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Informação 
confiável: raridade 

no mercado
A leitura do cenário 
econômico mundial, 
com ênfase no cenário 
brasileiro, está 
ficando cada vez mais 
complexa

Muitos agentes de 
mercado (e outros 
curiosos de plan-

tão) vêm a público dar noto-
riedade às suas “impressões 
econômicas”, mas sem 
qualquer compromisso com 
a assertividade ou rastrea-
bilidade dos comentários 
que fazem. 

Estamos vivendo uma era 
na qual os inputs, antes cha-
mados de “informações”, 
na verdade, se prestam a 
desinformar e tornar tudo 
mais nebuloso ainda, difi-
cultando cada vez mais a 
leitura do panorama de risco 
e crédito.

Hoje, tão importante 
quanto as informações ob-
tidas no processo do Know 
Your Customer - KYC - são 
as fontes destes dados e sua 
confiabilidade. E este é um 
ponto muito importante. 
Entenda: o tema aqui não 
é se o seu “fornecedor de 
informações” é confiável. 
Vai muito além disso. Cada 
vez mais precisamos nos 
certificar de que as fontes 
desses “fornecedores de in-
formações” são fidedignas. 

Todos que trabalham 
no mercado de avaliação 
de risco e crédito, KYC 
ou mesmo no Inbound de 
clientes, sabem o quanto 
a “indústria da desinfor-
mação” impacta na correta 
avaliação e emissão de um 
juízo de valor discricionário 
comprometido.

Se não fosse o bastante, 
ainda temos as dificuldades 
impostas temporalmente 
por movimentos isolados 
como a greve do Bacen, 
impedindo a divulgação 
do Boletim Focus, e pelas 
incontáveis interpretações 
distorcidas dos sinais de 
mercado.

A simples leitura de jor-
nais ou sites especializados 
pode causar desconforto 
frente ao nítido antago-
nismo entre notícias. Na 

mesma página, podemos ler 
sobre o aumento do índice 
da intenção de consumo dos 
brasileiros apontado pelo 
CNC, e ainda, uma nota da 
FGV dizendo que o cenário 
econômico da América 
Latina é o pior desde 2020.

Podemos nos deparar 
também, lado a lado, com 
a declaração do FMI em 
Davos dizendo que a eco-
nomia global enfrenta seu 
maior teste desde a Segunda 
Guerra Mundial e o fecha-
mento das bolsas asiáticas 
apresentando alguma alta, 
ainda que discreta. 

Não obstante, nos depa-
ramos com projeções do 
PIB crescendo 1,5% este 
ano, divulgadas pela equipe 
econômica, contrastando 
com expectativas bem mais 
conservadoras, da ordem de 
0,8%, por parte de bancos, 
(se bem que o Goldman 
Sachs mandou logo 1,5%!).

Com relação à inflação, 
o governo divulga índices 
inferiores a 8%, enquanto 
o mercado tem trabalhado 
na casa de dois dígitos. Para 
completar esse quadro, 
observamos a iminente 
chegada da quarta onda 
da COVID, proliferação da 
varíola símia pelo mundo e a 
eventual ocorrência profilá-
tica de um novo lockdown.

Níveis de inflação pre-
ocupantes e desemprego 
demorando a cair apontam 
para um cenário de estag-
flação e despoupança de 
longo prazo. A queda do 
efeito catalisador da renda 
complementar e substituta 
como mecanismos de incen-
tivo à retomada econômica.

Enfim, o Brasil nunca 
foi para amadores. Mas a 
correta interpretação de 
informações tem ganha-
do relevância crescente 
e maior importância nas 
organizações. E na sua 
empresa? Quais as fontes 
de informações estão sen-
do utilizadas para o KYC, 
Compliance, Governança, 
Risk & Valuation?
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D - Meio Ambiente 
Localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), reconhecida 
mundialmente por seu padrão de excelência e pela busca constante 
em inovação, a Casa Valduga é certificada por usar em suas instalações 
energia elétrica proveniente de fonte limpa, totalmente renovável e 
que não agride o meio ambiente. O certificado foi emitido pela Ludfor 
Energia, empresa especializada em gestão de energia. Desde 2020, 
toda a energia elétrica consumida pela vinícola é proveniente de fontes 
incentivadas pelo Governo Federal (eólica, solar, biomassa, PCH e CGH) 
e segue padrões e metodologias internacionais, com o intuito de obter 
uma matriz energética ambientalmente limpa e sustentável, seguindo 
os princípios e os valores da empresa. Mas informações: (https://www.
casavalduga.com.br).

