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Bolsonaro assume a Presidência 
entre desconfianças e desafios
Reformas, 
desemprego e 
segurança devem  
ser as prioridades

Adepto a políticas liberais, Jair 
Messias Bolsonaro assume a Pre-
sidência da República em 1º de 
janeiro com a promessa de fazer a 
economia do Brasil crescer e avan-
çar as reformas econômicas, como 
a mudanças nas regras da Previ-
dência Social. Mas, embora espere-
se uma guinada da política para a 
direita, o presidente eleito subirá 
a rampa do Planalto com uma po-
pularidade de 75%. Porém, com 
enorme desafios pela frente. Nes-
ta sexta-feira, durante o encontro 
com o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, no Rio, ele 
mesmo admitiu um governo difícil 
em 2019, mas afirmou que o Brasil 
tem potencial e massa humana para 
vencer estes desafios.

Estatais em xeque, 12,4 milhões 
de desempregados, alta carga tri-
butária, mais de R$ 139 bilhões de 
déficit e dólar beirando os R$ 3,90: 
este é o Brasil que o presidente Jair 
Bolsonaro terá comandar a partir do 
primeiro dia do novo ano. Desde a 
campanha presidencial, ele exter-
nou sua intenção de “privatizar o 
que for possível”, reformar a Previ-
dência, simplificar impostos e ado-
tar políticas mais liberais. A expec-
tativa é de que a economia, sob a al-
çada de Paulo Guedes, seja o objeto 
de maior atenção do novo governo, 

do noticiário e da população.
Com a reforma trabalhista em vi-

gor, o ano de 2018 foi marcado pela 
frustração quanto à geração de em-
pregos no país. No trimestre termi-
nado em outubro, segundo a última 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio Contínua (Pnad) divul-
gada pelo IBGE, a taxa de desem-
prego no Brasil era de 11,7% (12,4 

milhões), apenas 0,1 ponto percen-
tual menor do que a registrada no 
final de 2017 (11,8%).

A questão se complica quando 
somada à dissolução do Ministério 
do Trabalho, que perderá seu status 
depois de 88 anos de existência. 
Suas funções, como elaborar polí-
ticas e diretrizes para a geração de 
emprego e renda, modernizar as re-

lações trabalhistas e fiscalizar pos-
tos de trabalho, por exemplo, serão 
distribuídas a três outros ministé-
rios: o da Justiça, de Sérgio Moro; 
o da Cidadania, de Osmar Terra; e 
o da Economia, de Paulo Guedes.

Para Guilherme Feliciano, presi-
dente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), a extinção do Minis-
tério do Trabalho é um “atentado 
contra o equilíbrio de forças que 
a Constituição quis construir”, já 
que outros pilares da legislação 
brasileira ainda têm o respaldo de 
alguma pasta específica. “Existem 
políticas públicas com cuidados de 
ministério para questões de desen-
volvimento econômico e de livre 
iniciativa. Se não há um para o tra-
balho, ele se torna algo secundário 
e deixa de ser importante”, avalia.

Na economia, o Brasil é uma 
potência exportadora de matérias-
primas, mas ainda está saindo de 
uma recessão recorde, que reverteu 
muitas das conquistas do período 
de bonança de apenas uma década 
atrás. Paulo Guedes, o supermi-
nistro da Economia escolhido por 
Bolsonaro, pretende impulsionar 
reformas que diminuam a crescen-
te dívida brasileira, principalmente 
através de privatizações, mudanças 
fiscais e incentivo ao investimento 
estrangeiro.

Nesta área, um dos principais 
desafios será reformar o sistema 
previdenciário. Mas o Partido So-
cial Liberal (PSL) de Bolsonaro 
não conta com maioria no Con-
gresso. Aprovar esta reforma exigi-
rá alianças com membros de vários 
partidos, que compõem a chamada 
bancada ‘BBB’ (boi, bala e bíblia).

Na política externa, a nova 
orientação será rapidamente expli-
cada ao mundo através da diplo-
macia, cuja diretriz estará bastante 
inspirada no presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, de quem 
Bolsonaro é admirador.

O presidente eleito disse que vai 
retirar o país do Pacto Global de 
Migração da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e está decidin-
do se fará o mesmo com o Acordo 
de Paris sobre Mudanças Climáti-
cas, em consonância com Trump. 
Na mesma linha, acenou com a 
possibilidade de mudar a embaixa-
da de Brasil em Israel de Tel Aviv 
para Jerusalém.

Adicionalmente, tem sido hostil 
com os investimentos chineses no 
Brasil e dito que fará tudo o que 
estiver em seu poder, “dentro da 
democracia”, para desafiar os go-
vernos de Cuba e Venezuela.

Na política interna, as duas prin-
cipais promessas de Bolsonaro são 
reduzir os índices de criminalidade 
no país e acabar com a corrupção. 
O capitão do Exército na reserva 
quer flexibilizar as leis para que os 
‘cidadãos de bem’ possam ter aces-
so mais facilitado a armas de fogo. 
Seus críticos temem que isto possa 
agravar a situação em um país que 
registra 64 mil homicídios por ano. 

O combate à corrupção é repre-
sentada desde 2014 pela operação 
Lava Jato, que pôs no banco dos 
réus e atrás das grades dezenas de 
políticos e empresários, algo inco-
mum no Brasil. Capitalizando a boa 
imagem da operação, Bolsonaro es-
colheu o juiz símbolo da Lava Jato, 
Sérgio Moro, para ser seu ministro 
da Justiça e Segurança Pública.

Dornelles prorroga por um ano 
calamidade financeira do Rio

O governador em exercício Fran-
cisco Dornelles sancionou a Lei 
8.272/18, publicada nesta sexta-fei-
ra no Diário Oficial, que estabelece 
a prorrogação por um ano do estado 
de calamidade pública financeira no 
Estado do Rio de Janeiro, até 31 de 
dezembro de 2019. O Rio encontra-
se em estado de calamidade pública 
desde junho de 2016 e a vigência 
acabaria este mês.

Com a medida, o governo con-
tinuará permitido a não atender, 

temporariamente, aos limites de 
endividamento e de gastos com pes-
soal impostos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). A medida 
também impõe como prioridade a 
destinação de recursos para as áre-
as de Saúde, Educação, Assistência 
Social, além do pagamento de servi-
dores ativos, inativos e pensionistas.

A lei publicada nesta sexta man-
tém a suspensão de concursos até o 
término do Regime de Recupera-
ção Fiscal.

Uruguai cresce há 15 anos sob governos de centro-esquerda
O Uruguai cresceu 3,4% em 

2018, quando em 2017 o índice foi 
de 3,1% e a previsão do FMI para 
2019, ano eleitoral, é de 3,1%; além 
disso, a inflação não passa de 7,5%, 
e a taxa de desemprego, de 6,8%.

Segundo reportagem publicada 
nesta sexta-feira na Revista Fórum, 
com base em dados da Folha de 
S.Paulo, o grito de independência 
ocorreu pós-2002, quando a gran-
de crise na política e na economia 
argentina de 2001 chegou do ou-
tro lado do Rio da Prata, fazendo 
com que argentinos retirassem suas 
poupanças dos bancos uruguaios e, 

com isso, praticamente quebrassem 
o sistema bancário local.

O país conheceu a pobreza e 
a recessão, mas também colocou 
seus burocratas e economistas para 
trabalhar. Os governos da Frente 
Ampla – Tabaré Vázquez (de 2005 
a 2010 e agora de 2015 a 2019) e 
Pepe Mujica (de 2010 a 2015) – 
nunca traíram a origem esquerdis-
ta, investindo pesado em planos 
sociais e na educação.

O segredo do Uruguai não foi 
fazer grandes reformas, mas sim 
ajustes em suas prioridades. Os 
principais, no redirecionamen-

to das exportações agropecuárias 
– agora para Ásia e Europa, com 
certificado de qualidade (principal-
mente quando a carne argentina se 
viu atingida pela febre aftosa); in-
vestimento em energia renovável 
(uma grande vitória de Mujica) e 
na diversificação de produção, com 
investimentos nas áreas de servi-
ços, vendendo-os aos argentinos, e 
de tecnologia.

Mas a menina dos olhos da eco-
nomia uruguaia dos últimos anos 
passou a ser o turismo, hoje respon-
sável por 8% a 10% do PIB nacio-
nal, segundo dados do governo.

Brasil cria 1,2 milhão de empregos, mas sem carteira
A taxa oficial de desemprego 

recuou para 11,6% no trimestre 
encerrado em novembro, segundo 
o IBGE, ante 12,1% em agosto 
e 12% em igual período do ano 
passado. A estimativa é de 12,206 
milhões de desempregados, 501 
mil a menos no trimestre (-3,9%) 
e 364 mil a menos em 12 meses 
(-2,9%). O dado estatístico é po-
sitivo, mas o mercado de trabalho 
tem, basicamente, criado vagas 
entre trabalhadores sem carteira 
e por conta própria, reduzindo os 
vínculos formais.

De agosto para novembro, o 
país tem 1,108 milhão de ocu-
pados a mais (alta de 1,2%), em 
um total de 93,189 milhões. Mas, 
dessas vagas criadas, nenhuma é 

com carteira assinada. Já o em-
prego sem carteira cresceu 4,5%, 
com acréscimo de 498 mil. E há 
mais 528 mil trabalhadores por 
conta própria (2,3%).

Isso se repete na comparação 
anual. Em relação a novembro de 
2017, são mais 1,241 milhão de 
ocupados (1,3%). Nesse intervalo, 
o país perde 256 mil empregos com 
carteira no setor privado (-0,8%) 
e ganha 522 mil (4,7%). São mais 
771 mil por conta própria (3,3%).

