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D - Patrocinadora da Seleção 
Marcando o aniversário de 40 anos da Pague Menos em 2021, a primeira 
rede de farmácias presente em todos os estados, anunciou sua nova 
parceria com a CBF, como a nova patrocinadora da Seleção Brasileira. 
Na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, foi assinado o con-
trato de quatro anos, válido até 2024, com possibilidade de prorrogação. 
A parceria inclui a exibição da marca no backdrop oficial e nas placas 
dos treinos de todas as Seleções Brasileiras (Masculina e Feminina), 
nas categorias Principal e de Base, além de ativações com o mascote 
Canarinho e a associação das marcas em pontos de venda. Fonte e mais 
informações: (www.paguemenos.com.br).

E - Enfrentamento à Covid-19
A Pronep Life Care, marca do grupo Sodexo, pioneira no serviço de 
Atenção Domiciliar (home care) no Brasil, foi reconhecida pelo programa 
“Beyond the Call of Duty for COVID-19”, da Federação Internacional 
dos Hospitais (IHF), pelo seu plano de ação em resposta à pandemia. 
Também 102 hospitais e prestadores de serviços de saúde espalhados 
por 28 países receberam a condecoração. A empresa recebeu o distintivo 
de reconhecimento, após avaliação de um comitê de revisão interna-
cional composto por 16 especialistas do setor da saúde. A Pronep foi 
a única instituição brasileira da área de atenção domiciliar a receber o 
reconhecimento. As instituições  reconhecidas podem ser encontrados 
em: (https://bityli.com/s7jfY).

F - Campus Mobile 
O concurso de inovação e empreendedorismo Campus Mobile, promovido 
pelo Instituto Claro, acaba de selecionar 91 projetos para participar desta 
edição. Os selecionados, estudantes universitários e recém-formados, 
agora seguirão de forma remota para a etapa de desenvolvimento das 
ideias. Ao final, os autores dos projetos vencedores nas categorias Saúde, 
Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms vão parti-
cipar de uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em 2021. 
Respeitando o isolamento social, a 9ª. edição do Campus Mobile prevê 
ainda as etapas de finalização de protótipos e a semana de imersão online, 
com o anúncio dos vencedores previsto para maio. Mais informações: 
(https://www.institutoclaro.org.br/nossas-novidades/conheca-os-proje-
tos-selecionados-para-participarem-da-9a-edicao-do-campus-mobile/).

G - Icônica Aeronave 
A Emirates anunciou que usará sua icônica aeronave Airbus A380 na rota 
Dubai-São Paulo entre os próximos dias 9 e 30 de janeiro. A aeronave 
Emirates A380 fará quatro voos por semana para São Paulo para atender 

A - Aprender Italiano
A Embaixada da Itália no Brasil anunciou o lançamento de um pro-
grama de bolsas de estudo para aprendizagem do idioma italiano 
no Instituto Italiano de Cultura, no Rio de Janeiro. São 16 bolsas 
integrais, com a duração de dois semestres, para estudo em níveis 
intermediários, a partir de 12 de janeiro. As bolsas serão distribuídas 
a estudantes de quatro estados: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. Para se candidatar a uma bolsa é preciso enviar 
e-mail para (centro.iicrio@esteri.it), com documentos específicos 
digitalizados e alguns dados pessoais. Requisitos: renda per capita 
familiar máxima de três salários mínimos; idade entre 16 e 32 anos; 
Estar matriculado em um instituto de ensino público e demonstrar 
conhecimento básico da geografia, da história e da realidade sócio 
cultural atual da Itália (ANSA).

B - Vacinas para o Nordeste
A operadora logística paulista RV Ímola começa a movimentar uma 
vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (22). Em entrevista à 
Revista Carga Pesada, o diretor Comercial da empresa, Rui Frei-
tas, confirmou a operação, mas afirmou que, devido a contrato 
de confidencialidade, não poderia adiantar informações como o 
nome do laboratório, o país de origem, nem o aeroporto no qual o 
imunizante chegará. Disse apenas que a carga será destinada ao 
Nordeste. O primeiro carregamento deve conter 1 milhão de um 
total de 10 milhões de doses. “Pode ser até chinesa. Eu não sei 
qual é porque eles não informaram”, afirmou. A empresa foi con-
tratada por uma trading. A única certeza que Freitas afirma ter é 
que não se trata do produto da Pfizer, já que não foi solicitado a 
ele um baú especial. 

