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Sem Olimpíada, PIB do 
Rio teria regredido 5 anos

Presidentes de bancos públicos
seguem cartilha da Febraban

Crivella sanciona lei que considera idoso aos 60 anos

Renda de cada 
morador foi R$ 3,7 mil 
maior do que  
seria sem os Jogos

As Olimpíadas de 2016 tiveram 
efeito positivo e crescente tanto na 
cidade do Rio de Janeiro quanto na 
Região Metropolitana, aponta es-
tudo divulgado nesta segunda pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

De acordo com a pesquisa, o 
evento atenuou os efeitos da crise 
aguda da economia brasileira – vi-
vida no auge da preparação e reali-
zação dos Jogos – e permitiu man-
ter o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita municipal no patamar 
de 2012. Sem os Jogos, o indicador 
teria regredido aos níveis de 2007, 
o que significaria um retrocesso de 
cinco anos

Na capital fluminense, o PIB per 
capita teria sido, em média, 7,5% 
menor sem os Jogos. Na Região 
Metropolitana, a média seria 5,1% 
mais baixa, destaca o autor do estu-
do, o pesquisador do Ipea e especia-
lista em políticas públicas e gestão 
governamental Glauter Rocha.

Com o evento, o PIB per capita 

do município do Rio de Janeiro foi 
aproximadamente R$ 3,7 mil/ano 
maior no período de 2012 a 2015 
do que teria sido em um cenário 
sem o evento, ficando em R$ 49,4 
mil/ano. Na Região Metropolitana, 
o crescimento foi de cerca de R$ 
1,9 mil/ano, o que assegurou um 
PIB per capita de R$ 37,16 mil/ano.

O pesquisador destaca que a re-
alização de um empreendimento 

de tal porte suscita a expectativa 
de que seus efeitos se prolonguem 
para além da data de sua execução. 
No médio e longo prazos, podem 
ser esperados avanços na economia 
carioca decorrentes da ampliação 
e do aperfeiçoamento da infra-
estrutura da cidade, da melhoria 
dos processos produtivos e orga-
nizacionais tanto no setor privado 
quanto no público, e da publicidade 

internacional. Tais avanços podem 
impactar positivamente o turismo e 
as exportações.

Tomando como base a experiên-
cia com edições olímpicas anterio-
res, o estudo alerta, no entanto, que 
os impactos econômicos futuros 
não são automáticos. Dependem da 
capacidade de atores públicos e pri-
vados aproveitarem as vantagens 
que o evento proporcionou.

Os novos presidentes do Ban-
co do Brasil, Caixa e BNDES as-
sumiram os cargos com discursos 
afinados: privatização e competi-
ção segundo as regras do mercado. 
As propostas seguem a cartilha da 
Federação dos Bancos Brasileiros 
(Febraban), que empurra para as 
instituições públicas parte da res-
ponsabilidade pelos exagerados 
juros cobrados pelos bancos priva-
dos.

“Atualmente, o grande volu-
me das operações de crédito dire-
cionado impacta negativamente o 
mercado, gerando distorções que 
aumentam a taxa básica de juros da 
economia e encarecem o custo do 
dinheiro no segmento livre”, prega 
a Febraban na cartilha Como fazer 
os juros serem mais baixos no Bra-

sil. “A competição em condições de 
igualdade entre bancos públicos e 
privados premiaria todo o merca-
do.”

O novo presidente do Banco do 
Brasil, Rubens Novaes, confirmou 
que pretende vender parte dos ati-
vos da instituição e afirmou estar 
livre do drama que antes contrapu-
nha o interesse dos acionistas mi-
noritários e do governo. “A concor-
rência que se cuide”, afirmou.

Pedro Guimarães, que assumiu 
a Caixa, disse que a instituição de-
verá vender participações em áreas 
como seguros e loterias, reforçar o 
financiamento imobiliário via mer-
cado de capitais e investir em mi-
crocrédito a juros mais baixos.

Mas as taxas menores não serão 
para todos. Guimarães disse que a 

classe média terá que pagar juros 
no crédito imobiliário similares aos 
dos bancos privados. A declaração 
é uma ducha de água fria para a 
construção, que contava com o fi-
nanciamento de imóveis usados 
pela Caixa para alavancar o setor, 
que amarga quatro anos de retra-
ção, que o fez encolher 25%.

Joaquim Levy, novo presidente 
do BNDES, afirmou que “o ba-
lanço (recursos disponíveis) hoje 
depende em uma proporção talvez 
exagerada, certamente menos exa-
gerada do que há quatro anos, mas 
ainda provavelmente exagerada, de 
recursos do Tesouro, e que tem que 
ser adequado para que se tenha ade-
quado retorno do capital que é de 
cada um da população”.
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O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, sancionou nesta 
segunda-feira o Projeto de Lei (PL) 
782/2018, que reduz de 65 para 60 
anos a idade em que uma pessoa é 
considerada idosa no município. A 
medida replica o estabelecido no 
Estatuto do Idoso, que entrou em 
vigor em todo o país no ano 2003, 
por meio da Lei 10.741/2003. De 
acordo com a Prefeitura, o princi-
pal impacto é a ampliação do direi-
to à meia-entrada nos espaços cul-
turais do município, como museus 
e teatros e cinemas.

Proposto pelo vereador Eliseu 

Kessler, do PSD, o projeto estabe-
lece a adequação de todas as leis 
municipais voltadas para o idoso 
que tenham como referência os 65 
anos. Além disso, todas as normas 
que forem elaboradas a partir de 
agora deverão considerar a idade 
de 60 anos. Porém, o projeto não 
menciona explicitamente as leis 
que devem ser alteradas. Durante a 
tramitação da proposta, a Consul-
toria Legislativa da Câmara Muni-
cipal chegou a pedir que houvesse 
“menção expressa dos atos norma-
tivos que se pretendia alterar”, mas 
a recomendação não foi acatada pe-

los vereadores.
À Agência Brasil, a Prefeitura 

descartou a redução da idade para 
fins de gratuidade nos ônibus e 
lembrou que o próprio Estatuto do 
Idoso assegura esse benefício em 
todo o país apenas a partir dos 65 
anos. O Artigo 39 do Estatuto diz 
que, no caso de pessoas com idade 
entre 60 e 65 anos, fica a critério 
da legislação local definir as con-
dições para a gratuidade nos meios 
de transporte. No Rio de Janeiro, a 
Lei Orgânica do Município define 
a isenção da cobrança somente a 
partir dos 65 anos.

Exportações  
na 1ª semana  
de janeiro dão 
salto de 66%

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 1,887 
bilhão na primeira semana de janei-
ro, que teve apenas três dias úteis. 
O saldo é resultado de exportações 
no valor de US$ 3,860 bilhões e im-
portações de US$ 1,973 bilhão.

Nas exportações, comparadas as 
médias da primeira semana de ja-
neiro de 2019 (US$ 1,287 bilhão) 
com a de janeiro de 2018 (US$ 774 
milhões), houve crescimento de 
66,2%, em razão do aumento nas 
vendas das três categorias de pro-
dutos: básicos (110,8%, principal-
mente petróleo em bruto, minério 
de ferro, farelo de soja, soja em 
grãos, milho em grãos); semima-
nufaturados (54,8%, em especial 
semimanufaturados de ferro/aço, 
celulose, ferro-ligas, ouro em for-
mas semimanufaturadas, catodos 
de cobre) e manufaturados (30,4%, 
principalmente laminados planos 
de ferro ou aço, aviões, óxidos e 
hidróxidos de alumínio, gasolina, 
veículos de carga).