A chamada taxa de subutili-
zação da força de trabalho, que 
inclui pessoas que gostariam de 
trabalhar mais, porém não con-
seguem, passou de 24,4% para 
23,9% no trimestre, ainda acima 
de 2017 (23,7%). A população 

subutilizada foi estimada em 27 
milhões, 478 mil a menos no tri-
mestre (-1,7%) e 486 mil a mais 
em um ano (1,8%).

O número de pessoas desalen-
tadas, que desistiram de procurar 
trabalho, é estimado em 4,7 mi-
lhões, 9,9% a mais do que no ano 
passado (4,3 milhões). No trimes-
tre, houve estabilidade.

Comércio, construção e admi-
nistração pública cresceram no tri-
mestre. A indústria fechou vagas, 
inclusive na comparação anual. 

Estimado em R$ 2.238, o ren-
dimento médio não teve variação 
considerada significativa pelo 
IBGE. Isso acontece também com 
a massa de rendimentos, calcula-
da em R$ 203,5 bilhões.
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A entrega do petróleo 
brasileiro do pré-sal já não 
é ameaça ou risco – tornou-
se, em grande medida, uma 
realidade, com o frenesi de 
leilões para a exploração 
das imensas reservas do 
litoral, realizados em meio 
ao quase total desconheci-
mento da opinião pública. 
Em cinco rodadas de leilão 
já realizadas, a Petrobras 
adquiriu apenas 25% (13 
bilhões de barris) de um 
total de 52 bilhões de bar-
ris de petróleo entregues 
a consórcios de empresas, 
que vão explorar e vender 
esses recursos.

A parcela em poder da 
empresa brasileira – que 
descobriu essas reservas, 
em 2006, e desenvolveu 
tecnologia de ponta para 
o empreendimento bem-
sucedido da sua exploração 
– é menor do que a obtida 
por duas petroleiras do Re-
ino Unido, a BP e a Shell, 
que já abocanharam até 
agora 13,5 bilhões de bar-
ris de petróleo do pré-sal, 
o que equivale a 26% do 
total.

Duas empresas estadun-
idenses, a ExxonMobil e a 
Chevron, ficaram com 20% 
(10,3 bilhões de barris), e 
quatro petroleiras chinesas 
adquiriram, no conjunto, 
9,5% das reservas brasilei-
ras já leiloadas (4,9 bil-
hões de barris). O volume 
restante foi dividido entre 
empresas de diversos out-
ros países, como Noruega, 
França, Alemanha e Portu-
gal.

O resultado desses 
leilões indica que o Bra-
sil está abrindo mão da 
maior parte dos ganhos fi-
nanceiros a serem gerados 
pela exploração do imenso 
tesouro petrolífero situado 
no seu litoral. De acordo 
com cálculos do pesquisa-
dor Eduardo Costa Pinto, 
professor na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), cada barril de óleo 
a ser produzido nos cam-
pos já leiloados produzirá 
um excedente de cerca de 
R$ 120, de acordo com 
os preços em setembro 
de 2018, considerando as 
taxas de câmbio, os custos 
estimados e os padrões vi-
gentes para a partilha desse 
recurso entre a União e as 
empresas contratadas.

Desse valor, R$ 70, na 
média dos blocos do pré-
sal a serem explorados, 
correspondem aos lucros 
das petroleiras, e apenas 
R$ 50 serão arrecadados 
pela União – a quem, legal-
mente, pertencem todas as 
riquezas existentes no sub-
solo brasileiro.

A renúncia, pelas auto-

ridades brasileiras, de um 
valor incomensurável em 
receitas futuras para o or-
çamento público já seria, 
em si mesmo, um crime 
gravíssimo de traição à pá-
tria, mas o que está em jogo 
é muito mais grave.

Com a mudança nas re-
gras e na política para a 
exploração do pré-sal, ini-
ciada durante a ofensiva 
direitista que culminou na 
deposição da presidenta 
legítima Dilma Rousseff e 
prosseguiu em dois anos e 
meio de regime golpista de 
Michel Temer, o país deixa 
de lado a possibilidade de 
utilizar o gigantesco em-
preendimento do pré-sal 
para promover o desen-
volvimento da indústria e 
da tecnologia nacionais.

As normas de conteúdo 
local adotadas nos gover-
nos de Lula e Dilma para 
garantir a utilização de 
bens, equipamentos e ser-
viços nacionais, de modo 
a alavancar o desenvolvi-
mento industrial do país a 
partir das encomendas do 
pré-sal, foram dramatica-
mente encolhidas na gestão 
Temer, que atendeu até 
agora a todas as demandas 
das empresas estrangeiras, 
em prejuízo do interesse 
nacional.

Chegamos assim a uma 
situação em que todos os 
objetivos que levaram o 
Congresso Nacional, em 
2010, a aprovar um con-
junto de leis voltadas 
para maximizar os gan-
hos com as novas reser-
vas petrolíferas brasileiras 
foram ou estão em pro-
cesso de ser anulados por 
uma orientação entreguista 
e ultraliberal implemen-
tada pelo Poder Executivo, 
pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) e pela alta 
direção da Petrobras.

Graças às regras de con-
teúdo local adotadas nos 
governos anteriores, a in-
dústria naval brasileira, re-
duzida a cinzas pela políti-
ca neoliberal dos governos 
de Fernando Collor e de 
Fernando Henrique Car-
doso, renasceu e saltou de 
2 mil empregos em 2000 
para 85 mil em 2014.

Nada menos que 16 
navios de grande porte 
foram entregues à Petro-
bras entre os anos de 2011 
e 2017, confirmando o ac-
erto da decisão do presi-
dente Lula de favorecer os 
estaleiros brasileiros nas 
encomendas do pré-sal em 
lugar de comprar essas em-
barcações em países como 
Cingapura ou Coreia do 
Sul.

Ao contrário do que diz-
iam os agentes do capital 

externo, a indústria nacio-
nal superou rapidamente 
os desafios de qualidade 
e custo, produzindo esses 
navios de acordo com as 
especificações técnicas e 
com margens decrescentes 
de atraso. Conforme afir-
mou Dilma Rousseff: “Nós 
provamos que era possível 
construir plataformas no 
Brasil, nós provamos que 
é possível construir sondas 
no Brasil, nós provamos 
que é possível construir 
equipamentos e os bens e 
prestar os serviços de que a 
Petrobras precisa para ex-
plorar o pré-sal.”

O contraste entre essas 
palavras e a triste realidade 
atual é gritante. No Gov-
erno Temer, o índice de 
conteúdo local para explo-
ração de petróleo (ou seja, 
pesquisa e prospecção) 
caiu para 18%, em com-
paração com a margem de 
37% a 55% existente antes 
de 2016. A participação 
nacional nas plataformas 
petrolíferas encolheu de 
um mínimo de 55% (ou até 
65%, em certos casos) para 
uma média de 25%.

Os novos índices são 
tão pequenos que, em mui-
tos projetos, podem ser 
supridos somente com a 
prestação de serviços, sem 
envolver a compra de má-
quinas e de equipamentos 
nacionais. Certamente, o 
momento mais significa-
tivo do atual retrocesso 
na presença industrial 
brasileira no pré-sal ocor-
reu em 21 de julho de 
2018, quando uma empresa 
chinesa entregou à Petro-
bras a plataforma P-65, a 
primeira entre as utilizadas 
no pré-sal a ser fabricada 
inteiramente no exterior.

Descoberta em 2006 e 
anunciada oficialmente em 
novembro de 2007, a área 
do pré-sal, situada numa 
faixa do litoral brasileiro 
entre os estados do Es-
pírito Santo e o norte de 
Santa Catarina, é a maior 
e mais valiosa entre as no-
vas reservas de petróleo 
encontradas no mundo nos 
últimos 50 anos. Estima-se 
que lá estejam guardados 
ao menos 80 bilhões de 
barris de petróleo, o que de-
ixa o Brasil numa posição 
privilegiada entre os cinco 

ou seis maiores donos de 
reservas petrolíferas do 
mundo.

O pré-sal abriu novas 
perspectivas, tanto no que 
se refere aos suprimentos 
de energia – com a expec-
tativa de superar a neces-
sidade de importar petróleo 
e derivados – quanto à 
balança comercial, já que 
existe uma forte chance 
de o país se tornar um im-
portante exportador desse 
combustível.

Tamanha riqueza só 
poderia despertar polêmica 
– como de fato ocorreu, 
desde o início – e, sobre-
tudo, a cobiça das grandes 
empresas petrolíferas in-
ternacionais, sediadas 
principalmente nos EUA e 
na Europa Ocidental, com-
panhias riquíssimas, porém 
carentes daquilo que con-
stitui o patrimônio mais 
importante nesse setor 
da economia: reservas de 
petróleo em condições de 
serem exploradas.

Colocou-se em dúvida 
a capacidade da Petrobras 
em levar adiante a explo-
ração econômica desse te-
souro. Dizia-se que o custo 
de produção seria tão el-
evado que tornaria a explo-
ração dos poços inviável do 
ponto de vista comercial. 
Ao mesmo tempo, dissem-
inou-se todo um discurso 
voltado para diminuir a 
importância econômica do 
pré-sal, sob o argumento 
de que a humanidade estar-
ia em vistas de deixar para 
trás a “era do petróleo”, fa-
dado a ser substituído rapi-
damente por combustíveis 
renováveis.

Os fatos desmentiram, 
uma a uma, essas afirma-
ções agourentas. Em menos 
de três anos, o petróleo do 
pré-sal já estava jorrando 
nas plataformas da Bacia 
de Campos, em uma pro-
eza inédita na história da 
indústria petrolífera mun-
dial. No Golfo do México, 
por exemplo, foram ne-
cessários sete anos, após a 
descoberta de petróleo no 
mar (off shore), para que as 
empresas estadunidenses 
começassem a produzir.