C - Vacinas do Butantan
O governo do estado de São Paulo confirmou o recebimento de 2 milhões 
de doses prontas da vacina contra o Coronavírus, desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. 
Este é o maior lote já enviado à América do Sul até o momento. Com 
esse recebimento, o Butantan soma 3,12 milhões de doses disponí-
veis para uso imediato tão logo haja autorização da Anvisa. Segundo 
o governo estadual, a vacinação em São Paulo está confirmada para 
ter início no dia 25 de janeiro. O diretor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, afirmou que no dia 15 do primeiro mês do ano que vem vão 
estar prontas para uso 9 milhões de doses. No começo de fevereiro, 
22 milhões e, no dia 15 de março, outras 15 milhões de dose. Fonte: 
(brasil61.com).

ao aumento na demanda por viagens nesta rota na temporada de verão 
no Brasil. Esta será a primeira vez que a icônica aeronave retornará à 
América do Sul desde a suspensão dos voos de passageiros devido à 
pandemia da COVID-19 em março de 2020. A Emirates retomou os voos 
de passageiros para São Paulo em agosto último com sua aeronave Boeing 
777-300ER. Os clientes poderão desfrutar da experiência incomparável 
na icônica aeronave, com suas cabines espaçosas e confortáveis e os 
produtos e serviços exclusivos e imperdíveis. Mais informações: (www.
emirates.com/flytoDubai). 

H - Conectividade Remota 
A TeamViewer, líder global em tecnologias de conectividade remota 
e uma das mais sólidas histórias de sucesso na indústria de software 
europeia, está comemorando 15 anos. Com sede na cidade de Göppin-
gen, na Alemanha, e instalações em todo o mundo, a TeamViewer é 
provedora de softwares que permitem conectar dispositivos de todos 
os tipos entre si e, assim, acessá-los para trabalhar remotamente. As 
soluções TeamViewer são inovadoras, baseadas em uma plataforma de 
conectividade global e infraestrutura tão poderosas quanto flexíveis. 
Até o momento, o TeamViewer já foi instalado mais de 2,5 bilhões de 
vezes em dispositivos em todo o mundo e a tecnologia conta com mais 
de 560 mil assinantes pagantes. Para uso privado, o software é gratuito 
(em www.teamviewer.com). 

I - NBA no Brasil
A National Basketball Association (NBA) e o Grupo Globo anunciaram 
a renovação do contrato entre as partes para transmissão de jogos e 
conteúdos para o mercado brasileiro. A parceria teve início em fevereiro 
de 2015 e o novo acordo passa a vigorar na próxima temporada (2020-
2021). O termo prevê a exibição de até cinco jogos por semana da tem-
porada regular - ao todo, cerca de 100 partidas na fase de classificação 
-, além da transmissão de partidas das séries de Playoffs e confrontos 
de finais de conferência pelos canais SporTV. A nova temporada começa 
com uma rodada dupla nesta terça-feira (22): Golden State Warriors x 
Broolyn Nets (21h/ horário de Brasília) e, na sequência, o clássico de 
Los Angeles entre Lakers, atuais campeões, e Angeles Clippers, direto 
do Staples Center.

J - Complexo Industrial 
Na última quinta-feira (17), foi realizada a cerimônia de lançamento 
da pedra fundamental do projeto de expansão do complexo industrial 
da Taurus em São Leopoldo (RS). Na primeira etapa a construção 
de 12.000 m² de área que abrigará um moderno complexo industrial, 
com o objetivo de aproximar fornecedores estratégicos, otimizando 
os processos e reduzindo custos de produção e logísticos. A fase de 
construção do novo complexo industrial gerará cerca de 300 empre-
gos e, quando pronto, irá empregar mais de 750 pessoas diretamente 
e 250 indiretamente. O projeto recebeu investimento de mais de R$ 
110 milhões, dos quais R$ 25 milhões em infraestrutura aportados 
pela Taurus e R$ 85 milhões pelos seus fornecedores que implantarão 
suas respectivas unidades na área construída. Saiba mais em: (https://
taurusarmas.com.br/).

Queda da lei que limitava 
a instalação de antenas: 
o que isso trará de bom?

Quanto as 
telecomunicações 
móveis mudaram em 
16 anos? A resposta é 
muito

Imaginem que, naquela 
época, praticamente 
não existiam os smart-

phones e todo o ecossiste-
ma de aplicativos e soluções 
que se desenvolveram a 
partir deles. O mercado se 
transformou profundamen-
te e, por isso, precisa ser re-
gulado de forma adequada, 
com leis que acompanhem 
essa nova realidade. 