Em comparação a dezembro de 
2018, houve crescimento de 31,6%, 
em virtude do aumento nas vendas 
das três categorias de produtos: bá-
sicos (47,8%, de US$ 489,6 milhões 
para US$ 723,6 milhões); semima-
nufaturados (39,2%, de US$ 132,9 
milhões para US$ 185,0 milhões) e 
manufaturados (6,4%, de US$ 355,3 
milhões para US$ 378 milhões).

Nas importações, a média diária 
da primeira semana de janeiro de 
2019 (de US$ 657,7 milhões) ficou 
1,9% acima da média de janeiro de 
2018 (US$ 645,6 milhões). Em re-
lação a dezembro do ano passado, 
houve crescimento nas importações 
de 1,8%.Títulos de dívida 

corporativa 
cresceram  
34% em 2018

Em 2018, os títulos de renda fixa 
corporativos (debênture, CRA, CRI 
e nota comercial), mais os FIDC, 
apresentaram crescimento de 34% 
no volume de emissões em relação 
ao mesmo período do ano passado, 
somando R$ 200 bilhões em novos 
registros, segundo levantamento da 
Unidade de Títulos e Valores Mobi-
liários da B3.

Os títulos mais emitidos foram 
as debêntures, com R$ 147 bi-
lhões, 62% a mais do que no ano 
de 2017. O estoque fechou o ano 
em R$ 354 bilhões. Já o CRI apre-
sentou aumento de 16% em rela-
ção ao ano anterior, com R$ 9,5 
bilhões emitidos, contra R$ 8,2 
bilhões em 2017.

“O mercado de capitais conti-
nuou sendo fundamental para o 
financiamento de longo prazo das 
empresas em 2018. Nossa expec-
tativa era a de termos um primei-
ro semestre mais forte e depois 
uma estabilização, por conta do 
período pré-eleitoral, mas o ritmo 
de emissões continuou intenso 
até outubro, contribuindo para o 
volume recorde desse mercado”, 
analisa Fábio Zenaro, diretor de 
Produtos de Balcão, Commodities 
e Novos Negócios da B3.

Os investidores institucionais, 
segmento onde estão incluídos os 
fundos de investimento, foram o 
destaque, representando 44% do to-
tal distribuído em 2018.

Um dos legados dos Jogos: atenuar os efeitos da crise econômica no estado

Fernando Frazão/ABr
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O presidente Jair Bol-
sonaro revelou na última 
quinta-feira, em sua primeira 
entrevista após ser empossa-
do, qual será a Reforma da 
Previdência proposta pela 
sua equipe econômica. Bol-
sonaro tem revisto diversas 
medidas e propostas anun-
ciadas desde que foi eleito. 
Contudo, caso seja mantido 
tal projeto de reforma na 
Previdência Social, os traba-
lhadores têm muitos motivos 
para ficarem preocupados, 
mas devem buscar manter 
a calma para não cometer o 
erro da antecipação da apo-
sentadoria e a consequente 
diminuição do benefício que 
poderiam passar a receber.

Isto porque a regra de 
transição da reforma propos-
ta é mais severa que a defen-
dida pelo Governo Temer 
e induz a uma corrida pela 
aposentadoria. Na prática, 
Bolsonaro pretende acabar 
com o fim da aposentadoria 
por contribuição no Brasil.

Conforme a reforma pro-
posta pelo último presidente, a 
idade mínima para os homens, 
por exemplo, chegaria aos 65 
anos apenas em 2028. Já com 
Bolsonaro, logo no início do 
próximo governo, em 2022, já 
se chega aos 66 anos.

Desde 2016, diversos 
especialistas têm alertado 
para o possível fim da apo-
sentadoria por contribuição 
no Brasil com a elevação 
da idade mínima. A exis-
tência na prática apenas da 
aposentadoria por idade é 
preocupante principalmente 
em termos de justiça social, 
com a disparidade observa-
da pelo país na expectativa 

de vida entre pobres e ricos. 
Entretanto, isto não parece 
estar entre as preocupações 
do novo governo.

Os trabalhadores que pos-
suem o direito adquirido da 
aposentadoria integral ou já 
estão aposentados podem fi-
car tranquilos, pois não serão 
afetados pelas mudanças. Já 
os demais devem planejar 
bem a sua aposentadoria, 
pois inúmeros segurados 
tiveram perdas em 2016 e 
2017 na concessão de seus 
benefícios em razão do medo 
de que uma futura reforma 
dificultasse a concessão do 
seu direito. Isso no futuro tem 
se mostrado equivocado.

É justamente essa corri-
da pela aposentadoria, que 
ainda pode resultar em um 
grande erro nas previsões do 
governo por conta do con-
sequente aumento imediato 
dos gastos com mais pedidos 
de aposentadoria.

Outro erro da análise do 
governo, consiste na grande 
preocupação com a diminui-
ção dos gastos com a previ-
dência provavelmente não 
ser resolvida ainda a curto 
ou médio prazo, visto que 
outras medidas que vêm sen-
do discutidas desde o Gover-

no Temer, como aumento da 
alíquota contributiva, corte 
de benefícios e a elevação da 
idade, só produzem efeitos 
fiscais no longo prazo. Des-
te modo, não será a reforma 
que contribuirá para o con-
trole do déficit.

Auxiliaria no controle dos 
gastos que cessassem as bru-
tais desonerações em favor 
dos mais ricos e dos setores 
empresariais que não são co-
bradas ou acabam até mes-
mo por ser perdoadas. Outra 
medida poderia ser a eleva-
ção da tributação da Segu-
ridade Social das empresas 
que exploram o pré-sal, hoje 
reduzida a quase nada.

Entretanto, é possível ob-
servar que o novo governo 
representa uma continuidade 
do seu antecessor que, para 
buscar solucionar o déficit 
da Previdência, não interfere 
na situação dos setores men-
cionados. Fazer reformas na 
Previdência Social do país, 
além de falar em números e 
da questão econômica, en-
volve uma questão moral por 
conta da justiça social.

A primeira proposta apre-
sentada por Bolsonaro atin-
ge os mais pobres de forma 
violenta, e os trabalhadores 
devem ficar atentos agora, 
às novas notícias que devem 
sair. É fundamental se pla-
nejar bem, para saber lidar 
com as mudanças pretendi-
das pelo novo governo.

q  João Badari
q  Murilo Aith

Especialistas em Direito 
Previdenciário, são sócios 

do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.
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Na prática, 
acabaria a 
aposentadoria 
por contribuição 
no Brasil

Reforma de Bolsonaro cria  
corrida pela aposentadoria

Artigo 13 coloca em risco 
a liberdade na internet

A maior das reformas: a do ser humano
A Terra é belíssima! Con-

vida ao sucesso. Mas o ser 
humano nem sempre tem 
sabido respeitá-la. Por isso, 
a reforma precípua é a dele 
próprio. Urge, neste térmi-
no de século e de milênio, 
que esta preceda as demais. 
Daí a importância da Edu-
cação com Espiritualidade 
Ecumênica, o mais seguro 
passo que uma nação pode 
dar em favor da liberdade de 
seu povo, pois, quanto mais 
ignorante for, mais escravo 
será.

A vida é uma conquista 
diária. Lição de Fé Realizan-
te a todo momento solicita-
da, para que não venhamos 
a cair na ociosidade, mãe e 
pai dos piores males que as-
solam o Espírito e enfermam 
consequentemente o corpo 
físico e o social.

Na verdade, não basta ter 
agido bem ontem. Necessá-
rio se faz melhor caminhar 
hoje e ainda mais gloriosa-
mente amanhã.

