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D - Plano de Expansão 
A Michelin acaba de anunciar novo investimento no Amazonas. No to-
tal, serão investidos R$ 100 milhões entre 2021 e 2024. O investimento 
faz parte da segunda fase do plano de expansão da empresa na região 
e criará mais de 250 postos de emprego, aumentando em 26% o total 
de funcionários de sua unidade industrial no Estado. A expansão terá 
como principal objetivo a produção de pneus para motos e bicicletas. 
De 2017 a 2020, a Michelin iniciou seu processo de expansão na região 
com investimento similar, criando 367 novos postos de trabalho. Hoje, 
a empresa busca fornecedores para aumentar a produção e compra do 
látex do Amazonas localmente. Saiba maise em: (www.michelin.com.br)

E - Novidades Tributárias
No dia 13 de janeiro, às 20h, a Faculdade BSSP (Boa Sorte, Sabedoria e 
Prosperidade) trará, ao vivo, um tributarista de elite para apresentar um 
panorama das novidades tributárias e cenários das possíveis reformas. Liêda 
Amaral, professora da faculdade, mediará uma mesa com a participação 
do ex-secretário da Receita e atual integrante do Comitê de Peritos sobre 
Cooperação Internacional em Matéria Tributária da ONU, Jorge Rachid. Na 
companhia dos grandes tributaristas estará Edgar Madruga, coordenador do 
MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário.  Além da presença 
de Fábio Rodrigues, coordenador do curso de Direito Tributário aplicado. 
Inscreva-se atravésdo link: (https://bssp.ac-page.com/tributarista-de-elite-lp).

F - Renove sua Casa
A tradicional campanha “Renove Sua Casa” da Camicado, que acontece 
entre os dias 7 e 17 de janeiro, traz itens para decorar, servir, cozinhar 
e organizar com descontos de até 50%. Entre as peças, destaque para 
as que levam o selo Home Style. Com 112 lojas físicas pelo Brasil e es-
tratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece 
um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, 
organização, eletroportáteis e itens licenciados. A marca é referência 
do mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que 
procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com 
qualidade e estilo. A campanha acontece em todas as lojas físicas da 
rede, no site (www.camicado.com.br), e no aplicativo Camicado. 

G - Cafés do Brasil 
O Valor Bruto da Produção (VBP) dos Cafés do Brasil, que corresponde ao 
faturamento total das lavouras, tanto de arábica como de conilon, atingiu R$ 

A - Atendimentos Digitais
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran.SP) intensificou a 
prestação de serviço e ampliou em 67% a quantidade de procedi-
mentos que podem ser feitos de maneira digital. Em 2019, eram 43 
e agora são 72. Com isso, de janeiro a dezembro, foram realizados 
mais de 125 milhões de interações pela internet, e também pelos 
sites e aplicativos do Detran e Poupatempo. Em 2019, foram 47 
milhões. Dos principais serviços do órgão de trânsito, 90% deles 
já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de ir 
até uma unidade física do Detran.SP ou posto do Poupatempo. Um 
exemplo de praticidade no serviço digital é a renovação da CNH. 

B - Investimento e Negócios   
A multinacional H&CO, especializada na prestação de serviços de 
SAP Business One, contabilidade, impostos internacionais e recur-
sos humanos, iniciou seu processo de expansão e investimento na 
América Latina, vendo a região como uma grande oportunidade 
para investimentos e negócios. A companhia norte-americana, 
atualmente presente em trinta países, quer dobrar sua presença 
na região em 2021 por meio de investimentos nos principais mer-
cados, como México, Brasil, Chile, Colômbia, Panamá e América 
Central. Ao fornecer serviços profissionais de alta qualidade em 
tempo hábil, conquista sólida reputação como consultora de con-
fiança na área de impostos internacionais e serviços de impostos 
corporativos para pequenas e médias empresas. Visite (https://
www.hcoadvisors.com/es/home).

