas a segura-
dos ultrapassa a cifra dos 
R$ 20 milhões.

Serviços de Transporte de 
carga impulsionam o seguro

Os seguros de 
Transporte cres-
ceram 30,6% (R$ 

489,3 milhões) em junho na 
comparação com mesmo 
mês do ano passado e, no 
acumulado do semestre, o 
avanço foi de 22,5% sobre 
2021. Segundo a Confede-
ração Nacional das Segura-
doras (CNseg), o grupo de 
serviços de “Transportes, 
armazenagem e correio” 

impulsionou a receita das 
empresas pertencentes aos 
ramos de transporte rodo-
viário de cargas.

No entanto, a manuten-
ção da retomada do setor 
de Transporte dependerá 
dos desdobramentos rela-
cionados ao preço do com-
bustível, do comportamen-
to da inflação e da atividade 
econômica no decorrer do 
ano, avalia a CNseg.

Previdência 
complementar pode 
entrar na lista de penhora

A Câmara dos De-
putados analisa 
proposta que pro-

íbe a penhora de recursos 
aplicados em plano de pre-
vidência complementar. O 
texto altera o Código de 
Processo Civil, no trecho 
que exclui da penhora di-
versos recursos de nature-
za alimentar, como salário, 
pensão e aposentadoria, 
entre outros. A proposta 
será analisada de forma 
conclusiva pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. A medida 
consta no Projeto de Lei 
1415/22, dos deputados 
José Medeiros (PL-MT) e 
Major Fabiana (PL-RJ).

Conforme entendimen-
to do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), os valores 
depositados em planos de 
previdência privada não 
têm natureza alimentar, são 
considerados poupança ou 
investimento, razão pela 
qual podem ser penhora-
dos.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, no en-
tanto, os parlamentares 
argumentam que esses re-
cursos devem se submeter 
ao mesmo regramento das 
verbas de natureza alimen-
tar. 

Desse modo, “os depó-
sitos efetuados ao longo 
de toda uma vida, para 
complementação de apo-
sentadoria futura, ficarão 
devidamente resguardados 
de eventuais constrições”.
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CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

O Clube de Engenharia convoca seus associados a participarem da Assem-
bleia Geral Ordinária, no dia 25/8/2022, das 12 às 20h, para eleger os novos 
integrantes do TERÇO DO CONSELHO DIRETOR da entidade. O processo 
eleitoral realizar-se-á utilizando a rede de conexões instantâneas de dados 
entre dispositivos (Internet), nos termos definidos pelo Estatuto, Regimento 
Interno e decisões específicas do Conselho Diretor. A participação do asso-
ciado no pleito exige estar no gozo de seus direitos e atributos, notadamente 
seu endereço eletrônico atualizado no cadastro do Clube. Rio de Janeiro, 15 
de agosto de 2022. Márcio Ellery Girão Barroso, Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO 
MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente da TELECOOP 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, registrada na JUCERJA sob o NIRE 
33.4.0005004-5 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 10.813.667/0001-
67, Sr. CAIO SOUTO ALVES, no exercício das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto Social, Legislação Vigente e Normas e Boas Práticas 
Cooperativistas, convoca os sócios cooperados para participarem da AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29/08/2022, nas 
dependências do prédio onde a cooperativa está estabelecida, em suas 
áreas comuns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a participação 
dos sócios. Para tanto, a AGE será realizada na Estrada do Engenho Velho, 
840, Térreo, Taquara, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.723-395, em primeira 
convocação as 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios 
cooperados; em segunda convocação as 09:00 h com a presença mínima de 
metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação 
as 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na data 
da presente convocação a cooperativa tem no total do seu quadro social 650 
(seiscentos e cinquenta) associados ativos. Conforme disposto no Art. 43-A 
da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância, caso 
a AGE seja realizada em meio digital, nos termos do regulamento do órgão 
competente do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 14.030, de 2020). 
A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Registro da Ratificação da Entrada 
e Saída de Sócios conforme a seguir: a) Saída de Sócios por Pedido de 
Demissão Voluntária; b) Eliminação de Sócios conforme previsto no Estatuto 
Social e Regimento Interno Disciplinar; c) Entrada de Sócios. 2) Demais 
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 18 de agosto de 2022. 