Bem a propósito estas 
palavras do filósofo ale-
mão Arthur Schopenhauer 
(1788–1860): “Aristóteles 
dizia com acerto: ‘A vida 

consiste em movimento 
e nele tem sua essência’ 
(De Anima, I, 2). Em todo 
o interior do organismo, 
impera um movimento in-
cessante e rápido. (...) Se 
houver uma ausência qua-
se completa de movimen-
to externo, como ocorre 
na maneira de vida seden-
tária de inúmeras pessoas, 
então nascerá uma despro-
porção gritante e pernicio-
sa entre a calma exterior e 
o tumulto interior, pois até 
o constante movimento 
interior quer ser apoiado 
pelo exterior”.

Observou Goethe (1749–
1832) que “uma vida ociosa 
é uma morte antecipada”. 
E o escritor irlandês Oliver 
Goldsmith (1728–1774) su-
gere: “Tal como a abelha, 
façamos do nosso ofício a 
nossa satisfação.”

Deus é o Criador do Uni-
verso, Magna Vida, na qual 
sobrevivem todas as Suas 
criaturas. O Cosmos é, pois, 
dinâmica. Jesus, o maior dos 
pensadores, sintetiza tudo: 
“Meu Pai não cessa de traba-
lhar” (Evangelho, segundo 
João, 5:17).

É, portanto, obtusa a ideia 
de um paraíso de desfrutá-
veis tocadores de harpa, di-
tos salvos, mas, na verdade, 
pelo que parece, totalmente 
despreocupados com o sofri-
mento dos seus Irmãos. Tal 
lugar não pode ser o Paraíso 
de um Deus de Amor, cujo 
Filho Primogênito veio à 
Terra pregar a Solidariedade 
sem fronteiras. Cabe-lhe me-
lhor, àquele pseudoparaíso, 
o título de inferno.

Neste acentuado trans-
curso de tempos, nenhum 
país poderá progredir sem 
promover Desenvolvimento 
Social e Sustentável, Educa-
ção e Cultura, Arte e Espor-
te, com Espiritualidade Ecu-
mênica, a fim de que haja 
Consciência Socioambien-
tal, Alimentação, Segurança, 
Saúde e Trabalho para todos 
os seus componentes, des-
pertando neles a Cidadania 
Planetária. A existência hu-
mana sem atividade produti-
va e lazer é a própria morte 
para o cidadão.

q  José de Paiva Netto
Jornalista, r adialista  

e escritor.

O Parlamento Europeu 
pode aprovar uma lei que vai 
fechar as portas de boa par-
te das plataformas de com-
partilhamento de conteúdo 
e buscas por lá. Mas o que 
a gente tem a ver com isso? 
Você quer saber mais ou tirar 
uma dúvida sobre algum ter-
mo ou assunto qualquer.

Normalmente, o primeiro 
reflexo é “dar um Google” 
e ter inúmeras respostas de 
sites diferentes a respeito do 
assunto em questão. Você 
está procurando um vídeo 
tutorial. O YouTube parece 
ser o lugar ideal para encon-
trar exatamente o que dese-
ja, certo? Agora, imagine um 
cenário em que nem o Goo-
gle, nem o YouTube existam. 
Parece que estou me referin-
do ao século passado – mais 
precisamente, há 20 anos 
– no entanto, estou me refe-
rindo a um provável cenário 
de um futuro próximo: 2019.

Não é alarde. Este não é 
um texto sensacionalista, e 
eu vou explicar o porquê. No 
final de novembro, a comis-
são de assuntos jurídicos do 
Parlamento Europeu apro-
vou (por 15 votos a 10) uma 
diretiva de direitos autorais, 
a ideia geral era atualizar a 
legislação nesse tema o que 
seria positivo para o merca-
do, só que durante a discus-
são as coisas tomaram outro 
rumo. Dentro dessa diretiva, 
existem dois artigos que es-
tão gerando polêmica entre 
os criadores de conteúdo: o 
11 e 13.

Em linhas gerais, o artigo 
11 diz que se você utiliza um 
hyperlink no seu site, dire-
cionando o internauta para 
uma matéria de outro site, 
ou caso use parte de uma 
matéria na descrição ou no 
próprio título, você é obriga-
do a dividir uma parte da sua 
receita com esse site.

Desse modo, sites de fer-
ramenta de busca, como a 
Wikipedia e Google, teriam 
de pagar para divulgar todos 
os sites e fontes de referên-
cias. Isso obviamente torna-
ria a operação inviável; por 
isso, caso a diretiva realmen-
te seja colocada em vigor, a 
previsão mais plausível para 
uma empresa como a Goo-
gle, certamente, seria o en-
cerramento das atividades 
nos países integrantes da 
União Europeia.

Já o artigo 13, que cau-
sou mais polêmica, pretende 
“proteger” os direitos auto-
rais de todo o conteúdo au-
diovisual, obrigando que a 
plataforma na qual o conteú-
do está inserido se responsa-
bilize pelos direitos autorais 
de marcas, ideias, artes e 
sons postados.

Para quem não conhece 
muito o formato atual eu ex-
plico. Hoje se alguém soli-
citar ao YouTube os direitos 
autorais por uma música que 
faz parte de um vídeo posta-
do, a plataforma notifica o 
produtor do conteúdo, o ma-
terial fica retido enquanto o 

reclamante e o produtor ne-
gociam a respeito do tema. 
Caso não entrem em con-
senso, podem ir recorrer à 
justiça. Mas o YouTube não 
se responsabiliza por esse 
intermédio, nem pelo conte-
údo em si.

Com essa “proteção” que 
se propõe é tornar tudo o que 
esteja aparecendo, um obje-
to passível de um processo 
– porém, quem responde a 
este processo não será você, 
e, sim, a plataforma no qual 
a mídia está inserida. Assim, 
não dá nem para imaginar 
a quantidade de processos 
que o YouTube receberia 
por minuto (segundo uma 
carta aberta contra o artigo 
divulgada pela CEO, Susan 
Wojcicki, são mais de 400 
horas de vídeo postadas por 
minuto na plataforma).

Ilogicamente, a chefe da 
representação da Comissão 
Europeia, Sofia Colares 
Alves, escreveu uma car-
ta, lida em um vídeo pelo 
youtuber Felipe Neto, ex-
plicando que a provável lei 
não prejudicará ou censu-
rará os youtubers, apenas o 
YouTube, que, tecnicamen-
te, é o “patrão” de todos es-
tes criadores de conteúdo.

Mas o que realmente 
preocupa os criadores de 
conteúdo, é que, logo que a 
diretiva foi aprovada, Susan 
Wojcicki já declarou que o 
YouTube vai fechar as portas 
na Europa se a lei, de fato, 
entrar em vigor. Cada Esta-
do membro da União Euro-
peia tem até dois anos, mais 
ou menos, para se adequar a 
essa lei.

Já dá para perceber que a 
situação é bem grave. Mas 
como toda essa crise pode 
afetar nós, brasileiros? O pri-
meiro problema diz respeito 
a nós enquanto internautas. 
Perderemos os canais euro-
peus em que somos inscritos 
e que acompanhamos.

O segundo problema é 
a sua audiência do exte-
rior. É muito comum que 
a segunda maior audiência 
dos canais brasileiros seja 
de Portugal, por conta do 
idioma, principalmente. 
Portanto, o número de vi-
sualizações dos vídeos vai 
ter uma queda considerá-
vel – consequentemente, a 
monetização dos conteúdos 
também diminuirá.

Com a queda de audiência 
e de fluxo de dados dentro 
do YouTube (afinal, estamos 
falando do desligamento da 
plataforma em toda a União 
Europeia. São 27 países) 
surge o terceiro problema: a 
receita do YouTube também 
vai cair, bem como a estru-
tura como um todo – se há 
menos pessoas investindo na 
rede social, não será possível 
manter o mesmo ritmo que 
se tem hoje.