C - Construção Civil
A plataforma Parceiro da Construção, iniciativa do Grupo  Saint-
Gobain (Quartzolit, Brasilit, Placo, Isover, Ecophon e Owa Sonex), 
disponibiliza, a partir de janeiro, 21 atividades, entre cursos, webinars, 
palestras e trilhas de conhecimento, com o objetivo de capacitar 
vendedores, revendedores, construtoras, engenheiros, arquitetos, 
consumidores e profissionais e iniciantes que atuam em toda a cadeia da 
construção civil. Os cursos e conteúdos abrangem temas relacionados 
à capacitação e aprimoramento sobre uso de materiais de construção, 
reformas, vendas e marketing. Para participar das capacitações, todas 
gratuitas, basta acessar o site (www.parceirodaconstrucao.com.br), 
preencher um cadastro e acompanhar a atualização e programação 
da agenda de cursos.

34,04 bilhões em 2020. O café conilon com receita de R$ 5,84 bilhões represen-
tou em torno de 17% desse faturamento e o café arábica, que atingiu R$ 28,2 
bilhões, correspondeu a 83% do total. Com base nesses números, verifica-se 
que a cafeicultura participa com aproximadamente 5,7% do faturamento 
total das lavouras brasileiras, o que coloca o setor café em quinto lugar no 
ranking do VBP. Com relação à produção total em 2020, incluindo as espécies 
de café arábica e conilon, o volume físico apresentou um aumento de 25% 
em relação ao ano passado e atingiu o equivalente a 61,62 milhões de sacas 
de 60kg, produzidas em uma área de 1,8 milhão de hectares. 

H - Empréstimo Pessoal
Pesquisa realizada pela fintech Bom Pra Crédito - marketplace que une 
credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência única 
e 100% digital - para compreender o perfil do tomador de empréstimo 
em 2020, o Brasil é um país que quer pagar suas dívidas. De acordo com 
a startup, 53% dos brasileiros pediram empréstimo pessoal para ficar 
com as contas no azul. Ainda de acordo com o estudo, investir em um 
negócio (19%), comprar um veículo (7%), reformar um imóvel (6%), 
fazer compras (4%) ou comprar um imóvel (3%) seguem liderando o 
ranking de prioridades financeiras dos tomadores de empréstimo. Em 
um ano tão atípico, as finanças ficaram comprometidas, sendo necessário 
recorrer ao crédito para manter a organização das contas em dia. Saiba 
mais em: (https://bompracredito.zendesk.com/hc/pt-br).

I - Cascas de Arroz
Em torno de 22 mil toneladas de cascas de arroz foram transformadas em 
energia elétrica em 2020, pela usina própria da Fumacense Alimentos, 
localizada na unidade matriz da empresa, em Morro da Fumaça/SC. Ao 
todo, neste ano a estrutura gerou 6.293 MW/h, o que em um comparativo, 
seria suficiente para abastecer cinco mil residências de até três pessoas 
durante o mesmo período de 12 meses. Em um sistema de cogeração, a 
usina tem queimado 90 toneladas de cascas de arroz por dia na caldeira 
e produzido, com isso, 23 toneladas de vapor a cada hora. Neste cenário, 
60% do vapor gera eletricidade por meio de uma turbina e os outros 
40% são destinados ao processo de parbolização do grão, no setor fabril 
da empresa. Outras informações: (www.fumacensealimentos.com.br).

J -  Docas do Rio 
A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), Autoridade Portuária que 
administra os Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis 
encerra o ano de 2020 com um crescimento de 21% na receita. O fatura-
mento de R$ 630 milhões significa o recorde e é o maior crescimento dos 
últimos 10 anos, numa sucessão de elevações consecutivas de 19,4% em 
2017, 16,8% em 2018 e de 13,6% em 2019. O número histórico deve-se a 
uma conjugação de fatores: a sustentação das operações durante a pandemia, 
a resiliência dos operadores de contêineres durante a crise, a recuperação 
da movimentação do minério de ferro após uma queda em 2019, as nego-
ciações bem-sucedidas com parceiros comerciais e à grande elevação do 
preço do minério de ferro em reais. Saiba mais em: (www.portosrio.gov.br). 