Caio Souto Alves – Diretor Presidente

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINFAR

Av. Calógeras, 15-10° andar - Castelo - Rio de Janeiro - RJ 
CNPJ: 33.353.368/0001-92

RESULTADO DAS ELEIÇÕES
O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de 
Janeiro - cumprindo disposições legais e estatutárias, conforme art. 532 da 
CLT e o art. 61 do seu Estatuto Social, e, esgotado o prazo sem que tenham 
sido apresentados recursos ou impugnações, leva ao conhecimento de seus 
associados que, no dia 02 de agosto de 2022, foram realizadas as eleições 
neste órgão de classe, ficando assim constituída a nova administração desta 
Entidade Sindical para o triênio 2022 / 2025, cujo mandato terá seu início a 
partir de 20 de setembro de 2022. Diretoria Efetiva: Presidente - Carlos 
Fernando Gross, Io Vice Presidente - Fernando Gabriel Itzaina Sanchez, 2o 
Vice Presidente - Alexandre França, Io Secretário - Christopher John Ogle 
Freeman, 2o Secretário - José Amaud de Carvalho Coelho, Io Tesoureiro - 
Adriana Vanessa Costa Gomes, 2o Tesoureiro - Josiel de Souza Florenzano 
- Diretoria Suplente: Fernando Manuel Gouveia de Oliveira, Gabriel de 
Figueiredo Robert, Fernanda Pinheiro Gross, Jorge Luis Duhalde, Lorelai 
Verônica Marchidan, Ricardo Lopes Alexandre - Conselho Fiscal Efetivo: 
Patrícia de Araújo Franco, Priscila Nobre Rodrigues, Roberta da Hora Nunes 
- Conselho Fiscal Suplente: Heros Teixeira Rabelo, Johannes Petrus 
Gerardus Van Deursen - Delegados Representantes Efetivos junto à 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro: Carlos Fernando 
Gross, Celso Araújo Braga - Delegados Representantes Suplentes junto 
à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro:: Alexandre 
França, Jorge Raimundo Filho. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2022. 

Carlos Fernando Gross - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE DA CTTC LEÃO BR.   
A CTTC LEÃO BR CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA ASSEM-
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 
DE AGOSTO DE 2022, NA NOSSA SEDE NA AV. ALVARES DA ROCHA, 
415 BLOCO 32 AP 106 ENGENHO DA RAINHA-RJ ÀS 11:00HS, A PRI-
MEIRA CHAMADA SERÁ ÀS 08:30HS, E EM SEGUNDA CHAMADA ÀS 
09:30 HS, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CHAMADA ÀS 10:30 HS. SENDO 
NECESSÁRIO A PRESENÇA DE METADE +1 DOS COOPERADOS E EM 
CONVOCAÇÃO ÀS 11:00HS COM A PRESENÇA MINIMA DE 10 COO-
PERADOS. A PAUTA SERÁ A SEGUINTE:  1- CRIAÇÃO DA SEDE FILIAL 
NORDESTE DO BRASIL EM TERESINA -PI. 2- DECIDIR COMO SERÁ A 
FUSÃO DA CTTC LEÃO BR COM A ANBRASP A BEM DO ASSOCIATI-
VISMO NAS DIFICULADES DA ANBRASP EM ABRIR CONTA BANCÁRIA 
E FAZER SEGURO DOS SEUS VEÍCULOS DE TRANSPORTE PRIVADO 
DE FILAIDOS. 3- CRIAÇÃO DA MODALIDADE TRANSPORTE ALERNATI-
VO DE PASSAGEIROS NO ESTDO DO PI. 4 -DECIDIR COMO SERÁ FEI-
TO A DISTRIBUIÇÃO DO SEGURO DE PASSAGEIROS (APP) ATRAVÉS 
DE NOSSA PARCEIRA DE FUSAÕ ANBRASP NOS ESTADOS DE ATUA-
ÇÃO. 5- CRIAÇÃO DO PROJETO CADASTUR NOS ESTADOS DE ATU-
AÇÃO DA CTTC LEÃO BR; 6- CRIAÇÃO DO PRJETO ABASTECIMENTO 
DE DIESEL NOS ESTADOS DE ATUAÇÃO DA CTTC LEÃO BR. 7- Exclu-
são de cooperados; 8- Inclusão de cooperados; 9- ASSUNTOS GERAIS.