O quarto problema é o 
chamado “Efeito Escala”. 
A lei foi aprovada na Euro-
pa. É uma questão de tempo 
para que alguém do Poder 

Legislativo no Brasil se ins-
pire na mudança europeia e 
decida trazer a ideia para cá. 
Praticamente toda a mudan-
ça social que ocorre em um 
país – ainda mais quando é 
uma mudança que foi decidi-
da pelo Poder Legislativo – 
uma hora ou outra, vira dis-
cussão e projeto de lei aqui 
no Brasil.

Finalmente, uma última 
preocupação especial para 
os brasileiros: o Merco-
sul está em negociação de 
acordos comerciais com a 
União Europeia, e, nesses 
acordos, podem acontecer 
algumas exigências por 
parte de grupos de legis-
lação considerados vitais 
para tais acordos. Uma prá-
tica que é comum nesses 
casos é o pedido para que 
as leis dos países envolvi-
dos estejam alinhadas. Nes-
te caso, os direitos autorais 
podem acabar entrando nas 
negociações, fazendo com 
que o Mercosul também 
adote os mesmos mecanis-
mos europeus de proteção e 
mudando tudo por aqui.

Dentre tantas funções in-
críveis que as mídias sociais 
nos oferecem todos os dias, 
acredito que a função de vi-
trine é a mais revolucioná-
ria. Foi através de platafor-
mas populares – Instagram, 
Facebook e YouTube – que 
artistas como Ed Sheeran e 
Justin Bieber conseguiram 
alcançar muito mais audiên-
cia do que alcançariam nas 
mídias offline.

Finalmente, é importante 
levantar um único questio-
namento: por que só aplicar 
a lei na internet? Por que 
não abranger, também, as 
mídias televisivas? A quem 
essa grande mudança pode-
ria favorecer? Vale lembrar 
que com os novos forma-
dos de produção e distri-
buição de conteúdo, o po-
der se descentralizou. Hoje 
é possível lançar artistas 
sem uma grande indústria 
por trás, ser um gerador de 
notícias e formador de opi-
nião sem ter um grupo de 
mídia, pressionar a opinião 
pública etc.

O estado não é apenas 
de alerta. Já é preciso mo-
bilizar-se para que a lei não 
seja aprovada e o cenário 
que descrevi no início deste 
texto não se concretize. O 
contrário disso nos fará vol-
tar no tempo em 20 anos. Se 
você é produtor de conteúdo 
no Brasil, aborde o tema e 
explique para sua audiência 
o que está acontecendo na 
Europa, apoie os produtores 
que estão se mobilizando 
e incentive os movimentos 
de questionamento dessa lei 
tanto aqui quanto lá.

q  Samuel Pereira
Publicitário, é autor do livro 

Atenção: o maior ativo do 
mundo – o caminho mais 

efetivo para ser conhecido, 
gerar valor para seu público e 

ganhar dinheiro.



Monitor Mercantil  n Conjuntura 3Terça-feira, 8 de janeiro de 2019

Um negócio no escuro
Não desagradou à 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann 

e sócios, a manutenção de Wilson Ferreira Jr. à frente da 
Eletrobras. Favorável à privatização, Ferreira Jr. foi guin-
dado à presidência da estatal em 2016 por Michel Temer. 
É uma pessoa do meio. Já presidiu a CPFL Energia e deu 
mostras, na Eletrobras, de que quer tocar para a frente o 
negócio.

A estatal de energia é criticada pelos prejuízos e falta 
de capacidade de investir. Mas imagine como estaria a 
empresa se não tivesse sido obrigada a fornecer energia 
quase gratuita ao mercado livre no período pós raciona-
mento (2001/2002). “Será que o ‘sucesso’ desse nicho, 
que hoje representa 30% do consumo total, não é devido 
a essa ‘ineficiência’ imposta à Eletrobras?”, questiona Ro-
berto Pereira D’Araujo, do Instituto Ilumina.

“Imagine o valor que ela atingiria se não tivesse feito 
investimentos de ampliação de rede nas distribuidoras que 
foi obrigada a assumir. Na Cepisa (Piauí), por exemplo, 
esses investimentos superam os compromissos firmados 
pelo grupo Equatorial que adquiriu a concessão. Isso tam-
bém é ineficiência?”, prossegue D’Araujo. Finalmente, o 
especialista lembra que o índice de empregado por MW 
instalado é menor na Eletrobras do que nas grandes em-
presas internacionais.

A privatização movimenta grandes interesses, que não 
são os da Nação. Estranho é ver a complacência dos mili-
tares, que ajudaram a agigantar a empresa na ditadura. O 
ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquer-
que, é ligado à área nuclear e tem pouco trânsito na ge-
ração elétrica. Mas isso não o impede de ver quando um 
negócio é prejudicial ao país.

Controle de dados
Em última instância, as decisões da Autoridade Nacio-

nal de Proteção de Dados (ANPD) poderão ser revisadas 
pelo presidente da República, o que pode prejudicar a in-
dependência prevista para a decisão de adequação do Bra-
sil para transferência de dados pessoais, conforme previs-
to no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados 
Pessoais, assinala à coluna Ana Carolina Moreira Cesar, 
sócia da Daniel Advogados.

Em 27 de dezembro, Michel Temer editou a Medida 
Provisória 869, que alterou a Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD). A Lei é aplicável à todas as empre-
sas que realizam o tratamento de dados pessoais, indepen-
dente do meio utilizado, sejam físicos ou digitais.

Bolsonaro levou a ANPD, que deveria ser indepen-
dente, para debaixo do guarda-chuva da Presidência da 
República. “A questão da autonomia é bastante contro-
versa, porque, apesar de a MP prever a autonomia técnica, 
havia a expectativa de que fosse criada uma autarquia 
federal, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprios. Desta forma, seria mitigado o conflito de in-
teresses na fiscalização e cumprimento da lei pelo setor 
público, que também deverá respeitar a LGPD e por esta 
razão, também será fiscalizado pela ANPD”, ressalta Ana 
Carolina.

Na prática, toda as empresas que realizam a coleta de 
dados pessoais, desde que não sejam para fins exclusiva-
mente particulares ou não econômicos, devem respeitar as 
previsões trazidas pela Lei. A MP de Temer também alter-
ou a vigência da lei, que passa a valer em agosto de 2020.

Parceria
Oito em dez consultores elegem a formação de parce-

rias como a principal tendência de posicionamento estra-
tégico, mostra o Perfil das Empresas de Consultoria no 
Brasil 2018, levantamento anualmente pelo Laboratório 
da Consultoria, coordenado por Luiz Affonso Romano.

Dados revelados em primeira mão à coluna mostram 
crescente procura por consultores pelo setor privado: 
83,2%. Na comparação com 2014, os números mostram 
o amadurecimento do setor: 31,7% dos consultores pro-
fissionais tinham mais de 40 anos, percentual que passou 
para 35,8% em 2018, sendo 11,3% com 60 anos ou mais.

Cadê o concurso?
Um terço dos municípios brasileiros gasta até 30% de 

sua folha de pessoal com a contratação de temporários, es-
pecialmente médicos e professores. Em SP, a justiça proi-
biu a farra na Educação, o que deve deixar 60 mil alunos 
sem aula no estado.

Rápidas
O advogado Paulo Parente Marques Mendes, sócio do es-

critório Di Blasi, Parente & Associados, é um dos organiza-
dores do livro Propriedade Intelectual – Reflexões Contem-
porâneas, que reúne artigos sobre temas como marketing de 
emboscada e patentes essenciais *** Pedro Guimarães, que 
assumiu a presidência da Caixa, é genro de Leo Pinheiro, ex-
presidente da empreiteira OAS, que reforçou as acusações 
contra Lula no processo do sítio de Atibaia.