Hoje em dia, mais da 
metade da produção de 
petróleo brasileiro é oriun-
da das plataformas do pré-
sal e os custos caem a cada 
ano, por conta do domínio 
crescente da tecnologia 
desse tipo de exploração 
pela Petrobras e da alta 
produtividade dos poços.

Quanto à ideia de que 
o petróleo estaria prestes 
a se tornar obsoleto, a ela 
se contrapõem as projeções 
dos centros de referência 
mais respeitados, como a 

Agência Internacional de 
Energia (AIE), que prevê 
o consumo cada vez maior 
desse combustível, em es-
cala mundial, ao menos até 
2040, ainda que em termos 
proporcionais outras fon-
tes energéticas, como o 
gás natural e os chamados 
novos renováveis (energias 
eólica e solar) se expandam 
a um ritmo mais rápido.

Para garantir os interess-
es nacionais na exploração 
do pré-sal, o Governo Lula 
elaborou um marco regu-
latório moderadamente 
nacionalista, que visa 
atrair empresas estrangei-
ras como sócias da Petro-
bras na exploração desse 
recurso, sem abrir mão de 
maximizar as oportuni-
dades para utilizá-lo em 
favor do desenvolvimento 
industrial e social do país. 
Altos investimentos foram 
feitos para levar adiante a 
exploração das reservas, 
e centenas de empresas se 
mobilizaram para produzir 
os equipamentos necessári-
os.

Todo o gigantesco pro-
jeto do pré-sal começou 
a desmoronar a partir do 
terceiro trimestre de 2014, 
por efeito de uma conjun-
ção de fatores negativos, 
entre os quais se destacam 
os efeitos da Operação 
Lava Jato sobre a Petro-
bras e suas empresas par-
ceiras, envolvidas em um 
vendaval de escândalos de 
corrupção; a queda abrupta 
dos preços internacionais 
do petróleo; o aumento 
das dívidas da Petrobras 
e a perda do seu “grau de 
investimento”; a desvalori-
zação do real, que agrava o 
endividamento da empresa; 
a crise política no comando 
da Petrobras, levando à saí-
da da sua presidenta, Graça 
Foster; e a crise política no 
Brasil, que culminou no 
golpe jurídico-parlamentar 
contra Dilma Rousseff.

O governo instalado em 
meio ao processo de im-
peachment, sob a presidên-
cia de Temer, deu início 
imediato ao desmonte das 
políticas petrolíferas de 
Lula e Dilma. A peça chave 
para essa ofensiva foi o 
Projeto de Lei 4.567/2016, 
do senador José Serra 
(PSDB-SP), que retira da 
Petrobras a obrigatoriedade 

de participar de todos os 
contratos do pré-sal, de ser 
a operadora em cada um 
deles e de ficar com 30% 
em cada projeto de explo-
ração.

Já em 2017, aprovado o 
projeto de Serra, o Governo 
Temer passou a encomen-
dar a empresas estrangeiras 
plataformas e novos equi-
pamentos para a exploração 
do pré-sal, desrespeitando a 
política de conteúdo local. 
Em paralelo, a Petrobras 
vendeu à empresa francesa 
Total a maior parte de sua 
participação nos blocos do 
pré-sal de Iara e de Lapa, 
riquíssimos em petróleo, 
invertendo totalmente a ori-
entação que caminhava no 
sentido da máxima presença 
da empresa estatal e do con-
trole da União sobre esses 
recursos.

As perspectivas para o 
pré-sal são decepciona-
ntes, se comparadas com o 
otimismo de tempos atrás, 
quando a descoberta foi 
qualificada como “segunda 
independência do Brasil” 
(Lula) e “um passaporte 
para o futuro” (Dilma).

Hoje, o Brasil entre-
ga a exploração de sua 
maior riqueza a empresas 
transnacionais, apesar de 
contar com uma empresa 
petrolífera de grande porte 
e excelência tecnológica, 
reconhecida por meio de 
inúmeros prêmios interna-
cionais. A própria Petrobras 
se encontra em processo de 
desmanche, ameaçada de 
privatização.

O governo brasileiro se 
volta para ganhos de curto 
prazo, utilizando os bônus 
de participação pagos pelas 
empresas vencedoras dos 
leilões para cobrir os rom-
bos no orçamento público, 
desperdiçando a oportuni-
dade dourada de aproveitar 
uma riqueza natural alta-
mente valiosa para superar 
o subdesenvolvimento.

Hoje, o Brasil, apesar de 
já ter obtido a autossuficiên-
cia na produção de petróleo, 
importa derivados como a 
gasolina e o diesel e exporta 
óleo cru, a exemplo do fa-
zem países periféricos donos 
de reservas petrolíferas, mas 
sem condições de se abas-
tecer de combustível em 
suas próprias refinarias. No 
campo da energia, como 
em tantos outros, estamos 
regredindo a uma situação 
colonial.

q  Igor Fuser
Professor no Bacharelado em 

Relações Internacionais na 
Universidade Federal do ABC 

(UFABC).
Publicado no Jornal dos 

Economistas, novembro/2018.

Brasil entrega a 
exploração de sua 
maior riqueza 
a empresas 
transnacionais

No campo da 
energia, como em 
tantos outros, 
regredimos a uma 
situação colonial

Pré-sal, uma tragédia brasileira
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A Internet das Coisas
Não é novidade. Quando falamos em Internet das Coi-

sas (IoT), a primeira coisa que nos vem à mente são os 
dispositivos inteligentes e conectados. Sejam os chama-
dos wearables – como relógios e pulseiras – sejam os 
eletrodomésticos, como geladeiras, fogões e aspiradores.

O que muitos não sabem é que o potencial da tecnolo-
gia vai muito além dos smartdevices. O IoT requer mais 
do que sua capacidade de gerar impacto não só na vida 
pessoal dos indivíduos, mas na sociedade como um todo.

Setores fundamentais da indústria, como a de automo-
bilismo, a de saúde e a de energia, enxergam na Internet 
das Coisas um meio fundamental para atingir maturidade 
e ganho competitivo expressivo. Não por acaso, estima-
se que os gastos com IoT superem a marca de US$ 1 
trilhão até 2022, de acordo com a consultoria IDC. E 
quando olhamos apenas América Latina, as previsões 
apontam para um crescimento ainda mais significativo, 
uma vez que ainda há bastante espaço para explorar.

Compreender, entretanto, que a IoT sozinha não é ca-
paz de gerar o impacto que se espera, tanto nas esferas 
econômicas como nas sociais, se faz primordial para 
compreender as suas possibilidades. As novas tecnolo-
gias se complementam.

Exemplos disso são as novas criações e suas diver-
sas aplicações em realidade aumentada, inteligência ar-
tificial, machine learning e redes neurais. A combinação 
dessas tecnologias cria uma inegável capacidade de valor 
para diversas aplicações, nas esperas públicas e privadas. 
Listo alguns exemplos:

Realidade aumentada – Conhecida por ser uma tec-
nologia que permite que o mundo virtual seja misturado 
ao real, criando interações, a realidade aumentada com-
binada à IoT pode ajudar a transformar a forma como 
corporações realizam tarefas, criando uma nova forma 
de interação da máquina com o ser humano. Esse impac-
to se dará de forma mais evidente na indústria, como de 
manufatura, de logística e de bens de consumo. A gigante 
de logística DHL e um número crescente de outras em-
presas, por exemplo, usam a tecnologia para aumentar a 
eficiência e precisão do processo.

Inteligência artificial – Presente há mais de 50 anos, 
o conceito de inteligência artificial passa a ganhar no-
vas dimensões combinado com a Internet das Coisas. 
Expoente dessa junção, a indústria automobilística passa 
a sentir esse impacto com veículos guiados sem o inter-
médio humano (driverless). Empresas como Uber, Tesla 
e Google já deram amostras do que pode vir a ser o carro 
autônomo. Outros setores, como o financeiro e de segu-
ros, também já sentem essa inovação. A Liberty Seguros, 
por exemplo, foi a primeira a colocar em prática a tele-
metria a favor dos segurados, ao investir R$ 1 milhão no 
programa Direção em Conta, nos últimos anos.

Machine learning – Uma fonte alimenta a outra, e as 
duas se complementam. É dessa forma que a tecnolo-
gia de machine learning se une ao conceito de Internet 
das Coisas. A primeira é voltada, principalmente, para 
a análise de grandes volumes de dados como os gera-
dos ostensivamente por dispositivos IoT. Para isso, uti-
liza diversas disciplinas de análise de dados indo desde 
preditiva e data mining até reconhecimento de padrões. 
Um ótimo exemplo dessa junção é a plataforma da AWS 
de Internet das Coisas (AWS IoT). Ela provê acesso a 
outros serviços com capacidade cognitiva, que facilitam 
o entendimento de informações em setores complexos, 
como saúde e logística.

As aplicações são inúmeras. A infraestrutura de IoT 
passa pelas demais tecnologias. Diante de tal cenário, e 
suas diferentes utilizações, os desafios ainda serão enor-
mes, assim como as oportunidades. Por isso, os profis-
sionais que lidam com tecnologia também terão que se 
adaptar para atender a grande demanda por automatiza-
ção em grande escala. Novos processos serão recriados. 
O importante é estar disponível e preparado para atuar 
nessas novas frentes de trabalho que demandarão muita 
pesquisa e desenvolvimento.

q  Gabriel Dias
Chefe de IoT da Semantix.

