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Desviar da
tempestade perfeita

M

obilizar lideranças mundiais para implementar uma
nova arquitetura econômica e de segurança o mais
cedo possível, dada à atual espiral de colapso e perigo de
guerra. Este o objetivo da conferência internacional do
Schiller Institute, realizada neste final de semana, intitulada “Não pode haver paz sem a reorganização da falência
do sistema financeiro transatlântico moribundo”. Participaram da conferência 31 palestrantes, de 12 países, incluindo Rússia, China, Brasil, Índia e Afeganistão.
Helga Zepp-LaRouche, fundadora do Instituto Schiller,
enfatizou na conclusão da conferência: “Estamos caminhando para a tempestade perfeita. Estou absolutamente
convencida de que antes do final do ano as coisas terão
mudado drasticamente, e esse é o momento em que você
pode injetar ideias.” O Instituto Schiller vai reeditar uma
chamada internacional para o Novo Bretton Woods.
Felipe Quintas, professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e habitual colaborador do
Monitor Mercantil, foi o representante do Brasil. Ele
falou sobre “O Papel do Brasil no Diálogo das Civilizações e na Economia Física Mundial”, abordando a
riqueza de recursos e a missão do Brasil para “romper
o Atlântico Sul do imperialismo anglo-saxão” quanto as
relações benéficas já em movimento através dos Bricas e
as relações com a Ásia e a África. Quintas discorreu sobre
a formação étnica brasileira e as características do país que
credenciam o Brasil a um papel destacado em um mundo
marcado pela integração, não pela competição.

Mercado não quer perder
Com uma base muito fraca no Congresso, as barreiras
para converter as propostas do recém-eleito presidente da
Colômbia, Gustavo Petro, em itens viáveis serão elevadas,
analisa Ales Koutny, gerente de porftólio e corresponsável
da estratégia para mercados emergentes na Janus Henderson Investors. “Da proibição de novos projetos petrolíferos à saúde e educação gratuitas, a criação de uma base
forte no governo será vital para fazer passar a legislação.”
Koutny destaca que haverá muitos desafios, a começar
pela alta inflação e o desemprego, e defende que Petro
mantenha “os mercados do seu lado”, pois “qualquer
dúvida sobre a posição fiscal do país colocará uma pressão
indevida na moeda”.
Se for para fazer isso, por que eleger um presidente de
esquerda?

Cerco se fecha
Em uma hipotética reunião de governantes da América
do Sul, Bolsonaro só encontraria eco nos pequenos Uruguai e Equador.

Rápidas
Os reflexos nocivos do imaginário neoliberal na
sociedade e o empobrecimento cultural são alguns dos
temas na coletânea Brasil despedaçado: crônicas de ruptura
e barbárie, que será lançada nesta terça-feira, às 16h, em
evento virtual pelo canal do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB) no YouTube *** Estão abertas as
inscrições para o treinamento online “Climate Reality Leadership Corps 2022”, iniciativa da organização
fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e
representada pelo Centro Brasil no Clima (CBC): climaterealityproject.org/training/brazil

O

crédito ocupa o
primeiro lugar no
ranking de meios
de pagamento aceitos pelo
e-commerce brasileiro, mas
a modalidade tem passado
por mudanças importantes
em seus formatos e ofertas. Essa análise foi feita
pelo Estudo de Pagamentos Gmattos, levantamento
bimensal realizado desde
janeiro de 2021 pela Gmattos, consultoria que há 20
anos identifica tendências
na agenda dos pagamentos
online no país.
Em todas as edições do
Estudo, inclusive na mais
recente (maio/2022), o
cartão de crédito apresentou o mesmo percentual
de aceitação entre os lojistas online do Brasil: 98,3%.
Porém, tanto alterações na
legislação quanto o advento de novas alternativas de
parcelamento de compras
têm transformado o perfil
da adoção do cartão no comércio eletrônico.
Uma das propensões
identificadas pela Gmattos é a da cobrança de juros no crédito a partir de
um número mais elevado
de parcelas. O Estudo de
Pagamentos de maio mostra que somente 17,2% das
lojas oferecem o parcelado
em 12 vezes sem juros. “Há
cinco anos, ele era disponibilizado por cerca de 85%
das lojas”, estima Gastão
Mattos, cofundador e CEO
da Gmattos.
Uma das práticas em
alta entre os lojistas é a
das ofertas de desconto
no cartão de crédito para
pagamento em uma parcela. O estudo mapeou abatimentos de 5% até 9%.
Lojas com parcelamento