60 MILHÕES DE PESSOAS NÃO TÊM VÍNCULO COM BANCOS 

Varejo vai concorrer com o setor financeiro
No Brasil, cerca de 60 

milhões de pessoas não tem 
vínculo com bancos. Ou 
seja, estão à margem do sis-
tema bancário. No entanto, 
essas pessoas consomem o 
que é vendido pelas redes 
varejistas no país. Com ob-
jetivo de ampliar o fatura-
mento e de olho nessa par-
cela da população, as redes 
varejistas passarão a ofertar 
muito em breve novos ser-
viços financeiros, inclusive 
crédito próprio, de forma 
independente e sem a ne-
cessidade de um banco par-
ceiro para a liquidação das 
operações. Este é o futuro 
próximo que está sendo de-
senhado pela Sciensa, con-
sultoria de transformação 
digital, fundada em 2010 e 
que faturou R$ 35 milhões, 
em 2017; e R$ 50 milhões 
em 2018 com análise de 
processos e implantação de 
soluções personalizadas.

“O varejo deve se tornar o 
próximo concorrente na bri-
ga do setor financeiro. Isso 
porque, com as APIs abertas 
e o cenário de grande popula-
ção brasileira desbancariza-
da, grandes varejistas devem 
investir no crédito próprio 
(sem parceria com bancos e 
outras instituições financei-
ras tradicionais) como for-
ma de aumentar a margem 
de lucro com seus clientes”, 
explica Davi Cunha, head de 
Open Banking da Sciensa, 
em um artigo recente.

Ele acredita que os bancos 
vão precisar se adaptar às 
novas exigências do merca-
do, o que, levado a certo ex-
tremo, pode colaborar para a 

redução do spread bancário 
no país, que hoje tem um dos 
maiores índices do mundo. 
“Mais do que atrair novos 
clientes, será necessário cru-
zar a maior quantidade de 
dados possíveis para gerar 
insights significativos e ofe-
recer produtos adequados às 
necessidades de cada consu-
midor – algo que, ainda hoje,
é algo muito raro por aqui”, 
diz Davi Cunha.

Segundo ele, esse é apenas 
um dos aspectos da mudança 
que a transformação digital 
vai trazer dentro do setor fi-
nanceiro nos próximos anos. 
“É fundamental que líderes – 
não somente CIOs, mas todos 
os executivos de alto escalão – 
estejam envolvidos nesse pro-
cesso a fim de decidir qual é 
a melhor estratégia para cada 
companhia conseguir crescer 
de maneira sustentável em um 
cenário cada vez mais com-
petitivo. O varejo brasileiro, 
é claro, não vai ficar de fora 
deste processo”.

Panorama atual

Hoje, o consumidor já en-
contra nas redes varejistas 
diversos serviços financeiros 
que incluem de cartões de 
marca própria (ou private la-
bels) a seguros, mas que são 
oferecidos em parceria com 
grandes instituições financei-
ras. Segundo Davi Cunha, es-
ses serviços são consumidos 
frequentemente e trazem uma 
margem representativa de lu-
cro para a maioria das grandes 
redes que têm acesso ao con-
sumidor. Esse modelo sofrerá 
mudanças, diz o especialista. 

“Em breve, varejistas devem 
estar aptas a oferecer uma 
gama de serviços financei-
ros, como por exemplo cré-
dito, de forma independente 
e sem a necessidade de um 
banco parceiro para a liqui-
dação das operações”.

A regulamentação de 
Open Banking feita na Euro-
pa (a PSD2) e suas perspec-
tivas de chegada ao Brasil 
em 2019, mais players terão
acesso a informações rele-
vantes e valiosas de clien-
tes, capazes de trazer novos 
modelos de negócio à tona, 
acredita Davi Cunha.

Segundo ele, um passo 
importante no Brasil foi a 
regulamentação das startups 
de crédito pelo Banco Cen-
tral, por meio da resolução 
n. 4.656 de abril de 2018.
Com a nova norma, finte-
chs regulamentadas podem 
conceder crédito a empresas 
diretamente, utilizando seu 
próprio capital, assim como 
intermediar empréstimos 
entre pessoas através de um 
modelo chamado de P2P 
(peer-to-peer).

Essa abertura gradual aos 
diversos setores para lidar 
com serviços financeiros, so-
mada ao cenário brasileiro de 
aproximadamente 60 milhões 
de pessoas sem vínculo com 
bancos e que frequentam as 
redes físicas de grandes vare-
jistas deve fazer com que es-
ses players passem a atuar no 
segmento financeiro de forma 
cada vez mais autônoma, in-
vestindo mais nessa frente de 
serviços.

“Além da facilidade de 
acesso ao público consumi-

dor, varejistas devem inves-
tir nesse tipo de serviço por 
causa das altas margens de 
lucro. Enquanto cadeias lo-
gísticas exigem alta comple-
xidade, serviços financeiros 
podem ser prestados de ma-
neira eficaz, automatizada 
e com uma proporção bem 
menor de custos fixos”, des-
taca Davi Cunha.

Futuro

Para enfrentar a concor-
rência, as instituições finan-
ceiras devem investir num 
modelo diferenciado de ofer-
ta, chamado “Banco como 
Plataforma” (ou BaaP). Davi 
Cunha explica que 

trata-se de uma nova estraté-
gia que acelera a transformação 
da instituição financeira tradi-
cional onde ela se transforma 
em uma plataforma de serviços 
aberta e modular, estruturada 
em modelos ágeis e digitais, e 
que alavanca fortemente par-
cerias para acelerar a oferta 
de novas experiências para os 
clientes finais e obter novas 
receitas.

Esse novo modelo deve 
trazer benefícios significa-
tivos e já está sendo colo-
cado em prática de diversas 
formas. “O avanço do Open 
Banking deve trazer ainda 
mais possibilidades aos con-
sumidores, maior empodera-
mento (o cliente passa a ser 
“dono” do próprio dado pes-
soal), além de novas formas 
de se relacionarem com as 
instituições financeiras, ten-
do uma relação melhor com 
essas instituições”, enumera 
o especialista.

MAIS ESPAÇO PARA O SETOR PRIVADO E PARA OS MERCADOS DE CAPITAL

Levi: BNDES precisa mudar para 
responder às novas condições do país

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)  precisa 
continuar se transformando 
para responder às novas con-
dições do país, às expectati-
vas da nação e às promessas 
do governo, disse  Joaquim 
Levy.ao tomar posse nesta 
segunda-feira na presidência 
da instituição

“Estamos na antessa-
la de um novo ciclo de 
investimentos em uma 
economia que será mais 
aberta, mais vibrante, com 
mais espaço para o setor 
privado e para os merca-
dos de capital. O papel do 
BNDES é contribuir nesse 
ambiente desenvolvendo 
novas ferramentas, novas 
formas de trabalhar, pró-
ximos e em parceria com 
o mercado”, ressaltou

Segundo Levy, o BNDES 
vai combater o patrimo-
nialismo e as distorções já 
verificadas. “Isso tem que 
mudar e continuar mudan-
do, evitando o voluntaris-
mo. A ferramenta para isso 
tem que ser a ética, a trans-
parência, a responsabilida-
de e a responsabilização”, 
acrescentou. Mais cedo, 
em sua conta no Twitter, o 

presidente Jair Bolsonaro 
disse que a caixa-preta de 
diversos órgãos começou a 
ser aberta. Ele afirmou que 
“muitos contratos foram 
desfeitos e serão expostos”.

O novo dirigente do 
banco de fomento disse 
que sua gestão vai conti-
nuar ajustando o balanço 
da instituição. “O nosso 
balanço hoje depende em 
uma proporção talvez exa-
gerada, certamente menos 
exagerada do que há qua-
tro anos, mas ainda pro-
vavelmente exagerada, de 
recursos do Tesouro, e que 
tem que ser adequado para 
que se tenha adequado re-
torno do capital que é de 
cada um da população”.