CINCO GRÁFICOS QUE EXPLICAM A ECONOMIA MUNDIAL EM 2018

Retórica protecionista fez crescer as incertezas
A economia mundial come-
çou 2018 numa nota otimis-
ta, impulsionada pela recu-
peração na manufatura e no 
comércio internacionais ao 
longo de 2017. À medida que 
a confiança dos investidores 
nas perspectivas econômicas 
globais vacilou, a recupera-
ção perdeu o ímpeto, expli-
cam as pesquisadores Oya 
Celasun, Gian Maria Milesi-
Ferretti e Maurice Obstfeld 
em estudo publicado pelo 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) . 
Apontam como um dos 
motivos para essa perda de 
dinamismo a aplicação de 
tarifas pelas maiores econo-
mias - sobretudo os Estados 
Unidos - e de medidas reta-
liatórias por outras, como a 
China. A escalada da retórica 
protecionista fez crescer as 
incertezas sobre a política 
comercial, o que afeta as de-
cisões de investimento futu-
ro.
Apesar dessas medidas, a 
economia norte-americana 
cresceu a um ritmo acelera-
do em 2018, uma vez que 

os cortes de impostos e o 
aumento dos gastos estimu-
laram a demanda. Por isso, 
o Federal Reserve conti-
nuou a elevar a taxa básica 
de juros. Os juros dos títu-
los de longo prazo subiram 
menos, porque os investi-
dores acreditam que haja 
riscos para o crescimento 
futuro e prezam a seguran-
ça dos títulos do Tesouro 
norte-americano. 
Como as outras grandes eco-
nomias não acompanharam 
o ritmo de crescimento e de 
aumento dos juros dos Es-
tados Unidos, o dólar norte-
americano valorizou-se em 
relação à maioria das outras 
moedas em 2018. 
Algumas economias de mer-
cados emergentes vulnerá-
veis sentiram a pressão da 
valorização do dólar e do 
recuo no nível de risco que 
os investidores financeiros 
globais estavam dispostos a 
aceitar. O custo do endivida-
mento externo aumentou na 
maioria desses países, mas 
a extensão desses aumentos 
foi bastante variada.

OPINIÃO

             HAGA S.A. Indústria e Comércio
              Cia. Aberta - CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5

        COMUNICADO DE FATO RELEVANTE
O Diretor de Relações com o Mercado da HAGA S.A. Indústria e 
Comércio, nos termos do art. 2°, inciso XI, da Instrução da CVM nº 358 
de 03/01/2002 comunica ao mercado e a quem interessar possa que 
ajustou com o credor Banco do Brasil S.A., nesta data, prorrogação pelo 
prazo de 60 (sessenta meses), retroativo a 31.10.2018, das parcelas 
vincendas representadas nas alíneas B e C da cláusula 3ª do aditivo ao 
acordo de 21.08.2009 assinado em 21/11/2011, nos autos da Execução 
nº. 00000763.1990.8.19.0037(1990.037.016790-3), com última parcela 
a vencer em 13.11.2023. Todas as demais cláusulas e condições não 
alteradas pelo presente Aditivo permanecem vigentes, conforme Aditivo 
firmado em 21/11/2011.  Nova Friburgo, 28/12/2018, José Luiz Abicalil.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ/MF 30.099.147/0001-41 - JUCERJA/NIRE Nº 33 3 00145842

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
São convocados os Acionistas da COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – TURISRIO, a se reunir, em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 11 de janeiro de 2019, às 15:00 horas, na sede social 
da Companhia, na Rua Uruguaiana nº 118, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro-
RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação dos respectivos 
honorários. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018. Nilo Sergio Felix -  
Presidente do Conselho de Administração.

Aposentadoria: 
cálculo muda dia 31

O cálculo das aposentado-
rias por tempo de contribui-
ção vai mudar a partir de sta 
segunda-feira (31), quando 
será acionada uma regra im-
plementada por lei em 2015. 
A regra exige um ano a mais 
para homens e mulheres se 
aposentarem. A atual fórmu-
la, conhecida como 85/95, 
vai aumentar um ponto e se 
tornar 86/96. Quem quiser 
se aposentar pela regra atu-
al – e já cumpre os requisitos 

– têm até domingo (30) para 
fazer a solicitação. Pela fór-
mula 85/95, a soma da idade 
e do tempo de contribuição 
deve ser de 85 anos para mu-
lheres e 95 para homens. O 
tempo de trabalho das mu-
lheres deve ser de 30 anos 
e o dos homens, de 35 anos. 
Isso significa, por exemplo, 
que uma mulher que tenha 
trabalhado por 30 anos, pre-
cisa ter pelo menos 55 anos 
para se aposentar. Aqueles 
que já cumprem as regras 
podem solicitar a aposenta-
doria pelo telefone 135, que 

funciona das 7h às 22h, no 
horário de Brasília. Pelo te-
lefone, o pedido pode ser fei-
to somente até sábado. Pelo 
site do INSS o pedido pode 
ser feito este domingo (30).

Netanyahu: ‘Brasil é 
a terra da promessa’

Após encontro com o 
presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, no Rio de Janeiro, 
nesta sexta-feira, o primeiro-
ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, disse que a coo-

peração mútua entre os dois 
países pode trazer benefícios 
para as duas nações. “Israel 
é a terra prometida e Brasil é 
a terra da promessa, ressal-
tou”. Netanyahu disse que 
o encontro é um momento 
histórico para os dois paí-
ses. “É a primeira visita de 
um primeiro-ministro de 
Israel ao Brasil na história. 
É difícil crer que não haví-
amos tido um contato antes 
porque os laços de amiza-
de podem nos levar a longas 
distâncias.”
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Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 
16 de janeiro de 2019, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária 
n.º 65, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

1. Eleição de membro do Conselho de Administração – Membro Independente.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018
Antônio Varejão de Godoy

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ (MF) 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

CENÁCULO PROTETOR DOS CEGOS
CNPJ nº 33.859.869/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os associados do CENÁCULO PROTETOR DOS 
CEGOS, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, 
simultaneamente, no próximo dia  15 de janeiro de 2019, às 18 (dezoito) 
horas, em primeira convocação e às 19 (dezenove) horas em segunda 
convocação, na Rua Gomes Serpa nº 208 – CEP 20740-200, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinariamente: Eleição do 
Conselho Deliberativo; Extraordinariamente: (i) Aprovação da mudança de 
Sede Social; (ii) Aprovação da reforma do Estatuto Social para contemplar 
as deliberações da Assembléia e outras relacionadas com a administração 
dos bens sociais do CENÁCULO e (iii) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 27 
de dezembro 2018. Rosilane de Azevedo Gaspar - Presidente

Inadimplência de empresas tem alta de 9,01% em novembro
Dados apurados pela Con-

federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mos-
tram que o volume de em-
presas com o CNPJ inscrito 
nos cadastros de devedores 
cresceu 9,01% em novem-
bro deste ano na compara-
ção com o mesmo período 
de 2017, quando houve um 
avanço de 3,71%. Já em re-
lação ao mês de outubro, o 
aumento foi de 2,17%.

A alta foi puxada, prin-
cipalmente, pela Região 

Sudeste, com crescimento 
de 16,76%. O Sul, que teve 
a segunda maior variação, 
registrou um aumento de 
4,00%. Em terceiro lugar, 
aparece o Nordeste, com 
2,22%. Na sequência vem 
Centro-Oeste (1,84%) e 
Norte (0,49%).

Quanto ao número de em-
presas negativadas por setor, 
serviços foi o ramo em que a 
inadimplência mais cresceu 
em novembro de 2018, na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado, com 
um avanço de 13,20%. Este 

setor engloba os bancos e 
as financeiras. Agricultura 
vem logo em seguida, com 
11,68%; enquanto comér-
cio teve 6,33% e indústria 
5,32%. Em termos de par-
ticipação, a maior parte das 
empresas negativadas atua 
no comércio (39,97%), se-
guida dos setores de ser-
viços (39,97%) e indústria 
(9,21%).

Na avaliação do presiden-
te da CNDL, José Cesar da 
Costa, o alto número de em-
presas negativadas ainda re-
flete os efeitos da crise. “Mas 

já há sinais de retomada da 
economia e da confiança dos 
empresários para o próxi-
mo ano. Acredita-se que, à 
medida que os negócios se 
recuperem, a capacidade de 
pagamento das empresas em 
dificuldade deva melhorar”, 
explica.

O volume de dívidas em 
atraso no nome de pessoas 
jurídicas também acelerou 
em novembro, com alta de 
6,84% na comparação com 
o mesmo mês do ano passa-
do. A maior parte das dívidas 
tem como credor o setor de 

serviços (70,10%). Em se-
guida, aparecem as dívidas 
que têm como credores os 
ramos de comércio (16,80%) 
e indústria (12,24%). Na mé-
dia, cada empresa inadim-
plente possui duas dívidas 
registradas no banco de de-
vedores.

Já o cenário da recupe-
ração de crédito revela que 
o número de empresas que 
conseguiram sair da base de 
devedores cresceu 10,44% 
no acumulado de 12 meses. 
O aumento de inadimplen-
tes, no entanto, mostra que 

as novas inclusões supera-
ram as saídas de CNPJs.

“Dados mais recentes 
mostram uma recuperação 
gradual do faturamento de 
empresas de alguns setores 
da economia, embora os re-
sultados continuem aquém 
dos níveis observados antes 
da crise. A expectativa é de 
que nos próximos meses se 
observe uma mudança posi-
tiva nesse quadro de inadim-
plência das empresas”, co-
menta o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior.

Metade das 10 maiores 
IPOs do mundo em 2018 
são feitas por chineses

As empresas chinesas fi-
zeram metade das dez maio-
res ofertas públicas iniciais 
(IPOs) do mundo em 2018, 
com um salto em cotações 
no exterior, informou um re-
latório da Ernst & Young.