DIRETOR PRESIDENTE CTTC LEÃO BR.
FLÁVIO MORAES DA SILVA 

DIRETOR PRESIDENTE ANBRASP.
FLÁVIO MORAES DA SILVA FILHO.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 002/2022. Data: 02 de setembro, às 10 horas. 
Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 22º andar, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br. Obje-
to: Veículos, automóveis. Geilson Almeida, Leiloeiro, matrícula 287 da 
JUCERJA, torna público que realizará, na data, horário e local acima, 
Leilão de veículos autorizado pela APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS 
E LEILÕES e FACILITY ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS que se 
encontram no Pátio situado na BR 465 (antiga Estrada Rio São Paulo, Km 
42/43, Bairro Vera Cruz, Jardim das Acácias, Seropédica, RJ. A visitação 
ocorrerá nos dias 31 de agosto e 01 de setembro das 9h às 16h ou ainda 
no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br que disponibilizará as fotos dos 
veículos para eventual consulta.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA OITAVA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à SPECIAL STAFF INCORPORAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA, na pessoa de seu representante legal, à 
PAULO BOUCAULT JUDICE e à ANTÔNIO CARLOS CHAVES, 
com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Indenização (Processo nº 0050306-73.1997.8.19.0001) proposta 
por ROSAMARIA SILVA MOREIRA contra SPECIAL STAFF 
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO BOUCAULT 
JUDICE e ANTÔNIO CARLOS CHAVES, na forma abaixo: A DRA. 
CAROLINE ROSSY BRANDÃO FONSECA, Juíza de Direito da 
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos 
dias 23.08.2022 e 30.08.2022, às 13:00 horas, no escritório do 
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, inscrito na 
JUCERJA sob o nº 055, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 
12 , Grupo 810, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, será 
apregoado e vendido, o Apartamento 701, do edifício situado 
na Rua Costa Bastos, nº 77, Santa Teresa, Rio de Janeiro, RJ.- 
Avaliação: R$ 471.627,28 (quatrocentos e setenta e um mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito 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.

CONCESSÃO DE LICENÇA
PRODOMO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS 
(CNPJ: 09.379.161/0001-02) torna público que recebeu da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Sim-
plificação - SMDEIS , através do processo EIS-PRO-2021/04576 , 
Licença Ambiental Prévia com validade de 22/07/2026 para desen-
volvimento de projeto de construção de edificação de uso misto.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, 
que, no dia 06 de setembro de 2022 às 10h00min, no auditório do CLUBE 
DE ENGENHARIA, situado à Av. Rio Branco nº 124, 22º andar, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETRO03-22, na forma online e 
presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classi-
ficados como conservados e não reclamados por seus proprietários dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme 
Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como 
leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA, devidamente matriculado na JUCERJA 
sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites 
www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br.

Lula defende a importância dos bancos 
públicos: ‘têm que prestar função social’

Duas mensagens de 
Lula estão entre os 
fatos mais impor-

tantes ocorridos nos mer-
cados nesta quarta-feira: “É 
preciso que a gente enqua-
dre o Banco do Brasil, va-
mos voltar com o objetivo 
que os bancos públicos vol-
tem a ser bancos públicos”. 
“Eles têm que prestar fun-
ção social”, afirmou o can-
didato. 

Os recados do ex-presi-
dente foram considerados 
importantes para Leandro 
Petrokas, diretor de Rese-
arch e sócio da Quantzed, 
casa de análise e empresa de 
tecnologia e educação pa-
ra investidores, porque “na 
minha opinião esta fala do 
candidato Lula em São Paulo 
para empresários em que ele 
defende que bancos públicos 
sejam enquadrados e redu-
zam a margem de lucros”.

“Sendo um candidato 
que está bem posicionado 
nas pesquisas eleitorais, os 
investidores entenderam 
que há um risco para a em-
presa Banco do Brasil, en-
tão os ativos começaram a 
cair e fecharam em 0,90% 
contra Bradesco e Itaú que 
subiam”, destacou. Petrokas 
acredita que bem possivel-

mente as citações de Lula 
tenham alguma influência 
na queda desta quarta-feira 
nas ações do BB.