Levy tomou posse no Pa-
lácio do Planalto, em ceri-
mônia da qual participaram o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Na mesma cerimô-
nia, tomaram posse os no-
vos presidentes do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes; e da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães.

Com experiência na ad-
ministração pública, Levy 
foi ministro da Fazenda de 
janeiro a dezembro de 2015, 

Bolsonaro: abertura da caixa-preta
Horas antes de dar posse 

nesta segunda-feira, em sole-
nidade no Palácio do Planal-
to, aos dirigentes do Banco 
do Brasil, BNDES e Caixa 
Econômica Federal, o pre-
sidente Jair Bolsonaro disse 
que a caixa-preta de diversos 
órgãos começou a ser aber-
ta. Na sua conta pessoal do 
Twitter, Bolsonaro afirmou 
que “muitos contratos foram 
desfeitos e serão expostos”.

Segundo ele, “com pou-
cos dias de governo, não só 
a caixa-preta do BNDES, 
mas de outros órgãos”, está 
sendo levantada e será di-
vulgada. “Muitos contra-
tos foram desfeitos e serão 
expostos, como o de R$ 44 
milhões para criar cripto-
moeda indígena que foi bar-
rado pela ministra Damares 
e outros”, completou.

O presidente se refere à 

decisão de Damares Alves 
de suspender um contrato 
de R$ 44,9 milhões da Fun-
dação Nacional do Índio 
(Funai) que incluía a elabo-
ração de mapeamento fun-
cional, criação de banco de 
dados territoriais e imple-
mentação de criptomoeda 
para populações indígenas, 
segundo a imprensa.

“Transparência acima de 
tudo. Todos os nossos atos 
terão que ser abertos para o 
público. E o que aconteceu 
no passado também. Não 
podemos admitir qualquer 
cláusula de confidenciali-
dade pretérita. Esses atos 
e ações tornar-se-ão públi-
cos”, afirmou.

Bolsonaro destacou que a 
escolha dos três novos presi-
dentes de bancos foi feita ex-
clusivamente pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

no segundo mandato de 
Dilma Rousseff, com a pro-
messa de realizar um ajuste 
fiscal para conter os gastos 
públicos. Antes, no governo 
do presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, foi secretário 
adjunto da Secretaria de Po-

lítica Econômica do Ministé-
rio da Fazenda, no ano 2000. 
De 2010 e 2014, Levy foi 
diretor do Banco Bradesco. 
Para assumir a presidência 
do BNDES, Levy deixou a 
diretoria Financeira do Ban-
co Mundial.

BC quer recuperação 
via reformas

Em apresentação na filial 
paulista da escola de negócios 
Wharton School (da Univer-
sidade da Pensilvânia), o pre-
sidente do Banco Central Ilan 
Goldfajn mostrou indicadores 
que apontam recuperação da 
economia e apontou a neces-
sidade de reformas.

Ilan defendeu a autonomia 
do BC, a abertura da economia 
e as mudanças realizadas na 
Taxa de Longo Prazo (TLP), 
utilizada pelo BNDES para 
empréstimos a empresas. Tam-
bém destacou a necessidade de 
mudança nas regras de aposen-
tadoria e pensão. Com esses ce-
nários, Ilan prevê que o Produto 
Interno Bruto brasileiro deve 
crescer 2,4% em 2019.

EUA e China retomam 
negociações

Uma comitiva de autorida-
des norte-americana, coman-
dada pelo vice-representante 
de Comércio, Jeffrey Gerrish, 
está em Pequim. O objetivo é 
reiniciar negociações comer-
ciais entre EUA e China em 
meio às tensões de ambos os 
lados. O vice-primeiro-minis-

tro da China, Liu He, coorde-
na as conversas do lado chi-
nês. A previsão é de dois dias 
de reuniões. O governo do 
presidente dos EUA, Donald 
Trump, tem feito referências 
à China sobre supostas viola-
ções dos direitos de proprie-
dade intelectual, ciberataques 
e transferências forçadas de 
tecnologia de empresas es-
trangeiras.
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Farinha pouca,  
meu pirão primeiro!

Vamos começar o ano com novidades: o presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio 
de Noronha, suspendeu os efeitos de liminar que impedia 
as empresas Oi S/A, Telemar Norte Leste S/A e Oi Móvel 
S/A – que estão em recuperação judicial – de retornar às 
atividades e participar de licitações até a apresentação de 
certidões negativas fiscais. Para relembrar: a União impe-
trou mandado de segurança contra decisão proferida pelo 
juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do 
Rio de Janeiro que dispensou às requerentes a exigência 
de apresentação de certidões negativas para o exercício de 
suas atividades e para a participação em licitações com o 
poder público.

No dia  dia 3 de dezembro de 2018, o TRF2 deferiu me-
dida liminar à União para suspender os efeitos da decisão 
da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, entendendo que, 
no processo de recuperação judicial, o benefício de dispen-
sa das certidões concedido às empresas seria uma flagrante 
violação às regras de competência constitucional e ao de-
vido processo legal, já que o provimento judicial proferido 
em processo em que a União não seja parte, por expressa 
disposição legal, não pode abranger créditos tributários fe-
derais nem vincular a administração pública federal.

O que vem a ser flagrante violação às regras de compe-
tência constitucional? É sabido que a maioria dos devedo-
res que estão passando por crise econômica deixa de pagar 
tributos. Compeli-los a apresentação de certidões negativas 
é impor de forma absurda que a Fazenda Pública tenha, 
por via indireta, prioridade no recebimento de seu crédito, 
em flagrante desrespeito aos princípios da preservação da 
empresa e função social da empresa.

No pedido ao STJ, as empresas requereram a suspensão 
da liminar proferida pelo TRF2, alegando que a manuten-
ção da decisão geraria grave lesão à ordem administrativa, 
social e econômica. Segundo elas, a liminar concedida re-
duziria em aproximadamente R$ 960 milhões as receitas 
previstas para o Grupo Oi. Para as empresas, o interesse 
público estaria refletido na necessidade de assegurar con-
dições efetivas para que o Grupo Oi prossiga com as suas 
atividades, garantindo a continuidade da prestação dos ser-
viços de telecomunicações em todo o país. De acordo com 
elas, além das lesões aos bens jurídicos, haveria o risco de 
colapso dos serviços de telecomunicações em todo o ter-
ritório nacional, concentração de mercado e perdas finan-
ceiras.

Segundo o presidente do STJ, o deferimento da sus-
pensão de segurança é condicionado à demonstração da 
ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 
ou à economia públicas. “Esse instituto processual é pro-
vidência extraordinária, sendo ônus do requerente indicar e 
comprovar na inicial, de forma patente, que a manutenção 
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 ele, a excepcionalidade a que se refere a legisla-
ção foi demonstrada pelos requerentes. “Ainda que exista 
dúvida sobre o valor do dano à ordem econômica decor-
rente da decisão impugnada, o fato é que ele existe, pois a 
suspensão da decisão do juízo falimentar compromete di-
retamente o exercício das atividades desempenhadas pelas 
requerentes”, disse.

Em sua decisão, o ministro entendeu que a manutenção 
da liminar proferida pelo TRF2 “afeta o interesse público e 
gera grave lesão à ordem e à economia públicas, pois foram 
comprovados pelas requerentes, de forma efetiva e concre-
ta, os impactos para a continuidade do serviço público de 
telecomunicações por elas prestado”.

Diz o ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro!