As IPOs das empresas tec-
nológicas China Tower, Xiao-
mi, Foxconn Industrial Inter-
net e Meituan e da plataforma 
de entretenimento online iQiyi 
estão entre as dez maiores do 
mundo em termos do valor de 
arrecadação de fundos, segun-
do o relatório divulgado na 
quinta-feira.

Segundo a estimativa do 
documento, 205 empresas da 
parte continental da China 
abriram capital na Bolsa de 
Hong Kong este ano, aumen-
to anual de 28% e batendo o 
recorde. As empresas conti-
nentais que lançaram IPOs em 
Hong Kong ajudaram a cida-
de a superar Nova Iorque até 
se tornar o mercado de IPOs 
mais importante do mundo.

A Bolsa de Valores dos 

EUA deve receber cerca de 
39 empresas chinesas este 
ano, aumento de 63% em 
termos anuais, indicou o tex-
to.

As novas listagens nas 
Bolsas de Valores da China 
caíram notavelmente para 
105 empresas, queda de 76% 
comparadas com 2017.

A EY atribuiu a queda 
acentuada à revisão mais ri-
gorosa para a qualificação de 
IPOs, que obriga as compa-
nhias a melhorar sua obedi-
ência e competência.

Apesar da queda, o va-
lor do capital levantado no 
mercado acionário da China 
continental atingiu seu nível 
mais alto desde 2011.

O relatório espera que as 
IPOs no mercado acioná-
rio continental acelerem em 
2019, pois o país lançará 
uma bolsa de inovação cien-
tífica e tecnológica dentro da 
Bolsa de Valores de Xangai, 
testando um sistema de IPO 
baseado em registro.

STJ mantém suspensão de repasses  
a empresas de transporte no Rio

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de 
Noronha, negou o pedido 
de uma empresa de ônibus 
do Rio de Janeiro para sus-
pender a liminar que sus-
tou repasses e subsídios ao 
transporte público coletivo 
intermunicipal, que custea-
vam o transporte gratuito de 
estudantes e pessoas com ne-
cessidades especiais.

A suspensão ocorreu por-
que, segundo o Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MP-RJ), haveria duplicida-
de no custeio das gratuida-
des concedidas pelo estado, 
que seriam pagas tanto pelos 
passageiros quanto pelo es-
tado. A prática teria gerado, 
nos últimos dez anos, preju-

ízos de mais de R$ 500 mi-
lhões. Além da Federação 
das Empresas de Transpor-
tes de Passageiros do Rio 
de Janeiro (Fetranspor), da 
RioCard TI, do Estado e do 
Departamento de Transpor-
tes Rodoviários (Detro/RJ), 
outros seis réus respondem 
à ação.

Na decisão de quarta-fei-
ra, o ministro Noronha res-
saltou que o deferimento da 
suspensão de liminar é con-
dicionado à demonstração da 
ocorrência de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança 
e à economia públicas. “Esse 
instituto processual é provi-
dência extraordinária, sendo 
ônus do requerente indicar 
e comprovar na inicial, de 
forma patente, que a manu-

tenção dos efeitos da medida 
judicial que busca suspender 
viola severamente um dos 
bens jurídicos tutelados, pois 
a ofensa a tais valores não se 
presume”, disse.

Para o ministro, no caso, 
não foi comprovada a vio-
lação a nenhum dos bens 
protegidos, uma vez que 
a empresa não conseguiu 
comprovar concretamente a 
correlação necessária entre a 
medida liminar impugnada e 
a lesão à ordem e à econo-
mia públicas, “não bastando 
a indicação do valor dos pre-
juízos estimados no fatura-
mento das pessoas jurídicas 
afetadas para atestar a acen-
tuada ofensa a um dos bens 
tutelados pela legislação de 
regência”.

Em sua decisão, o mi-
nistro citou ainda prece-
dentes do STJ que indicam 
que, para o deferimento 
do pedido de suspensão, é 
imprescindível a demons-
tração de que a manuten-
ção da decisão impugnada 
atrapalha a efetiva presta-
ção dos serviços de inte-
resse público.

A liminar da 5ª Vara da 
Fazenda Pública determi-
nou a suspensão de todos os 
repasses que custeavam o 
vale-educação, até a realiza-
ção de nova revisão tarifária 
para retirar do valor das pas-
sagens os impactos com as 
gratuidades ou até que seja 
realizada nova licitação das 
linhas de ônibus intermuni-
cipais.

Serviços: confiança é a maior desde abril de 2014
O Índice de Confiança 

de Serviços (ICS) subiu 1,3 
ponto em dezembro, para 
94,7 pontos, o maior nível 
desde abril de 2014 (95,9 
pontos). Em médias móveis 
trimestrais, o índice avançou 
2,4 pontos, sustentando o si-
nal positivo pelo quinto mês 
consecutivo.

“A alta da confiança do 
setor de serviços neste últi-
mo trimestre de 2018 é dis-
seminada pela maioria das 
atividades pesquisadas e 
está ancorada nas expectati-
vas mais favoráveis quanto 

aos próximos meses. A per-
cepção das empresas em re-
lação às condições correntes 
dos negócios também me-
lhorou nesse período, mas 
de modo bem mais discreto, 
corroborando a leitura de 
uma recuperação gradual 
das atividades do setor. A 
visão mais otimista das em-
presas se reflete no maior 
ímpeto de contratação para 
os próximos meses, o que 
poderá contribuir para uma 
aceleração da melhora do 
mercado de trabalho, dada 
a importância dos serviços 

como geradores de empre-
go. Os meses iniciais do 
próximo ano, à medida que 
forem anunciadas as ações 
do novo governo, serão de-
terminantes para garantir a 
sustentabilidade dessa ten-
dência recente da confian-
ça”, analisa Silvio Sales, 
consultor do Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre), 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).

Em dezembro, a confian-
ça avançou em dez das 13 
principais atividades pesqui-
sadas, impulsionada, mais 

uma vez, pela melhora das 
expectativas das empresas 
em relação aos próximos 
meses. O Índice de Expec-
tativas avançou 2,0 pontos, 
para 101,4 pontos. Após 
mais de cinco anos, este ín-
dice volta a se situar acima 
dos cem pontos, sinalizando 
um retorno do otimismo no 
meio empresarial do setor 
de Serviços. Destaca-se nes-
te mês a alta de 3,9 pontos, 
para 100,8 pontos, do indi-
cador que mede o otimismo 
com a demanda nos três me-
ses seguintes.
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AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO LIBERA GERAL

Blocos terrestres serão vendidos sem leilão
A Agência Nacional de 

Petróleo e Gás (ANP) infor-
mou nesta sexta-feira que 
todas as áreas terrestres para 
exploração, inclusive novos 
blocos, serão ofertados ao 
mercado no Brasil por meio 
de oferta permanente, não 
havendo mais leilão con-
vencional de concessão para 
áreas em terra. Antes só era 
permitida a inclusão de áreas 
devolvidas ou já licitadas na 
oferta permanente

Segundo a ANP, o objeti-
vo da medida é atrair investi-
mentos para as bacias madu-
ras, desenvolver a indústria 
terrestre com o incentivo à 
participação das pequenas 
e médias empresas, além de 
estimular as atividades ex-
ploratórias nas bacias terres-
tres de nova fronteira.

A definição ocorre após 
o governo federal delegar à 
agência reguladora a defi-
nição de blocos em bacias 

terrestres a serem objeto 
de licitação, sob regime de 
concessão, na oferta perma-
nente, segundo publicação 
no Diário Oficial da União 
nesta sexta-feira. Até então, 
a resolução do Conselho Na-
cional de Política Energética 
(CNPE) somente autorizava 
a inclusão de áreas devolvi-
das ou já licitadas na oferta 
permanente. A matéria foi 
aprovada pelo CNPE em 
reunião em 11 de setembro.

A ANP explicou em nota 
que o decreto está alinhado aos 
objetivos do Reate (Programa 
de Revitalização das Ativida-
des de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em 
Áreas Terrestres) e às políticas 
de E&P estabelecidas na Reso-
lução CNPE nº 17/2017.

Conteúdo Local

Foi publicada nesta sexta-
feira a atualização da situa-

Shell Brasil e YPFB abrem caminho para acordo envolvendo importação de gás
A Shell Brasil assinou um 

memorando de entendimen-
tos (MoU) com a boliviana 
YPFB, que pode represen-
tar no futuro um contrato de 
importação de gás natural ao 
Brasil, confirmou em nota à 
Reuters a petroleira anglo-
holandesa, segunda maior 
produtora de petróleo do 
pré-sal depois da Petrobras. 
“A Shell Brasil está ciente de 
uma oportunidade de impor-
tação de gás boliviano à me-

dida que o gasoduto Brasil-
Bolívia amplia sua capacida-
de disponível nos próximos 
anos”, disse a empresa em 
nota.

O memorando tem como 
objetivo a comercialização 
de 4 milhões de metros cúbi-
cos por dia de gás (m³/d) até 
2022 e 10 milhões de m³/d 
a partir daquele ano, segun-
do publicou originalmente a 
Agencia Boliviana de Infor-
mación (ABI).

A iniciativa ocorre diante 
da proximidade do venci-
mento do atual contrato de 
serviço de transporte firme 
de gás natural do Gasoduto 
Bolívia-Brasil (Gasbol), as-
sinado em 1999, entre Pe-
trobras e a Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia-
Brasil (TBG), marcado para 
31 de dezembro de 2019.