Nesse sentido, a decisão 
da Primeira Turma do STF 
de anular a lei de 2004 da 
cidade de São Paulo que 
limitava a instalação de 
antenas de telefonia celular 
na cidade foi um acerto e 
deve ser comemorada. 

A referida lei, dava ao mu-
nicípio o poder de decisão 
sobre as instalações das 
chamadas ERBs (Estações 
Rádio Base), por meio de 
uma legislação anacrôni-
ca, que há muito não fazia 
sentido, prevendo, por 
exemplo, edificações para 
antenas, algo já desneces-
sário, uma vez que os equi-
pamentos modernos são de 
tamanho substancialmente 
menor, e podem facilmente 
ser instalados em topos de 
prédios, por exemplo. 

Além de apresentar di-
versas exigências bastante 
exacerbadas, como terre-
nos com habite-se, com 8 
metros de largura e a pelo 
menos 12 metros de dis-
tância da via pública para 
a instalação. Lidar com 
todas essas discrepâncias 
impedia as empresas do 
setor de Telecomunicações 
de explorar o serviço sem 
correr riscos, deixando-as 
muito desconfortáveis em 
fazer adaptações caras 
e cercadas de incerteza 
jurídica. 

Para entender, é só ima-
ginar que a operadora 

instalaria uma antena para 
aumentar/melhorar sua co-
bertura e, depois, poderia 
perder esse investimento 
por uma questão legal, que 
não condizia com a evolu-
ção do serviço. Sem res-
paldo legal, o investimento 
fica arriscado, e o foco das 
empresas, que deveria ser o 
de prestar o melhor serviço 
(e mais atual) possível, fica 
dividido com as questões 
jurídicas e arbitrárias. 

Em 2010, quando a Tel-
comp (Associação Brasilei-
ra das Prestadoras de Ser-
viços de Telecomunicações 
Competitivas) questionou a 
lei, operadoras chegaram a 
ser multadas em até R$ 100 
mil mensais por antena irre-
gular. A visão da associação 
é que a estratégia, no que 
diz respeito às Telecomu-
nicações, deve ser dese-
nhada em âmbito Federal, 
pela União. E quando um 
município cerceia o direito 
de uma empresa que tem 
uma concessão nacional de 
prestar um serviço, todos 
perdem. 

É impraticável para uma 
operadora de telefonia 
móvel, com presença na-
cional, ter que lidar com 
mais de 5 mil prefeituras e 
câmaras municipais e fazer 
adequações de acordo com 
as legislações de cada uma, 
que muitas vezes não são 
claras, modernas e objeti-
vas. Diante disso, é preciso 
afirmar que essa foi uma 
vitória para a sociedade, 
principalmente para quem 
mora em São Paulo. 

Agora, as operadoras 
estarão mais livres para 
investir em infraestrutura, 
algo essencial para a imple-
mentação do 5G. O futuro 
e a evolução do setor de 
telecomunicações, passam 
pela pacificação sobre os 
temas de infraestrutura. 
Esse foi um bom começo. 

(*) - É CEO da Megatelecom e 
Vice-presidente Executivo da 

Telcomp (Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações Competitivas).

Carlos Eduardo Sedeh (*)

Diante da pandemia, a confiança vem melhorando 
mas de forma lenta e gradual. 

Mesmo com essa re-
cuperação, este foi 
o pior mês de de-

zembro da série histórica. 
O índice permaneceu abaixo 
do nível de satisfação (100 
pontos), o que vem aconte-
cendo desde abril de 2015 
(102,9 pontos). A série com 
ajuste sazonal apresentou 
crescimento mensal de 
1,2%, o quarto crescimento 
consecutivo e mais intenso 
do que o observado no mês 
anterior (+0,8%). 

Contudo, em relação a 
dezembro de 2019, houve 
retração de 25,1%, a nona re-
dução nesta base comparati-
va. “A confiança vem melho-
rando, mas de forma lenta, 
gradual, como não poderia 
deixar de ser diante do dra-
mático quadro econômico 
provocado pela pandemia. 
Nossa expectativa é de que, 
com a vacinação já planejada 
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A alta mostra que o comércio está conseguindo se reequilibrar 
após um ano de perdas.