Abertas inscrições na Apex 
para ações internacionais

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) está com inscrições abertas para 
empresas brasileiras do setor de alimentos, bebidas e agro-
negócio interessadas em participar de ações de promoção de 
produtos no exterior. As candidaturas podem ser feitas em 
cinco feiras e missões que serão realizadas de março a se-
tembro de 2019, segundo informações divulgadas no site da 
Apex. Outras sete ações já tiveram as inscrições encerradas.

Os eventos fazem parte do calendário de ações para pro-
moção do segmento no exterior, que serão viabilizadas pela 
Apex em parceria com o Ministério das Relações Exterio-
res e têm como objetivo posicionar o Brasil como um gran-
de fornecedor do agronegócio mundial e impulsionar os 
negócios das empresas brasileiras da área, segundo a Apex.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro 
para uma missão à África, que inclui a participação na feira 
África Big 7, de 23 a 25 de junho do ano que vem. A missão 
começa em 19 de junho e termina no dia 25. Além de Joa-
nesburgo, capital da África do Sul e local da feira, o grupo 
vai passar por Lagos, na Nigéria.

As empresas também podem se candidatar até 31 de janei-
ro para participar da Summer Fancy Food, que vai de 23 a 25 
de junho em Nova York, nos Estados Unidos. Até 8 de mar-
ço estão abertas as inscrições para empresas interessadas em 
expor na feira Anuga, em Colônia, na Alemanha, uma das 
maiores do ramo no mundo. Ela vai de 05 a 09 de outubro.

Também está no calendário da Apex-Brasil, com inscri-
ções abertas até o dia 8 de março, uma missão à Índia, com 
participação na feira Annapoorna Anufood, que ocorre de 
20 a 31 de agosto em Mumbai. Outras ações no país serão 
feitas em setembro e, além de Mumbai, a delegação passará 
por Nova Deli. O calendário divulgado pela Apex-Brasil 
inclui 12 eventos, mas vários deles, como a feira Gulfood, 
que ocorre em fevereiro, em Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, já tiveram as inscrições encerradas.

Segundo a Apex, o calendário de 2019 foi lançado já em 
2018 para que os empresários possam ter uma maior pre-
visibilidade, dando tempo para que possam se planejar e 
assim decidir em quais ações querem integrar delegação 
brasileira. A inscrição em cada evento é individual e pode 
ser feita neste link: https://anba.com.br/apex-brasil-tem-
inscricao-aberta-para-acoes-internacionais/

Design para exportação seleciona empresas
Estão abertas até o dia 14 de dezembro as inscrições para 

empresas brasileiras interessadas em participar do Design 
Export, concurso pelo qual podem receber apoio técnico e fi-
nanceiro para desenvolver o desenho e o visual de produtos e 
embalagens. O concurso é promovido pela Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
e o Centro Brasil Design (CBD). O edital vai selecionar 200 
empresas brasileiras, das quais 100 do setor de alimentos e be-
bidas para o desenvolvimento de embalagens, e 100 de outros 
segmentos para desenvolvimento dos produtos e das embala-
gens. De acordo com a Apex, o objetivo é incentivar o uso do 
design pela indústria brasileira como ferramenta estratégica 
para aumentar e fortalecer as exportações.

Cada empresa escolhida terá um apoio de até R$ 18 mil 
para contratar um escritório de design cadastrado no progra-
ma e o acompanhamento de um consultor especializado em 
gestão na área. A metodologia usada é a Design na Prática, 
desenvolvida pelo CBD, que contempla a inserção do design 
nos negócios com ferramentas e etapas que minimizam ris-
cos e potencializam resultados. O programa foi criado em 
2013 e desde então teve duas edições. De acordo com dados 
divulgados pela Apex, foram atendidas 300 empresas de 30 
setores. Nas experiências anteriores, os mercados interna-
cionais alvos das empresas foram bem diversificados, mas o 
Mercosul foi preferência da boa parte delas. Entre as selecio-
nadas, 34% tiveram como foco a América Latina.

Inscrições: www.designexport.org.br/formulario-cadas-
tramento-designexport/

Venda de frango registra retração em 2018
As exportações brasileiras de carne de frango alcança-

ram 4,1 milhões de toneladas em 2018, recuo de 5,1% em 
relação ao ano anterior, informou nesta quinta-feira (03) a 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O co-
mércio exterior do setor em 2018 foi fortemente impactado 
por embargos dos principais destinos da carne de frango 
brasileira, como União Europeia e Rússia.

Conforme a associação, uma média mensal de embar-
ques de 377,3 mil toneladas no segundo semestre, o me-
lhor desempenho dos últimos três anos, atenuou as perdas 
acumuladas na primeira metade do ano passado, período 
marcado pela greve dos caminhoneiros. Só em dezembro, 
as remessas pelo maior exportador global da proteína so-
maram 352,8 mil toneladas, avanço de quase 10% em re-
lação a 2017.

“Há expectativa de que o bom fluxo obtido no segundo se-
mestre do ano passado se mantenha em 2019. Isso devido, entre 
outros motivos, às ações que o setor produtivo, liderado pela 
ABPA, adotará por meio do Projeto 500K, que tem como meta 
alcançar a média mensal de 500 mil toneladas nas exportações 
somadas de carne de frango e suína até o final de 2020”, afir-
mou em nota o presidente da ABPA, Francisco Turra.

Queda nas exportações de carne suína
As exportações de carne suína in natura do Brasil encer-

ram 2018 com retração de 7,4%, para 549 mil toneladas, de-
stacou a entidade, frisando que as perdas de 19,5% acumula-
das no primeiro semestre foram atenuadas pela elevação de 
4,5% nos últimos seis meses do ano passado. Em dezembro, 
houve avanço de 8,8% nos embarques de carne suína in na-
tura, para 47,7 mil toneladas. “O ritmo das vendas para a 
China foi determinantes para o desempenho das exportações 
do setor em 2018. A expectativa é que o fluxo para o mer-
cado asiático se mantenha, impulsionando as vendas do setor 
no momento em que a Rússia retoma gradativamente as im-
portações do produto brasileiro”, disse o diretor-executivo 
da ABPA, Ricardo Santin, também em comunicado.

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.670.505/0001-75 - NIRE nº 33.2.0793142-6

Ata de Reunião de Sócios Quotistas. Ficam convidados os Srs. Sócios Quotistas, 
para a reunião extraordinária de sócios, a ser realizada na sede social da sociedade, 
na Rua Santa Luzia, 651/29º, RJ/RJ, CEP 20.030-041, no dia 11/02/2019, em 1ª 
convocação, às 10h, com a presença de, no mínimo, sócios representativos de 3/4 
do capital social ou, não atendido esse quórum, às 11h, com a presença de qualquer 
número de sócios, com a seguinte agenda e ordem do dia: “discutir e deliberar a 
respeito da exclusão do sócio Marco William Amaral Cardoso, brasileiro, engenheiro, 
CPF 006.580.381-76, CI 2182728-SP/DF, residente na Cidade de Brasília, DF, na 
QMSW 02, Conj. C, Lote 27, Sudoeste, CEP 70.680-200, do quadro de sócios da 
sociedade, com fundamento no art. 1.085 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002) 
e na cláusula décima do contrato social”.  Serão admitidos à reunião os sócios da 
sociedade, munidos de documento de identidade com foto, e/ou seus procuradores 
e advogados, desde que com instrumento de procuração que atenda todos os 
requisitos legais.  RJ, 07/01/2019. Andre Rego Macieira - Sócio Administrador.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “PATRÍCIA”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGE

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Sr. 
Síndico, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que se fará realizar em 15 de janeiro de 2019, às 19:30 
horas em primeira ou às 20:00 horas em segunda e última convocação, 
com qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio (Sala 
do Síndico), a fim de tratar dos seguintes assuntos constantes da ordem 
do dia: 1) Leitura da ata anterior; 2) Deliberar sobre a proposta para 
reconstrução do piso do pátio e corredor interno, com definição do 
rateio; 3) Ratificar a troca do operador de porta dos elevadores que 
estão em modernização; 4) Deliberar sobre a proposta para correção 
da empena lateral direita, com definição do rateio. Os condôminos 
poderão se fazer representar por procuradores, devidamente 
credenciados por procurações, que atendam a todas as formalidades 
legais.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.
Agnaldo Teixeira - Unidade de Negócios Condomínio Gerente

Varejo está otimista 
para 2019, mas vigor 
só deve vir em 2020

Abit: novo ano pode reverter 
queda de vagas no setor têxtil

As definições com rela-
ção ao novo governo, com 
as diretrizes da nova equipe 
econômica, e o otimismo dos 
consumidores reforçam a ex-
pectativa dos empresários do 
setor varejista para 2019. Os 
indicadores observados no 
segundo semestre do ano, 
em especial com relação a 
eventos como Black Friday, 
além do desempenho do pró-
prio comércio apurado pelo 
IBGE na comparação com 
2017, faz com que a expecta-
tiva seja positiva para 2019. 
Porém, o crescimento robus-
to só virá a partir de 2020.