sem juros de 2 até 6 vezes representam 34,5% da
base do levantamento. As
que aceitam cartão de crédito em uma parcela, sem
a opção do parcelamento
sem juros, somam 13,8%,
enquanto 19% limitam o
parcelamento a 10 vezes
sem juros.
“São evidências da mudança do chamado parcelado sem juros do cartão
de crédito”, avalia Gastão
Mattos. Na média, 65%
das compras com crédito
são parceladas pelo consumidor, o que revela a
percepção de comodidade dessa oferta - contudo,
com custos elevados para o lojista. “Nos últimos
tempos, o parcelamento
em 12 vezes no cartão deixou de ser preponderante
nas ofertas das grandes
lojas”, diz Gastão. “Tem
se tornado comum o parcelamento em um número
de vezes bem menor, geralmente 3 ou 4, ou com
juros para períodos maiores.”
Um dos aspectos que
têm ajudado nessas modificações, segundo o CEO
da Gmattos, é uma lei de
2017 que passou a permitir
preços diferentes para cada
forma de pagamento. Isso
tornou possível para os comerciantes a oferta de descontos para pagamentos à
vista, por exemplo. “Antes,
o valor parcelado pelos crediários era o mesmo que era
cobrado no pagamento à
vista, mas este em geral embutia os juros para compensar nesta forma de quitação
os custos do lojista com
os parcelamentos”, explica
Gastão Mattos. “Com a lei,
a incidência de juros passou

a ser mais transparente para
o consumidor.”
Parcelamento
As transformações na
aceitação do crédito ocorrem também na esteira do
surgimento de novas alternativas de parcelamento,
caso do Buy Now, Pay Later
(BNPL), formato que equivale a um crediário digital e
pelo qual o cliente quita a
dívida ao longo do tempo,
seja via boleto ou Pix. O lojista recebe à vista, mediante
a cobrança de uma taxa de
desconto, em uma operação
realizada fora do tradicional
fluxo adquirente-bandeiraemissor.
Oferecido tanto por
grandes bancos como por
fintechs e até diretamente pelas próprias lojas, o
BNPL estabelece vantagens tanto para vendedores
quanto para compradores
“O custo para os lojistas parece ser interessante comparado às formas tradicionais,
e, para os consumidores, a
oferta de parcelamento sem
juros para poucas parcelas é
motivador”, afirma Gastão
Mattos.
O BNPL tem conquistado espaço no país ao atender a uma demanda reprimida: a dos consumidores
que querem parcelar compras, mas não possuem cartão de crédito ou não têm
limite suficiente no cartão
para usarem desse recurso
como gostariam.
Ainda no último mês de
maio, a Gmattos realizou
também um Estudo Especial sobre o BNPL, com
uma análise aprofundada
de como o Buy Now, Pay
Later se insere na lógica do