A década do Brasil 

É normal que ao 
final de um ano 
façamos uma 
avaliação de 
tudo que passou. 
Certamente 2020 não 
foi um período fácil

Mas neste momento 
fechamos um ciclo 
de 10 anos que ini-

ciou em 2010, a chamada 
década do Brasil, que con-
taria com Copa da Mundo, 
Olimpíadas e as benesses 
do Pré-Sal. O país era a 
sensação do momento e 
tinha tudo para finalmente 
decolar. O resultado, como 
sabemos, tanto na Copa, 
quanto na economia, foi 
desastroso. Diante de tantos 
erros, já passou do momento 
do Brasil aprender e reagir. 

Dez anos atrás vivíamos 
um mar de ufanismo. En-
quanto muitos diziam que 
nosso país estava na moda, 
que esta seria a década do 
Brasil e tudo se encami-
nhava para crescermos de 
forma nunca vista, sempre 
olhei para esse cenário com 
certo grau de ceticismo. 
Quando analisamos cená-
rios, sempre precisamos 
olhar para o histórico a 
fim de desenhar os rumos 
que temos adiante. Foi o 
que fiz. 

Nada nos indicava que 
os elementos basilares de 
nossa nação haviam evo-
luído para aproveitarmos 
a onda a favor que se for-
mava. Construímos uma 
democracia, realizamos 
privatizações, desenhamos 
um modelo de capitalismo 
social, mas ainda em nossa 
base havia elementos da po-
lítica de compadrio, impu-
nidade, corrupção e incer-
teza, fatores que impedem 
a adoção de ferramentas 
reais de impulsionamento 
social e econômico. Havia 
maquiagem, mas faltava 
substância. 

Sabemos que o Brasil não 
perde a oportunidade de 
perder oportunidades. Uma 
década depois da euforia, 
vivemos a depressão. Além 
de nosso país não pegar 
embalo na onda favorável, 
retrocedeu. O empobreci-
mento médio da população 
na década foi o mais intenso 

em 100 anos. Além de não 
crescer, o Brasil regrediu. 
Nos anos Dilma despencou 
3,8% em 2015 e 3,6% em 
2016. Diante da pandemia 
em 2020, as expectativas 
são de um novo tombo de 
mais de 4%. 

Sem um arcabouço de re-
formas estruturais, políticas 
de longo prazo e embalado 
pelo populismo da nova ma-
triz econômica, certamente 
o crescimento não viria, 
mesmo que impulsionado 
por uma gigante onda a 
favor. O desencadeamento 
da Lava Jato foi apenas 
mais um capítulo da história 
desse castelo de cartas que 
se desmontou, pois ape-
sar de alto, era frágil. Um 
modelo de capitalismo de 
Estado baseado na política 
do compadrio e nos instru-
mentos de corrupção que 
realizavam a manutenção 
do sistema. 

Vítima dos próprios erros, 
nosso país paga um preço 
alto, que além de tropeçar 
em uma década perdida, 
assim como nos anos 1980, 
tem como vítima principal 
uma geração que esperava 
ter superado o passado. 
Mais uma geração perdida, 
reformas inacabadas, preju-
ízos sociais incalculáveis. O 
retrato do Brasil, dez anos 
depois, é desolador. Em uma 
década, aquela que deveria 
ser nossa, o mundo cresceu 
30,5% e nosso país apenas 
2,2%. 

Chegamos ao fim de mais 
uma década que deveria ser 
esquecida, mas que serve 
de alerta. O Brasil precisa 
deixar de ser refém de seus 
próprios erros, da política de 
compadrio e da corrupção 
endêmica que corrói nossas 
instituições. É preciso olhar 
adiante aprendendo com 
os erros do passado. Que o 
fim destes dez anos sirva de 
recomeço, entendimento, 
diálogo e unidade, afinal, 
todos dependemos do su-
cesso de nosso país. 

Mesmo com ceticismo, 
um novo ano é sempre mo-
tivo para renovarmos nossa 
crença em dias melhores. 

(*) - É coordenador da pós-graduação 
da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília, Cientista 
Político e mestre em Ação Política 
pela Universidad Rey Juan Carlos. 

Ex-Diretor da Apex-Brasil, é Diretor-
Executivo do Interlegis no Senado. 

Márcio Coimbra (*)

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro 
Guimarães, disse que a instituição vai lançar o que chamou 
de “programa de microfinanças”. A proposta, segundo ele, 
é ofertar financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 2 mil 
para mais de 10 milhões de brasileiros, com taxas de juros 
entre 1,5% e 2,5% ao mês.