A petroleira frisou que o 
MoU “tem o objetivo de es-
tabelecer os primeiros pas-

sos de um trabalho conjun-
to com a YFPB no sentido 
de desenvolver um possível 
acordo no futuro, aumentan-
do assim nossa posição como 
fornecedores de gás natural 
no Brasil, que atualmente é 
baseada em nossa produção 
de gás do pré-sal e de nosso 
portfólio em GNL”.

A contratação do Gasbol 
será realizada por meio de 
uma chamada pública, cuja 
minuta do edital está atual-

mente prevista para ser colo-
cada em consulta pública no 
fim de janeiro, segundo en-
trevista recente à Reuters do 
diretor da ANP José Cesário 
Cecchi.

Conforme a ANP havia 
anunciado anteriormente, a 
TBG será a responsável pelo 
encaminhamento da minu-
ta de edital, que será obje-
to de consulta e audiência 
públicas. Após a aprovação 
do edital pela ANP, a TBG 

realizará, de forma indireta, 
a chamada pública para con-
tratação da capacidade.

Com a chamada pública, 
a Petrobras poderá deixar 
de ser a única importadora a 
utilizar o Gasbol, conforme 
já esperado pelo mercado. A 
petroleira estatal está tentan-
do reduzir sua participação 
no mercado de distribuição 
de gás, vendendo ativos e 
abrindo espaço para novos 
competidores.

GUERRA COMERCIAL DE TRUMP NÃO IMPEDE NOVOS ACORDOS

Montadora chinesa JAC faz joint-venture com empresa dos EUA
A guerra comercial or-

questrada pelo presidente 
dos EUA, Donald Trump, 
contra a China atrapalha, 
mas não é suficiente para 
impedir que novos acordos 
sejam feitos entre empresas 
dos dois países. O fabri-
cante chinês de automóveis 
Anhui Jianghuai Automo-
bile (JAC Motors) anun-
ciou nesta sexta-feira que 
fez uma joint-venture com 
a empresa norte-americana 
de motores Cummins. A 
nova empresa se especia-
lizará na produção de mo-

tores leves e médios e os 
fornecerá à JAC Motors e 
outras montadoras.

A joint-venture foi esta-
belecida depois que a Cum-
mins adquiriu da Navistar 
50% da participação da 
JAC-Navistar Diesel Engi-
ne Company. O acordo para 
formar a joint-venture foi as-
sinado e anunciado em maio. 
“A joint-venture dará um 
novo impulso à indústria de 
veículos comerciais da Chi-
na”, disse Xiang Xingchu, 
gerente-geral da JAC, acres-
centando que “vamos apoiar 

plenamente o seu desenvol-
vimento e a entrada nos mer-
cados externo e doméstico.”

Com sede no estado de 
Indiana, Cummins é um dos 
principais fabricantes de 
motores e está na lista For-
tune 500 das grandes em-
presas. A JAC Motors é a 
maior produtora de chassis 
de ônibus, caminhões e de 
veículos comerciais leves na 
China, além de líder em ven-
das para exportação. A mar-
ca tem um avançado Centro 
de Tecnologia, além do JAC 
Italy Design Center (em Tu-

rim, na Itália) e o JAC Japan 
Design Center (em Tóquio, 
Japão). Os centros desenvol-
vem projetos automotivos, 
desde a concepção do espaço 
interior, da estrutura e mon-
tagem.

Mercado brasileiro
No Brasil, a JAC Motors 

está desde 2010, quando o 
Grupo SHC, presidido pelo 
empresário Sérgio Habib, 
fechou uma parceria com a 
empresa. O grupo brasileiro 
é responsável pelo marke-
ting, comercialização, assis-
tência técnica, pós-venda, 

e distribuição de peças ori-
ginais da marca. O grupo 
também foi pioneiro, ante-
riormente, em trazer a marca 
Citröen para o Brasil.

Para garantir que os ve-
ículos da fabricante chine-
sa passassem por exigentes 
testes de rodagem no mer-
cado brasileiro, foram roda-
dos mais de 1 milhão de km 
com cada modelo. A marca 
decidiu apostar em uma es-
tratégia arrojada, preço mais 
acessível e 6 anos de garan-
tia. Atualmente, a empresa 
tem 40 concessionárias em 

19 estados e mais de 30 ci-
dades do Brasil. Em maio de 
2017, a fabricante chinesa 
já somava 80 mil unidades 
vendidas desde o início da 
operação no mercado brasi-
leiro.

Em dezembro de 2017, o 
Grupo SHC anunciou o pro-
jeto de instalar uma fábrica 
no estado de Goiás. O proje-
to prevê a produção anual de 
35 mil unidades dos mode-
los T5 e T40 e tem previsão 
de início das operações para 
o final de 2019. Com agên-
cia Xinhua

Petrobras: proteção complementar à política de preços do diesel
A Petrobras informou 

nesta sexta-feira que sua 
Diretoria Executiva apro-
vou, na quinta-feira me-
canismo de proteção com-
plementar, visando dar 
flexibilidade adicional à 
gestão da política de pre-
ços do diesel, assim como 
já existe para a gasolina.

“A Petrobras entende 
ser importante implemen-
tar mecanismos que lhe 

permitam, em momentos 
de elevada volatilidade no 
mercado, ter a opção de 
alterar a frequência dos re-
ajustes diários do preço do 
diesel no mercado interno, 
podendo até mantê-lo es-
tável por curtos períodos 
de tempo, de até sete dias, 
conciliando seus interes-
ses empresariais com as 
demandas de seus clientes 
e agentes de mercado em 

geral”, informou a petro-
leira em comunicado.

A companhia terá a op-
ção de aplicar o mecanis-
mo após o encerramento 
do programa de subvenção 
econômica à comercializa-
ção de óleo diesel da União, 
previsto para 31/12/2018, 
sempre que julgar neces-
sário, e de forma a confe-
rir um resultado financeiro 
equivalente ao que seria ob-

tido com a política de pre-
ços vigente da companhia.

Segundo a estatal, os prin-
cípios de preço de paridade 
internacional (PPI), margens 
para remuneração dos riscos 
inerentes à operação e nível 
de participação no mercado 
continuam em vigor, assim 
como a correlação com as 
variações do preço do diesel 
no mercado internacional e a 
taxa de câmbio.

ção dos pedidos de acrésci-
mo da Cláusula de Conteúdo 
Local recebidos pela ANP 
em função da Resolução 
ANP n° 726/2018. Do total 
de 285 pedidos de aditamen-
to de contratos - relativos a 
349 blocos e campos - 231 
já foram analisados pela 
Agência: 209 foram aprova-

dos e tiveram seus processos 
concluídos com a assinatura 
dos termos aditivos e a pu-
blicação no Diário Oficial 
da União; 12 aguardam ma-
nifestação da operadora ou 
de outros órgãos públicos; e 
9 foram indeferidos e arqui-
vados definitivamente por 
não se enquadrarem na Re-

solução. Restam apenas 55 
pedidos em análise na ANP. 
Para cada caso é elaborada 
uma Nota Técnica para ve-
rificação do enquadramento 
do pedido e dos efeitos do 
aditamento no contrato.

A Resolução ANP n.° 
726/2018 permitiu que as 
empresas que atuam em ex-

ploração e produção de pe-
tróleo e gás natural optassem 
pelo aditamento, para todos 
os contratos em vigor, com 
efeitos para as fases não 
encerradas. O prazo para as 
empresas interessadas pe-
direm aditamento de seus 
contratos encerrou em 10 de 
agosto de 2018.

Fabio Schvartsman segue 
comandando a Vale

Não deve haver mudanças 
radicais na Vale nos próxi-
mos dois anos. O Conselho 
de administração da minera-
dora aprovou a recondução 
do diretor-presidente, Fabio 
Schvartsman, para um novo 
mandato de mais dois anos 
a partir de maio, informou a 
mineradora nesta sexta-feira. 

A decisão “está em har-
monia com a aprovação pelo 
Conselho de Administração 
da nova Política de Sucessão 
da companhia e também ali-
nhada às melhores práticas 
de governança corporativa e 
transparência do Novo Mer-
cado”, disse a empresa em 
comunicado ao mercado. 
Schvartsman está no coman-
do da maior produtora de 
minério de ferro do mundo 
desde abril de 2017, quando 
foi escolhido para substituir 
Murilo Ferreira.

No começo de dezembro, 
em evento em Nova York, 
Schvartsman disse que pre-
via chegar a um acordo com 
a Vale para renovar seu con-
trato antes do término. “Eu 
não posso dizer sobre a parte 
da empresa. De minha parte, 
estou totalmente preparado 
para permanecer na empresa 
por mais tempo, e estamos 

iniciando discussões”, co-
mentou o executivo na oca-
sião.

Avanços

Em meio ao crescimento 
da demanda da China por 
minério de maior qualida-
de, para reduzir a poluição, 
a Vale vem obtendo prê-
mios importantes na gestão 
Schvartsman, com grande 
competitividade ante suas 
principais concorrentes, fru-
to de investimentos bilioná-
rios no passado

A Vale encerrou o tercei-
ro trimestre de 2018, divul-
gado em outubro, com lucro 
líquido atribuído aos acio-
nistas de R$ 5,753 bilhões. 
O valor representa uma alta 
de 1.780% em relação ao re-
sultado de R$ 306 milhões 
obtido nos três meses ante-
riores. Frente ao terceiro tri-
mestre de 2017, no entanto, 
houve queda de 19,5% no 
lucro. Naquele trimestre, o 
ganho foi de R$ 7,1 bilhão.

“Os fortes resultados do 
3T18 mostram a mudan-
ça estrutural nos mercados 
de minério de ferro e aço 
chineses”, afirmou Fabio 
Schvartsman.