mercado brasileiro. Na percepção de Gastão, a modalidade precisa ainda vencer
alguns desafios para se consolidar. Entre eles, o aprimoramento da integração
no checkout das lojas e a
necessidade de gerir todo o
ciclo de crédito envolvendo
onboarding de novos consumidores, com aprovação
de crédito, cobrança, gestão
de risco e eventuais perdas.
“É preciso desenvolver
a capacidade de operar o
serviço, que tem de ser preciso e de respostas imediatas, como na aprovação de
crédito instantâneo”, afirma
Mattos. “Um consumidor
interessado no crédito não
vai esperar dias, horas ou
mesmo minutos para que
sua proposta seja aprovada
para uma compra online. As
novas plataformas precisam
de know-how e tecnologia
para endereçar o tema no
nível de serviço que o mercado exige. Fazer isso não
sendo um banco, que historicamente tem o conhecimento creditício no Brasil, é
um desafio, mas, por outro
lado, a construção do processo nasce sem amarras
em sistemas legados e por
isso pode ser mais flexível”,
conclui.
A Gmattos estima que,
somente considerando as
transações negadas por falta
de limite no cartão de crédito, o potencial desse mercado pode alcançar mais de
R$ 80 bilhões por ano. É
preciso ressaltar, contudo,
que as duas modalidades
não concorrem diretamente, uma vez que o BNPL
atende uma parcela da população que nem sempre
tem acesso ao parcelamento
no cartão.

BFC ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
CNPJ/ME nº 25.635.129/0001-05 - NIRE 33.3.0002825-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76, ficam convidados os
Senhores Acionistas da BFC Administradora de Bens S.A. (“Companhia”), na
forma do Estatuto Social da Companhia, para as Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária (“AGOE”) a serem realizadas, conjuntamente, em primeira
convocação, no dia 21 de julho de 2022, às 10h, de modo exclusivamente
digital, por meio da plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, tendo sido apurado prejuízo; (ii) Fixar a remuneração
anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Extinguir as atividades da filial
002 localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, nº
11, Centro e da filial 004 localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Rua Timbiras, nº 1532, 13º andar; (ii) Aprovar a destituição
dos atuais Diretores Presidente e Vice-Presidente da Companhia; (iii) Aprovar
a eleição dos novos Diretores da Companhia; (iv) Aprovar a celebração de
contrato de prestação de serviços com a empresa Global Tecnologia Contabil
Ltda, para prestação de serviços de apoio administrativo e conciliações
contábeis. Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de adoção
de medidas de segurança para participação remota, os acionistas que
pretenderem participar da AGOE por meio da Plataforma Zoom deverão
enviar e-mail para condebfcadm@gmail.com, com antecedência mínima de
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGOE, ou seja,
até às 10 horas (horário de Brasília) do dia 19 de julho de 2022, solicitando
suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participação e votação à
distância, e enviando toda a documentação necessária para a representação
dos acionistas na AGOE, incluindo a apresentação de cópia do respectivo
estatuto social ou contrato social, conforme aplicável, e do ato ou instrumento
de eleição do seus representantes legais, bem como respectiva procuração,
se for o caso, nomeando o procurador que participará da AGOE. Os
acionistas poderão enviar a documentação referida acima por meio de
cópias digitalizadas, acompanhados dos documentos de identificação do
representante ou mandatário que participará da AGOE, ao e-mail acima
indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação
apresentados, serão enviadas aos acionistas as orientações e instruções
para cadastro no sistema eletrônico de participação da AGOE, para que
então possam comparecer, participar e votar à distância, mediante tal sistema
eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital conjugará áudio e
imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGOE com o
fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança,
a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de
manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. A AGOE será
integralmente gravada e as imagens e áudios assim obtidos poderão ser
utilizados com a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGOE
e computar os votos proferidos em relação a cada uma das deliberações.
Por fim, ressalta-se que, como a AGOE será realizada exclusivamente de
modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem
presencialmente. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na
sede social da Companhia, na Avenida Pasteur, nº 110, sala 701 (parte),
Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro os documentos pertinentes
às matérias constantes da ordem do dia, na forma do artigo 133 da Lei nº
6.404/76. Os acionistas que desejarem ter acesso aos documentos relativos
à AGOE por meio digital poderão solicitá-los ao e-mail: condebfcadm@gmail.
com, devendo indicar um e-mail para que lhe sejam enviados tais documentos.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022.
Carlos Alberto Conde - Diretor Presidente