E - Marca Poderosa 
Pelo quinto ano consecutivo, a marca Casillero del Diablo foi destacada 
globalmente pela prestigiada consultoria inglesa Wine Intelligence, 
sendo reconhecida como a segunda marca de vinho mais poderosa do 
mundo e a primeira da América Latina. A Wine Intelligence apresenta 
anualmente o Global Wine Brand Index. Neste último relatório, foram 
entrevistados mais de 25 mil consumidores de vinho dos 25 países mais 
relevantes do setor. Isso representa 439 milhões de consumidores re-
gulares de vinho em todo o mundo. No Brasil, Casillero del Diablo é a 
marca mais forte e mais lembrada da categoria de vinhos importados, 
segundo dados da Kantar. 

F - Emissões de Carbono
A Ascenty, empresa líder no mercado de Colocation na América Latina, 
com 28 data centers próprios no Brasil, Chile e México, conquistou o 
título de empresa “carbono neutro” no Programa Brasileiro GHG Protocol, 
referente a 2021 e pelo segundo ano consecutivo. Assim, a companhia, 
pioneira em neutralizar emissões desde 2020, cumpre a meta de, em 
todo primeiro semestre, compensar 100% do carbono emitido por suas 
unidades em operação no ano anterior. Além de ter inaugurado dois 
data centers em 2021 - Hortolândia 4 e Rio de Janeiro 2 -, a Ascenty 
registrou o dobro do consumo médio anual de energia em suas infraes-
truturas, passando de 500 GWh no ano. Já o tráfego de internet dentro 
das unidades cresceu aproximadamente 300%. Saiba mais em: (https://
www.ascenty.com/sustentabilidade/).

A - Obras nas Rodovias
A população, especialistas e técnicos interessados poderão dar sugestões 
sobre as premissas na elaboração de projetos de viadutos, passarelas e 
pontes nas rodovias sob concessão. A Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo está abrindo uma Consulta Pública com o objetivo de colher 
contribuições para o aprimoramento dos procedimentos, critérios e pa-
drões a serem adotados como parâmetros da elaboração de projetos de 
estrutura das obras de arte, estruturas que têm a finalidade de transpor 
obstáculos como vias, vales, rios entre outros, como pontes, viadutos e 
passarelas. O regulamento e a forma de participação na Consulta Pública 
encontram-se disponíveis no site (http://www.artesp.sp.gov.br), no menu 
Transparência: Audiências e consultas públicas.

B - Parceiro Oficial 
O Bmg acaba de renovar por mais três anos o contrato de Parceria 
Oficial Regional com o FC Barcelona. Com a renovação, o Bmg amplia 
a parceria e passa a ser o primeiro banco brasileiro a apoiar não só a 
equipe masculina, mas também o time feminino do gigante europeu. 
O Banco continua a oferecer aos torcedores do clube a Conta Digital 
FC Barcelona, que traz o cartão de débito e crédito internacional e 
personalizado nas cores da equipe, sem anuidade, gratuito, sem taxas, 
com cashback no crédito e no débito, PIX no crédito e saques ilimi-
tados. Com a parceria, os torcedores do clube também têm acesso à 
diversas promoções e benefícios exclusivos Saiba mais: (https://www.
bancobmg.com.br).

C - Cooperativismo de Crédito
Entre os dias 10 e 12 de agosto, em Recife, acontece o 14º Congresso 
Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred). O evento, realizado 
pela primeira vez em formato híbrido, já registra número recorde de 
mais de 2.500 inscrições presenciais, confirmando adesão expressiva 
do setor à programação que contará com mais de 20 palestrantes, de-
bates importantes e oportunidades de negócio. O tema principal será: 
“Futuros Plurais e a Essência Humana: horizontes do Cooperativismo 
Financeiro rumo à Sociedade 5.0” e objetiva promover uma reflexão sobre 
o futuro da sociedade e do mundo dos negócios, a partir de uma análise 
inovadora de cenários e tendências apresentados por especialistas de 
renome nacional e internacional. Saiba mais: (https://inscricoesconcred.
confebras.coop.br/inscricao- digital/  congressista).