2018 fecha com dólar subindo 16,9% e bolsa 15%
Depois de um dia de pou-

cos negócios no mercado 
financeiro, a bolsa e o dólar 
fecharam o ano com valo-
rização. O dólar comercial 
encerrou 2018 vendido a R$ 
3,876, com valorização acu-
mulada de 16,9% em relação 
ao fim de 2017. O índice 
Ibovespa, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo, fechou 
o último pregão do ano aos 
87.887 pontos, com alta acu-
mulada de 15%.

Na sessão desta sexta-fei-
ra, o dólar fechou em queda 
de 0,48%, na menor cotação 
desde 20 de dezembro. Em 
relação ao início do mês, a 
divisa fechou com pequena 
alta de 0,52%, com valoriza-

ção pelo segundo mês segui-
do. No mercado de ações, o 
clima foi de euforia. Influen-
ciado pela alta nas bolsas dos 
Estados Unidos, o Ibovespa 
encerrou o dia com alta de 
2,84%.

Ao longo do primeiro 
semestre, o dólar operou 
relativamente estável em 
relação ao fim do ano pas-
sado. No entanto, a partir 
do agravamento das tensões 
comerciais entre Estados 
Unidos e China, a moeda 
norte-americana passou a 
subir na metade de maio. A 
alta intensificou-se durante 
a greve dos caminhoneiros, 
que provocou forte volatili-
dade no mercado financeiro.

Após o fim da paralisa-
ção, a moeda norte-ame-
ricana registrou uma pe-
quena trégua, mas voltou 
a subir em meio às tensões 
da corrida eleitoral. Em 13 
de setembro, o dólar co-
mercial fechou vendido a 
R$ 4,196, a maior cotação 
desde o início do Plano 
Real Depois do resulta-
do das eleições, a moeda 
aproximou-se de R$ 3,70, 
mas voltou a subir nos dois 
últimos meses do ano por 
causa de turbulências no 
mercado norte-americano.

A bolsa de valores seguiu 
trajetória parecida ao longo 
do ano. Nos cinco primeiros 
meses de 2018, o índice Ibo-

vespa rondou os 85 mil pon-
tos, mas chegou a despencar 
para os 70 mil pontos duran-
te a greve dos caminhonei-
ros. Nos meses seguintes, 
o indicador recuperou-se, 
chegando a fechar no nível 
recorde de 89.820 pontos em 
3 de dezembro.

Nas últimas semanas do 
ano, porém, o índice regis-
trou quedas expressivas, em 
meio à desvalorização dos 
principais índices das bolsas 
norte-americanas. Em mo-
mentos de turbulências nas 
economias avançadas, os in-
vestidores retiram recursos 
de países emergentes, como 
o Brasil, para cobrir perdas 
no exterior.

BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.

CNPJ 07.219.145/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - BANDEIRANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA., nova denominação e natureza jurídica
de CIA. BANDEIRANTE DE PRODUTOS PLÁSTICOS - CBPP, representada 
por seus Sócios-Administradores, Andreza Coutinho de Mattos e Flávio Cezar 
Asayama Lopes, inscrita no CNPJ sob o nº 07.219.145/0001-27 na condição 
de Acionista Majoritária da CIA. BANDEIRANTE DE ELETRODOMÉSTICOS 
- CBE, convida os Srs. Acionistas desta, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, na sede da empresa, na Rua Barão de
Petrópolis 347, RJ, no dia 11 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, em primeira
convocação, havendo quórum; ou, às 10:00 horas, em segunda convocação,
com qualquer número de Acionistas presentes, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: I) Destituição do Sr. PAULO RICARDO PEREIRA
FERREIRA, do cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, permanecendo,
somente, como Diretor-Técnico; II) Eleição do novo Diretor-Presidente e
fixação dos novos mandatos; III) Alteração do Artigo 4º e do Artigo 25, do
Estatuto Social; IV) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.
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CENÁRIOS E INVESTIMENTOS PARA O ANO QUE COMEÇA

Máximo recomendado em renda fixa é de 50%
O que será que mudará na 

rotina do investidor no ano 
que inicia? Para os especia-
listas é preciso sempre muita 
cautela na hora de compor 
uma carteira de investimen-
tos. Aliás, essa é uma reco-
mendação que precisa ser 
levada sempre à risca, e so-
bretudo em tempos de inde-
finição econômica.

O contexto internacional 
e a aprovação da reforma 
da Previdência são os prin-
cipais fatores que deverão 
influenciar o crescimento do 
Brasil no ano que vem. É o 
que acredita Alexandre Es-
pirito Santo, economista da 
plataforma de investimentos 
Órama, no e-book “Cenários 
e Investimentos 2019”. 

Ao todo, foram avaliados 
seis cenários no e-book. As 
possibilidades de o mercado 
externo viver uma crise, fi-
car mais volátil ou se manter 
estável foram combinadas 
com a aprovação ou não da 
reforma da Previdência no 
Brasil. “No fim de 2019, se 
a reforma for aprovada e a 
conjuntura internacional es-
tiver favorável, o PIB fica 
maior. As estimativas variam 
de 0,5% a 3,5%. O melhor 
dos cenários representaria 
ainda uma redução da taxa 
de desemprego para a casa 
dos 8%”, diz Espirito Santo.

“A indústria tem hoje mui-
ta capacidade ociosa. As em-
presas não precisam cons-
truir novas fábricas, apenas 
voltar a utilizar as que estão 
paradas. Se as reformas es-
truturais se concretizarem e 
o cenário externo permane-
cer estável, elas vão começar 
a contratar e o ciclo vicioso 
irá se tornar um ciclo virtu-
oso”, explica o economista, 
estimando ainda a Selic na 
casa dos 7%.

Diante desse quadro, a 
Órama indica três principais 
mudanças na carteira do in-
vestidor em relação a 2018: 
a redução do percentual em 

renda fixa; o aumento do mí-
nimo em renda variável para 
20%; e o mínimo de 10% em 
estratégias diferenciadas.

“Para 2019, o máximo re-
comendado em renda fixa é 
de 50%. Em renda variável, 
os investidores com perfil 
arrojado podem alocar até 
40%. Para os demais perfis, 
a sugestão é de, no mínimo, 
20%. Neste caso, os fundos 
da categoria Long Biased 
são mais indicados pela fle-
xibilidade com que podem 
neutralizar a exposição ao 
risco sistemático, se houver 
deterioração de perspectivas. 
O restante deve ser alocado 
em estratégias diferencia-
das”, explica Sandra Blanco, 
consultora da Órama. Para 
completar a alocação, há 
ainda produtos conservado-
res, como Fundos Imobiliá-
rios com renda de aluguéis, 
até os de maior risco, como o 
fundo de Criptomoedas.

A Órama disponibiliza 
desde 2015 o e-Book “Cená-
rios & Investimentos”, com 
o objetivo de compartilhar 
conteúdo de qualidade para 
que os investidores possam 
tomar as decisões mais ade-
quadas de acordo com seu 
perfil, objetivo e faixa de 
renda.

Mercado de ações
A assessoria de investi-

mentos Monte Bravo, elei-
ta Melhor Escritório da 
XP em 2018, selecionou as 
principais ações de baixo, 
médio e alto risco para in-
vestir em 2019.

Baixo risco: Vale 
(VALE3) - Gigante da mi-
neração, o cenário de miné-
rio de ferro é construtivo e 
acima das expectativas. Já o 
níquel, segundo maior pro-
duto da Vale, tem expectati-
va positiva pela melhora do 
mercado de Aço Inoxidável 
na China. A empresa reduziu 
custos e a dívida, podendo 
entrar no maior ciclo de di-
videndos da história da em-

presa. Ainda, a Vale se bene-
ficia de um cenário adverso, 
já que ganha com a alta do 
Dólar, portanto é um papel 
que pode ser interessante 
para trazer proteção em um 
cenário adverso.

Petrobras (PETR4) - Pe-
trobras negocia com des-
conto em relação as demais 
petroleiras mundiais, cerca 
de 15% abaixo. A manuten-
ção da política de preços de 
combustíveis traz maior pre-
visão de caixa para empresa, 
aliado ao plano de desinves-
timento, que estão reduzindo 
o endividamento da empresa. 
Ainda, a revisão do contrato 
de Cessão Onerosa e avanço 
do projeto de lei que permite 
até 70% da participação nos 
blocos de exploração podem 
beneficiar a empresa.

Banco Itaú (ITUB4) -  A 
expectativa de recuperação 
da economia brasileira deve 
fomentar uma nova onda de 
concessão de crédito, a juros 
baixos, aliado a eficiência 
do banco e sua resiliência. 
O potencial crescimento dos 
dividendos e a diversificação 
do seu negócio em países da 
América Latina faz com que 
o banco seja atrativo para 
2019.

Médio risco:
Bolsa B3 (B3SA3) - A 

melhora da perspectiva para 
Renda Variável no Brasil é 
muito correlacionada com o 
desempenho da B3, já que é 
a única Bolsa de Valores no 
país. A união entre BM&F 
Bovespa e Cetip aumentou 
as vantagens da empresa, 
aliado ao plano de reduzir o 
endividamento pela fusão, 
devem elevar significativa-
mente a distribuição de divi-
dendos nos próximos anos, o 
que deixa a ação atrativa em 
um cenário de juros baixos.

B2W (BTOW3) - Após
anos de investimentos em 
logística e tecnologia, che-
gou a hora da B2W colher os 
frutos no comércio online. 

Com foco no marketplace, 
permitindo a união de vários 
vendedores no mesmo site, 
traz maior gama de produ-
tos, aumento de margens, 
geração de caixa e melhor 
capital de giro. O reaque-
cimento do consumo, com 
manutenção de juros baixos, 
deve melhorar os resultados 
da companhia.