“São taxas muito menores de juros e que vão permitir 
que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao 
crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agên-
cia. Isso reforça a bancarização e reforça o acesso dessa 
população mais carente ao setor financeiro”, explicou, 
durante entrevista ao programa Voz do Brasil.

Segundo Guimarães, algumas iniciativas já em anda-
mento, como o Programa Casa Verde e Amarela, também 
passarão a ter sua operacionalização pelo celular por meio 
do aplicativo Caixa Tem. “Todos os contratos desse progra-
ma serão, a partir do ano que vem, via aplicativo”, disse. 
Hoje, segundo estimativas da instituição, 4,5 milhões de 

Índice da B3, a bolsa de valores brasileira, acumula alta de 3% no ano.

Índice de referência do mercado 
acionário no Brasil, o Ibovespa re-
novou marca histórica intradia na 

terça-feira (29), no penúltimo pregão 
do ano, a 119.860,91 pontos. Mesmo 
perdendo o fôlego, ainda acumula alta 
de cerca de 3% em 2020.

As ações negociadas na B3 senti-
ram o cataclismo global provocado 
pela pandemia ainda no primeiro 
trimestre, com medidas de lockdown 
minando empresas e economias e 
afastando as cotações dos recordes 
de janeiro. No pior momento do ano, 
em março, o Ibovespa se aproximou 
dos 60 mil pontos, um tombo de quase 
50% frente às máximas históricas 
registradas até então em janeiro, 
quando encostou nos 120 mil pontos, 
nível nunca antes superado.

Apesar do susto, muitos enxergaram 
no tombo uma oportunidade de buscar 
melhores retornos de seus investimen-
tos, como referendam dados sobre a 
participação de pessoas físicas, que 
cresceu exponencialmente, dado o 
ambiente de juros muito baixos. Em 
boa parte do ano, a fraqueza da ati-
vidade econômica no país e o quadro 
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Ibovespa termina 2020 com sinal 
positivo e perto de níveis históricos
Uma das máximas no mercado financeiro é de que contra fluxo não há argumento, e o encerramento 
de 2020 na bolsa brasileira reforça tal premissa, com o Ibovespa terminando o ano com sinal positivo 
e perto de níveis históricos

Caixa vai lançar programa de 
financiamentos de até R$ 2 mil

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

FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mo-
biliários nº 358/2002, retifi cando os Fatos Relevantes divulgados nos dias 17 e 28 de dezembro de 2020, desconsi-
derando as ações em tesouraria, os valores de juros sobre o capital próprio (“JCP”), passam a ser conforme a se-
guir: • valor bruto por ação ordinária e preferencial: era de R$0,1775 e aumentou para R$0,17860726211; • valor 
líquido por ação ordinária e preferencial: era de R$0,1509 e aumentou para R$0,15181617279. Desta forma, o va-
lor bruto total permanece em R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), tendo como base de cálculo a po-
sição acionária fi nal registrada no dia 29 de dezembro de 2020. O pagamento do JCP será efetuado até 30 de abril 
de 2021. Em caso de dúvidas, por favor acesse www.bancobmg.com.br/ri > menu Fale com RI.

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES - Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. 
“Vamos migrar esses e novos contratos serão feitos pelo 
aplicativo”, concluiu (ABr).

inflacionário tranquilo respaldaram 
as apostas de manutenção da Selic 
em mínimas históricas, estimulando a 
busca por melhores retornos.

Nem ruídos políticos ou prognósticos 
fiscais assustadores afastaram essa 
classe de investidores da bolsa, que no 
final de novembro somava 3,2 milhões, 
de 1,6 milhão um ano antes. Foi o fluxo 
local, inclusive, que garantiu as altas 

acumuladas em abril, maio, junho e 
julho do Ibovespa, mesmo com forte 
saída de capital externo da bolsa, em 
meio aos receios relacionados à Co-
vid-19 e eleição nos Estados Unidos. 
Para 2021, o mercado não descarta 
ajustes, mas a perspectiva permanece 
positiva, em meio a estímulos ainda 
expressivos no exterior e ampliação 
da vacinação contra a Covid-19 (ABr).
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