G - Opções de Esportes
Tradicional ponto turístico da zona norte, o Parque Estadual Alberto 
Löfgren – Horto Floresta -  administrado pela Urbia Águas Claras desde 
abril, oferece diariamente, e de maneira gratuita, diferentes opções de 
atividades físicas. Os frequentadores podem optar por esportes mais 
intensos, como lutas e treinos de futebol, até programas mais leves, 
como yoga, bailes e aulas de coral. A agenda está dividida em três locais 
espalhados pelo parque: Polo Ecocultural, Tenda e Campo de Futebol. 
Além do cronograma de atividades físicas, o parque possui uma expres-
siva biodiversidade de fauna e flora, em meio a remanescentes de Mata 
Atlântica, e conta com diversas alternativas de lazer para toda a família, 
como trilhas, cachoeiras e programação cultural.

H - Técnicas da Arbitragem 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove neste 
mês de junho o curso “Arbitragem em três fases: métodos, práticas e 
técnicas” que será ministrado entre os dias 6 e 29, sempre às segundas 
e quartas-feiras, das 9h30 às 12h30 (horário de Brasília). O evento será 
100% online, com transmissão pela plataforma Zoom ou Google Meet. 
Será aplicada a metodologia do ensino participativo com aulas guiadas, 
dialogadas, método de caso, roleplay, brainstorming e Problem-Based 
Learning – PBL. As vagas são limitadas. Para mais informações acesse 
o link de eventos da Associação: (https://www.aasp.org.br/eventos/).

I - Benefícios da LGPD
Os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados serão discutidos 
em curso exclusivo da Escola de Lideranças da Fundação da Liberdade 
Econômica, disponível gratuitamente no portal da organização. São, ao 
todo, seis aulas, com carga horária total de uma hora e certificado de 
conclusão. O objetivo da capacitação é explanar de maneira clara e didática 
o que a Lei aborda e os benefícios proporcionados em termos de proteção 
de dados e privacidade. E o público alvo são todos os interessados em 
conhecer melhor a legislação. Mais informações e inscrições: (https://fle.
educaz.com.br/#/curso-online/lei-geral-de-protecao-de-dados/detalhe).

J - A Mais Escolhida
O estudo anual Brand Footprint, uma análise detalhada do comporta-
mento global do comprador em 2021, feito pela Kantar, líder mundial 
em dados, insights e consultoria, revelou que as famílias concentraram 
consistentemente suas escolhas em apenas 55 marcas no ano. Tornar-se 
uma dessas marcas é a chave para o crescimento no mercado de bens 
de consumo massivo. Pelo 10º ano consecutivo, a Coca-Cola continua 
sendo a marca mais escolhida do planeta, comprada 6,6 bilhões de 
vezes em todo o mundo durante o ano, um aumento de 3% em relação 
ao ano anterior, com base nas vendas para consumo dentro do lar. A 
Colgate continua como a segunda marca mais escolhida, e é a que está 
presente na maioria dos lares, com 57,3% do mundo a comprando pelo 
menos uma vez por ano. 

O empreendedor, ago-
ra, precisa se enqua-
drar em uma catego-

ria prata ou ouro, dentro de 
uma conta Gov, que seria 
uma confirmação da sua 
identidade, para garantir 
que sua empresa está regu-
lamentada.

“Essa medida foi criada 
pelo Governo Federal para 
aumentar a segurança do 
microempreendedor indivi-
dual. Antigamente, muitas 
empresas cobravam por 
um serviço gratuito e isso 
poderia gerar fraudes. Com 
a nova proposta, o próprio 
MEI assume o controle sobre 
os seus dados e CNPJ sem 
necessidade de terceiros”, 
explica o analista do Sebrae 
Rio, Eduardo de Castro.
	 •	Nível Prata - Para 

mudar o nível de bronze 
para prata, o empreen-
dedor precisa utilizar 

Agora, o próprio MEI assume o controle sobre os seus dados e 
CNPJ sem necessidade de terceiros.

Subiram os Índices de 
Confiança de Serviços 
e do Comércio

Os índices de Confiança de 
Serviços (ICS) e do Comércio 
(ICC) cresceram de abril para 
maio, segundo dados divulga-
dos ontem (30) pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). O 
ICC subiu 7,4 pontos e atingiu 
93,3 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos, o maior 
nível desde outubro de 2021 
(94,2 pontos). Já o ICS teve 
alta de 2,1 pontos e chegou a 
98,3 pontos, o maior patamar 
também desde outubro de 
2021 (99,1 pontos). 