Usiminas (USIM5) - A re-
cente queda das ações deixa 
o case mais atrativo, devido 
a expectativa de retomada 
da economia nacional. His-
toricamente, os volumes de 
aço crescem por volta de 3x 
o crescimento do PIB em 
ciclos de retomada. Produ-
tora de aços planos para a 
indústria automobilística, a 
Usiminas deve se beneficiar 
do aumento de vendas de 
automóveis e renovação de 
frotas, aliado a recuperação 
de preços do aço no mercado 
internacional.

Alto risco:
Via Varejo (VVAR3) - A 

empresa passa por uma re-

formulação com a integra-
ção das lojas físicas com 
online, podendo alavancar 
os resultados da empresa, 
aliado com o forte cresci-
mento do e-commerce no 
Brasil. A baixa representa-
tividade da Via Varejo no 
marketplace do segmento 
online pode ser uma boa 
oportunidade de cresci-
mento futuro.

BRF (BRFS3) - Os pro-
blemas operacionais e de 
gestão marcaram a BRF nos 
últimos períodos, além do 
envolvimento na Operação 
Carne Fraca. Assim, calcada 
na figura de Pedro Parente, 
CEO da empresa, espera-se 
reverter esse cenário com 
um plano de recuperação e 
desalavancagem com a ven-
da de ativos, corte de custos 
e melhoria da eficiência por 
meio de reestruturação de 
plantas no Brasil.

Cielo (CIEL3) - A forte 
queda das ações, em virtude 
da abertura do mercado, per-
da de market share e queda 

das margens da companhia, 
forçam a empresa a se rein-
ventar. Assim, sabendo da 
grande dificuldade, a Cielo 
traça um plano de aumento 
da exposição em pequenos 
varejistas e profissionais 
autônomos, estratégia agres-
siva na mídia e desenvolvi-
mento do serviço Receba 
Rápido, que permite o rece-
bimento de vendas em perí-
odos mais curtos.

Klabin (KLBN11) - O
anúncio de investimento na 
casa de R$ 7 bilhões traz in-
certezas no curto prazo, mas 
a celulose e o negócio de pa-
péis para embalagens são de-
fensivos, com flexibilidade e 
previsibilidade. Com a forte 
queda das ações no mercado, 
torna-se atrativo na visão de 
longo prazo para empresa, já 
que 60% da receita provem 
de papéis para embalagens 
(principalmente alimentos) 
e 40% da celulose com pre-
ço determinado pela oferta/
demanda internacional (do-
larizada).

OPERADORA CHINA TOWER LIDEROU COM US$ 6,9 BI EM 2018

Metade das 10 maiores IPOs do 
mundo são de empresas chinesas

Espírito Santo: ‘O melhor dos cenários representaria ainda uma redução da 
taxa de desemprego para a casa dos 8%’

Tecnologia, indústria e 
saúde são os setores com 
mais empresas abrindo ca-
pitais nas bolsas em todo o 
mundo. Relatório da empre-
sa de contabilidade inter-
nacional EY afirma que as 
empresas chinesas fizeram 
metade das 10 maiores ofer-
tas públicas iniciais (IPOs) 
do mundo em 2018, com 
um salto em cotações no ex-
terior.

As IPOs das empresas 
tecnológicas China Tower, 
Xiaomi, Foxconn Industrial 
Internet e Meituan e da pla-
taforma de entretenimento 
online iQiyi estão entre as 
10 maiores do mundo em 
termos do valor de arreca-
dação de fundos, segundo o 
relatório divulgado na quin-
ta-feira.

Os mais altos IPOS são da 
fabricante chinesa de eletrô-
nicos Xiaomi, com valor de 
US$ 5,4 bilhões, e da ope-
radora de torres de telefonia 
móvel China Tower, com 
US$ 6,9 bilhões.

Segundo a estimativa do 
relatório, 205 empresas da 
parte continental da Chi-
na abriram capital na bol-
sa de Hong Kong este ano, 
aumento anual de 28% e 
batendo o recorde. As em-
presas continentais que lan-
çaram IPOs em Hong Kong 
ajudaram a cidade a superar 
Nova York até se tornar o 

mercado de IPOs mais im-
portante do mundo.

A bolsa de valores dos 
EUA estimava totalizar cer-
ca de 39 empresas chinesas 
em 2018, aumento de 63% 
em termos anuais, indicou o 
texto.

No cenário global, o rela-
tório destacou que o terceiro 
trimestre foi o período mais 
“calmo” do ano no mercado 
de IPOs, por causa das tensões 
geopolíticas e os conflitos co-
merciais entre EUA, China e 
União Europeia.  No período, 
apenas 302 empresas abriram 
capital na bolsa, o que repre-
sentou uma queda de 22% 
em relação ao ano passado. 
Porém, houve um aumento de 
9% nos valores das operações 
(US$ 47,1 bilhões) com a en-
trada de empresas chamadas 
de unicórnios (empresas que 
superaram US$ 1 bilhão em 
valor de mercado) no merca-
do de capitais. 

Mas nem tudo avançou. 
As novas listagens nas bol-
sas de valores da parte con-
tinental da China, por exem-
plo, caíram notavelmente 
para 105 empresas, queda de 
76% comparadas com 2017.

A EY atribuiu a queda 
acentuada à revisão mais ri-
gorosa para a qualificação de 
IPOs, que obriga as compa-
nhias a melhorar sua obedi-
ência e competência.

Apesar da queda, o va-

lor do capital levantado no 
mercado acionário da China 
continental atingiu seu nível 
mais alto desde 2011.

O relatório espera que as 
IPOs no mercado acioná-
rio continental acelerem em 
2019, pois o país lançará 
uma bolsa de inovação cien-
tífica e tecnológica dentro da 
Bolsa de Valores de Shan-
ghai, testando um sistema de 
IPO baseado em registro.

IPOS no Brasil

Desde o começo do ano 
de 2018, foram realizadas 

no Brasil três aberturas de 
capitais na bolsa. Notre 
Dame (GNDI3) Intermédica 
e Hapvida (HAPV3), ambas 
operadoras de saúde, jun-
tamente com o Banco Inter 
(BIDI4), somaram US$ 1,8 
bilhão. 

Duas empresas brasilei-
ras entraram no mercado 
internacional de ações em 
2018. Em janeiro, a Pa-
gSeguro entrou com seu 
IPO. No mês de setem-
bro, a Arco Educação fez 
sua estreia na Nasdaq dos 
EUA, segundo a agência 
Xinhua.

CVM abre mais três 
inquéritos contra J&F

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) abriu na 
última semana de 2018 três 
novos inquéritos administra-
tivos envolvendo a holding 
J&F, controladora da gigante 
do setor de carnes JBS, com 
base nas informações obtidas 
em acordos de colaboração 
premiada com o Ministério 
Público, informou o órgão 
regulador do mercado nesta 
sexta-feira. Os processos san-
cionadores estão com o dire-
tor-relator Henrique Machado 
para apreciação das defesas, 
antes de serem julgados.

Os três novos inquéritos 
vão aprofundar as apurações 
de processos administrati-
vos abertos anteriormente, 
disse  na sexta-feira a CVM. 
O órgão afirmou que os no-
vos inquéritos vão apurar 
eventuais irregularidades de 

executivos e controladores 
da JBS, da Eldorado Brasil 
Celulose e também de ad-
ministradores da rival BRF 
(BRFS3.SA), neste caso, em 
processo aberto para “ana-
lisar notícia sobre eventual 
influência no conselho de 
administração da BRF”.

A J&F defende que, por 
conta dos acordos de dela-
ção premiada e de leniência, 
estaria isenta de “medidas 
persecutórias” por parte da 
administração pública. A 
CVM informou a existência 
de três processos administra-
tivos sancionadores, onde já 
há acusação formulada, en-
volvendo a JBS. Em um dos 
processos, os irmãos Joesley 
e Wesley Batista são acusados 
de manipulação dos preços 
das ações da JBS com base 
em informação privilegiada.
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Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local. Realizada aos 21/12/2018, às 08h, na 
sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/
RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepa-
guá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação. Reunião convocada de acordo com 
o Estatuto Social da Cia. e legislação em vigor. 3. Presença. Presentes a
totalidade dos membros do Conselho da Administração da Cia., indicados
ao final da presente ata. 4. Mesa. Presidente: Pedro Henrique Chermont de
Miranda. Secretário: Bruno de Mello Pereira. 5. Ordem do Dia. Deliberar so-
bre (i) a prorrogação do pagamento, aos acionistas da Cia., do saldo líquido
dos JCP aprovados em RCA realizada em 29/12/2017; e (ii) a alteração do
Código de Ética e Conduta da Cia., além da Política de Integridade contra a
Corrupção e Suborno da Cia.. 6. Deliberações. Após exame e discussão do 
item constante da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade 
e sem ressalvas, deliberaram: 6.1. Aprovar a prorrogação do pagamento do
saldo líquido dos JCP aprovados em RCA realizada em 29/12/2017 corres-
pondente a R$1.995.957,85 prevista para ocorrer durante o exercício social
de 2019. 6.2. Ratificar todas as alterações dispostas na 2ª edição do Código
de Ética e Conduta da Cia. e na 2ª edição da Política de Integridade contra a
Corrupção e Suborno da Cia., que se encontram arquivadas na sede da Cia.. 
7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada a mais 
a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após
lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua
lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 21/12/2018. Pedro Henrique
Chermont de Miranda - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Mem-
bros do Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda;
Bruno de Mello Pereira; Roberto Carmelo de Oliveira. Jucerja nº 3466442, em 
27/12/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.