Divulgada nesta quarta-
feira, a ata da última reu-
nião do Comitê de Mercado 
Aberto (Fomc, na sigla em 
inglês) do Banco Central 
dos EUA, gerou um mo-
vimento comprador nos 
ativos de risco. “Depois da 
divulgação da ata, que traz 
a formalização de alguns 
drives do Fomc, o tom veio 
mais vigilante em relação à 
inflação. Temos alguns hi-
ghlights como os ganhos 
de empregos que seguem 
robustos nos últimos me-
ses, mas inflação continua 
elevada, guerra na Ucrânia 
coloca pressão adicional à 
inflação e pesa na atividade 
global”, citou Petrokas.

Segundo o analista, os di-
rigentes ressaltam que estão 
bastante atentos aos riscos 
de inflação e a maioria dos 
participantes pareceu ver 
um crescimento econômi-
co mais lento. “Então, a ata 
do Fomc vem com tom de 
cautela e o mercado reage 
bem. O S&P deu uma pu-
xada boa hoje dos 4.275 e 
foi para 4.304”.

Petrokas afirma que o 

mercado entendeu isso com 
bons olhos e foi às compras 
após a divulgação da ata. 
“Conseguimos ver isso pelo 
índice americano, que deu 
uma boa recuperada, mas 
ainda assim trabalhando ne-
gativo, abaixo do fechamen-
to de ontem (terça-feira)”.

Brasil

No Brasil, o dólar abriu 
forte muito por conta de 
um movimento chamado 
de risk off. O mercado ame-
ricano estava em queda no 
pré-mercado, antes da aber-
tura do mercado à vista nos 
EUA, o que fez que nosso 
índice (Ibovespa)também 
abrisse em queda e o dólar 
abrisse em alta com saída 
de investidores do mercado 
brasileiro. Então, isso natu-
ralmente traz um fluxo de 
capital para o dólar.

Segundo o analista, a ata 
do Fomc trouxe uma leitu-
ra do mercado positiva pa-
ra ativos de riscos e o dólar 
praticamente zerou as altas 
do dia. A pressão compra-
dora do início do dia deu 
uma arrefecida.

Destaque para as altas 
dos juros. DI JAN26 fe-
chou subindo 1,53%, DI 

JAN27 fechou subindo 
1,40% e DI JAN29 subindo 
1,12% também em um mo-
vimento em um pouco mais 
técnico depois da curva de 
juros fechando e quedas re-
centes aliviando a pressão 
compradora nas curvas de 
juros. E hoje tivemos uma 
alta bem expressiva, o que 
faz com o que papéis sen-
síveis às taxas de juros que 
vinham subindo bem agora 
apresentam um movimento 
vendedor relevante, como 
AMER3 e VIA3 que des-
ciam próximo de 5% cada 
um. “Lojas Marisa caindo 
8% e Méliuz caindo 3,6%, 
então são ativos que puxa-
ram bem nos últimos dias, 
muito por conta do alívio 
da curva de juros e agora 
devolvem parte dos ganhos, 
o que é absolutamente nor-
mal depois de altas expres-
sivas”. 

Petrokas destacou que 
empresas como Magalu e 
Via chegaram a dobrar seu 
valor, o que naturalmente 
faz com que os investidores 
que já estejam com lucros 
satisfatórios nas posições 
pensem em realizar esse lu-
cro, ou seja, quem tem po-
sições compradas começa a 
vender.

Fitch afirma perspectiva 
estável em rating  
do Citi Brasil

A Fitch Ratings, agên-
cia de classificação 
de risco de crédito, 

afirmou os ratings nacionais 
de longo e de curto prazos 
‘AAA (bra)’ e ‘F1+(bra)’, 
respectivamente, do Banco 
Citibank S.A. (Citi Brasil). A 
perspectiva do rating nacio-
nal de longo prazo é estável. 
Os dados foram divulgados 
na tarde desta quarta-feira. 
Fundado em 1812, em No-
va York, o Citibank está há 
mais de 100 anos no Brasil 
(com sede em São Paulo) 
atuando com serviços de 
empréstimos, cartões de 
crédito e investimentos.