Balanço da Associação Comercial de São Paulo mostra 
que as vendas do varejo nos primeiros quinze dias de 
dezembro tiveram alta de 0,4% em comparação com o 
mesmo período de 2019. O levantamento foi feito a partir 
dos dados da Boa Vista, que administra serviços de prote-
ção ao crédito. Para o economista da associação, Marcelo 
Solimeo, a alta mostra que o comércio está conseguindo 
se reequilibrar após um ano de perdas. 

“Os números mostram que apenas devemos zerar as 
perdas de dezembro comparadas com as do período 
similar do ano passado; não é um crescimento econô-
mico”, analisou. Na sua opinião, o varejo só voltará a ter 
fôlego para ter crescimento real em 2022. “Crescimento, 
mesmo, só acreditamos que vá ocorrer em 2022, se não 
houver pandemia por muito tempo em 2021”, ponderou. 
Neste fim de ano, segundo a associação, as vendas es-
tão tendo impulso do 13º salário e da última parcela do 
auxílio emergencial.

As medidas de distanciamento social para conter a 
pandemia do Coronavírus provocaram uma retração nas 
vendas do comércio que chegou a 54,9% em junho, mês 
com maior queda no ano. As perdas foram se reduzindo 
gradualmente com a flexibilização da quarentena. As-
sim, a redução das vendas em novembro ficou em 5%, 
na comparação com o mesmo mês de 2019. As vendas 
da primeira quinzena de dezembro significam uma alta 
de 41,2% em relação às duas primeiras semanas do mês 
anterior (ABr).
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Intenção de Consumo das 
Famílias é o maior desde maio
O ICF, apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), alcançou o patamar de 72,1 pontos 
em dezembro, o maior resultado desde maio de 2020, quando chegou a 81,7 pontos

mento no mês. Também foi 
registrado o maior percen-
tual, desde maio de 2020, 
de famílias com percepção 
positiva sobre o futuro do 
mercado de trabalho”, ana-
lisou a economista da CNC 
Catarina Carneiro.

Na avaliação por faixa 
de renda, as famílias com 
renda acima de dez salários 
mínimos revelaram nível de 
insatisfação de 82,6 pon-
tos, com aumento mensal 
de 1,4% e queda anual de 
26,2%. Para as famílias com 
renda abaixo de dez salários 
mínimos, o indicador atingiu 
70,1 pontos, representando 
insatisfação, já que o índice 
permaneceu abaixo dos 100 
pontos. No entanto, no mês 
houve avanço de 1,2% na 
confiança nessa faixa de ren-
da, enquanto na comparação 
anual aconteceu redução de 
24,8% (Gecom/CNC).

pelo governo, esse processo 
de retomada da confiança 
tenha continuidade, prova-
velmente se acelerando nos 
próximos meses”, avaliou 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

“Os resultados do ICF 
mostram que as famílias 

reforçaram sua confiança 
na recuperação econômica. 
Essa melhora nos indicado-
res de curto prazo já está in-
fluenciando as expectativas 
de longo prazo, tanto que 
a Perspectiva Profissional 
para o próximo semestre 
apresentou o maior cresci-

Varejo apresenta recuperação nas 
vendas de fim de ano

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi consumada, 
nesta data, a operação de compra e venda de quotas da Raro Recrutamento em TI Ltda. (“Raro Labs”) detidas por 
determinadas pessoas físicas (“Vendedores”), adquiridas pela CBfácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. 
(“CBfácil”), sociedade controlada pelo Bmg (“Operação”). Com o fechamento da Operação, a CBfácil passou a ser 
titular de quotas representativas de 30% do capital social da Raro Labs e de uma opção de compra para aumentar sua 
participação para 75%, que pode ser exercida até o 3º aniversário do fechamento da Operação. O preço de aquisição 
total é de aproximadamente R$ 3,5 milhões e será pago pela CBfácil aos Vendedores em parcela única no dia 1º de 
fevereiro de 2021. A Operação já foi autorizada pelo Banco Central do Brasil. A Raro Labs é especializada no 
desenvolvimento e manutenção de softwares customizados e soluções inovadoras. A Operação trará inovações 
tecnológicas para o Bmg, permitindo uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e 
novas oportunidades de negócio. No âmbito da Operação, a CBfácil e os Vendedores, com a interveniência e anuência 
da Raro Labs, também celebraram um acordo de sócios da Raro Labs.

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Marco Antonio Antunes - Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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