Os seis principais seg-
mentos do ICC, que mede a 
confiança do empresariado 
do comércio do país, tive-
ram alta de abril para maio. 
O Índice da Situação Atual, 
que avalia a percepção dos 
empresários sobre o pre-
sente, subiu 8,2 pontos. O 
Índice de Expectativas, que 
avalia a confiança no futuro, 
avançou 6,1 pontos. Já no 
ICS, que mede a confiança do 
empresariado de serviços, a 
alta atingiu 9 dos 13 segmen-
tos pesquisados. O Índice de 
Situação Atual avançou 2,1 
pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas subiu 1,9 
ponto (ABr).

A partir de amanhã, 1º 
de junho, a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
passará a ser emitida em 
um novo formato. Segun-
do a Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran), 
o documento ficará “mais 
moderno” e, cumprindo 
determinações legais, pos-
sibilitará o uso do nome 
social e da filiação afetiva do 
condutor que assim dese-
jar. Foi também incorpora-
do um código internacional 
utilizado nos passaportes, 
que permite ao condutor 
embarcar em terminais 
de autoatendimento nos 
aeroportos brasileiros. 

Como terá informações 
impressas em inglês e 
francês, além do portu-
guês, o documento fa-
cilitará o uso em outros 
países.  As mudanças 
estavam previstas desde 
dezembro de 2021, quan-
do o Conselho Nacional 
de Trânsito publicou a 
Resolução nº 886, que 
regulamenta especifica-

O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos 
formatos físico, digital ou ambos.

Novas regras de segurança para 
formalização do seu negócio

No Brasil, são mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios personalizados como MEI. Para 
quem quer se formalizar como MEI ou já possui um CNPJ, o Governo Federal ampliou medidas de 
segurança e é preciso ficar atento às novas regras
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ae A formalização do MEI é 
um passo fundamental para 
garantir benefícios fiscais até 
o acesso a crédito diferen-
ciado e garantias previden-
ciárias. Trazer sua empresa 
para a formalidade pode ser 
um fator-chave para crescer 
e abrir mercado, além de 
negociar melhores contratos 
com seus fornecedores.

Para ser um microempre-
endedor individual é neces-
sário faturar até R$ 81 mil 
reais/ano, ou seja, em média 
R$ 6.750 reais/mês, não ter 
participação em outra em-
presa como sócio ou titular 
e pode ter, no máximo, um 
empregado contratado que 
receba um salário-mínimo ou 
o piso da categoria. O MEI é 
enquadrado no Simples Na-
cional e isento dos seguintes 
tributos federais: Imposto 
de Renda, PIS, Cofins, IPI e 
CSLL. - Fonte: Sebrae-Rio. 

o aplicativo gov.br. O 
empreendedor precisa 
ter uma CNH digital, ter 
uma conta em um dos 
bancos credenciados 
pelo Governo Federal 
e, caso seja servidor 
público Federal, ter os 
dados do Sigepe valida-
dos. 

	 •	Nível Ouro - Para mu-
dar o nível para ouro, o 
MEI precisa estar cadas-
trado via reconhecimen-
to facial com bases nas 
fotos da Justiça Eleitoral 
(TSE) ou pela validação 
dos dados do Certificado 
Digital compatível com 
ICP-Brasil. 

Novo modelo da CNH começará a 
ser emitido a partir de amanhã

ções, produção e expedi-
ção da CNH. A substituição 
da CNH não é obrigatória. 
Ela será implementada de 
forma gradual para novas 
habilitações, na medida em 
que os condutores venham 
a renovar ou emitir a se-
gunda via do documento. 

Conforme previsto na re-
solução - que detalha os itens 
de segurança que passarão 
a ser adotados e apresenta 
como será o visual do docu-
mento -, a nova versão da 
carteira de motorista trará 
uma tabela para identificar 

os tipos de veículos que 
o condutor está apto a 
conduzir, bem como infor-
mações sobre o exercício 
de atividade remunerada 
do motorista e possíveis 
restrições médicas.

A nova CNH adotará uma 
nova cor. Além do verde, 
terá também o amarelo e 
novos elementos gráficos 
para dificultar a falsificação 
e fraudes. O documento 
terá um QR Code e poderá 
ser expedido nos formatos 
físico, digital ou ambos 
(ABr).
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