Os ratings nacionais do 
Citi Brasil consideram a 
visão da Fitch sobre a ca-
pacidade e a propensão 
de suporte, em caso de 
necessidade, por parte de 
seu controlador em última 
instância, o Citigroup Inc. 
(Citigroup, IDR - Issuer 
Default Rating (Rating de 
Inadimplência do Emissor) 
de Longo Prazo em Moeda 
Estrangeira ‘A’, Perspectiva 
Estável). Tanto a capacida-
de como a propensão de 
suporte do controlador “re-
fletem o importante papel 
estratégico do banco para o 
grupo”, destacou relatório 
da agência.

A agência incorpora o 
potencial risco de transfe-
rência e conversibilidade 
capturado no teto-país, que 
poderia limitar a capacida-
de de o Citigroup utilizar o 
apoio da matriz de forma 
completa e oportuna. “En-
tretanto, a força creditícia 
da matriz em relação a ou-
tras instituições financeiras 
brasileiras, cujo IDR está 
sete níveis acima do rating 
soberano do Brasil, permi-
te classificar o Citi Brasil no 
nível mais alto da escala na-
cional da Fitch”, justificou a 
agência.

A Fitch considera a ele-
vada influência do papel da 
subsidiária no grupo. “O 
Citi Brasil exerce um pa-
pel importante no desen-
volvimento e no suporte 
às operações do grupo no 
país, uma vez que o Brasil 
é um mercado considerado 
estratégico para o seu con-
trolador. Os ratings são al-
tamente influenciados de 
forma moderada pelo pe-
queno porte da subsidiária 
em relação à matriz, já que 
qualquer suporte necessário 
não seria relevante em rela-
ção à capacidade de a ma-
triz provê-lo”, 

A Fitch considera, ain-
da, as fortes sinergias en-
tre o Citi Brasil e o Citi-
group e que uma eventual 
necessidade de suporte à 
subsidiária não seria finan-
ceiramente relevante para 
a matriz, dado o seu porte. 
No Brasil desde 1915, o 
Citi Brasil apresenta lon-
go histórico, com franquia 
e posição consolidadas, 
além de contar com ampla 
capacidade de distribuição. 
Atualmente, opera nos seg-
mentos de banco de inves-
timento, private banking e 
commercial bank. Em sua 
estratégia global, o Citi-
group considera o Brasil 
um dos mais importantes 
mercados emergentes. O 
uso da marca e da conside-
rável distribuição global de 
seu controlador garante ao 
banco uma boa capacidade 
de originação de negócios 
no Brasil.

Os ratings do Citi Brasil 
contemplam também a for-
te integração administrativa 
e operacional entre o banco 
e o grupo e o fato de que 
o Citi Brasil vem desem-
penhando de forma bem 
satisfatória o seu papel de 
banco cativo no segmento 
de atacado.

Cade aprova aquisição da LafargeHolcim Brasil pela CSN 

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

julgou, nesta quarta-feira, a 
aquisição, pela CSN (Com-
panhia Siderúrgica Nacio-
nal) Cimentos, de 100% das 
ações de emissão da Lafar-
geHolcim Brasil. A opera-
ção foi autorizada sem res-
trições, por unanimidade no 
Tribunal. 

O anúncio acontece dois 
dias depois de a CSN divul-
gar os seus dados financeiros 
do trimestre. A companhia 
teve um lucro líquido de R$ 
369 milhões no segundo tri-
mestre de 2022, número 93% 
menor do que o R$ 5,5 bi-
lhões do mesmo período do 
ano imediatamente anterior. 
A receita líquida caiu 31%, 
chegando a R$ 10,5 bilhões. 

O lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amor-
tização (Ebitda, na sigla em 
inglês) recuou 68%, ficando 
em R$ 3,2 bilhões.

A CSN encerrou junho 
com uma dívida líquida de 
R$ 21,03 bilhões, ante R$ 
18,6 bilhões em março des-
te ano e R$ 13,2 bilhões em 
junho de 2021.

O contrato de compra 

e venda de ações da Lafar-
geHolcim Brasil aconteceu 
em setembro de 2021. O 
Negócio foi avaliado pe-
lo valor base de US$1,025 
bilhão. A CSN Cimentos é 
integralmente detida pela 
CSN, grupo que atua em 
toda a cadeia produtiva do 
aço, desde a mineração de 
minério de ferro, até a pro-
dução e comercialização. 
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