De acordo com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
a confiança do consumidor 
avançou para o maior nível 
desde julho de 2014. O ín-
dice medido pela instituição 
subiu 7,1 pontos em novem-
bro, atingindo 93,2 pontos. 
É o segundo avanço mensal 
seguido do índice, que acu-
mulou alta de 11,1 pontos no 
bimestre outubro/novembro, 

a maior da série histórica ini-
ciada em setembro de 2005.

Os dados da mais re-
cente Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulga-
da na última semana pelo 
IBGE, mostraram um ritmo 
ainda lento de recupera-
ção. O comércio varejista 
nacional variou -0,4% em 
outubro comparado a se-
tembro, na série com ajus-
te sazonal. A média móvel 
trimestral ficou estável em 
0,1%. Na série sem ajuste 
sazonal, frente a outubro de 
2017, o comércio varejista 
cresceu 1,9%. O acumulado 
no ano subiu 2,2% e o nos 
últimos 12 meses ficou pra-
ticamente estável, ao passar 
de 2,8% em setembro para 
2,7% em outubro.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), o 
setor deve fechar 2018 com 
um crescimento de 15% ante 
o ano anterior, com R$ 68,8 
bilhões em faturamento.

O emprego na indústria 
têxtil e de confecção re-
gistrou saldo negativo em 
novembro, de acordo com 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério 
do Trabalho, divulgado no 
último dia 20. Mas, apesar 
do resultado ruim em 2018, a 
Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit) acredita 
que poderá haver crescimen-
to no número dos empregos 
do setor em 2019.

O saldo negativo em no-
vembro último ficou em 
5.036 vagas, resultado de 
18.741 contratações e 23.777 
demissões. No acumulado 
em 12 meses, houve o fecha-
mento de 28 mil empregos 
formais.

Para o próximo ano, en-
tretanto, a expectativa, neste 
momento, é positiva. Com 
previsão de crescimento de 
3% no volume de produ-
ção da indústria têxtil e de 
confecção e de expansão de 
3,5% no varejo, a Abit crê 
que o setor poderá criar até 
20 mil postos de trabalho em 
2019. “Estamos moderada-
mente otimistas em relação a 
este ano”, destaca Fernando 
Valente Pimentel, presidente 
da Abit.

Já com relação ao resul-
tado negativo de 2018, Pi-
mentel pondera que fatores 

como a greve dos caminho-
neiros, a Copa do Mundo, 
forte pressão de custos, 
inverno que não aconteceu 
adequadamente, a insegu-
rança eleitoral e uma mu-
dança no comportamento 
do consumidor que optou 
pelos bens duráveis e que, 
consequentemente, deman-
dava mais crédito contribu-
íram para a frustração das 
expectativas. “No início do 
ano, esperávamos gerar um 
saldo positivo em torno de 
20 mil empregos, mas não 
faltaram motivos para que 
essa expectativa viesse a 
ser frustrada”, ressalta.

A previsão mais otimis-
ta para 2019 está atrelada 
à perspectiva do setor de 
que a economia como um 
todo crescerá em torno de 
2,5% no novo ano, caso o 
governo Bolsonaro consi-
ga aprovar as reformas es-
truturantes no Congresso 
Nacional.

“A aprovação das refor-
mas é fundamental para que 
essas antevisões mais fa-
voráveis se confirmem. Se 
houver procrastinação com 
o andamento das reformas, 
os efeitos serão muito nega-
tivos e sentidos por toda a 
economia, provocando um 
cenário não positivo para a 
geração de empregos”, afir-
ma o executivo.

Custos da área de TI ficam 
estáveis em novembro

Os custos da área de tecno-
logia da informação se manti-
veram relativamente estáveis 
em novembro, com leve que-
da de 0,01% contra uma alta 
de 0,51% no mês anterior. 
O índice é calculado men-
salmente pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) em parceria com o 
antigo Ministério do Planeja-
mento, e leva em conta a va-
riação de gastos com pessoal, 
energia elétrica, material de 
consumo e outros cinco gru-
pos de despesas.

No acumulado de 12 me-
ses – de novembro de 2017 a 
novembro de 2018 –, o Índi-
ce de Custo da Tecnologia da 
Informação (ICTI) registrou 
elevação de 3,25%. A va-
riação é inferior aos 4,05% 
registrados pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), 9,70% do Índice 
Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M) e 10,80% do Índice 

de Preços por Atacado se-
gundo Estágios de Processa-
mento (IPA-EP).

Sete dos oito grupos de 
serviços que compõem o 
ICTI tiveram altas entre 
0,90% e 9,69%, no acumula-
do de 12 meses até novem-
bro de 2018. A maior eleva-
ção foi para demais despe-
sas operacionais e a menor, 
para pessoal. Já as despesas 
com energia elétrica subiram 
7,46% no período. A exce-
ção foi para gastos com co-
municação, que diminuíram 
0,20% entre novembro de 
2017 e novembro de 2018.

Os outros grupos que 
compõem o ICTI registra-
ram as seguintes variações 
positivas no acumulado de 
12 meses até novembro: ser-
viços profissionais e outros 
(4,06%), aluguel de imó-
veis (1,64%), depreciação e 
amortização (2,99%) e mate-
rial de consumo (2,99%).
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BRADESCO SAÚDE S.A.
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541

Grupo Bradesco Seguros
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
Bradesco Saúde S.A. realizada em 14.11.2018. Aos 14 dias do mês de 
novembro de 2018, às 14h10, na sede social, Rua Barão de ltapagipe, 225, 
parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901, reuniram-se os 
membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência 
do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto 
Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, 
os conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo 
de Diretor Gerente da Sociedade formulado pelo senhor Marco Antonio 
Messere Gonçalves, em carta desta data (14.11.2018), cuja transcrição 
foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos 
os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos 
pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e 
lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos 
Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Marcio Serôa de Araújo 
Coriolano, Samuel Monteiro dos Santos Júnior, Manoel Antonio Peres, Ivan 
Luiz Gontijo Júnior e Vinicius José de Almeida Albernaz. Declaramos para 
os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e 
que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco 
Saúde S.A. - Flávio Bitter - Diretor Gerente. Sylvio Roberto Alves Vilardi - 
Diretor. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 14/12/2018 e o 
registro sob o nº 00003457091. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração da diretoria. 
Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 
10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 
3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os 
Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão 
se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através 
de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos atos 
autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a 
ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Administrador - Alesd RJ Participações Ltda.

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senho-
res sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser rea-
lizada à 11:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, 
sala 402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Consignar a cessão e transferências de quotas dos sócios; e (ii) Altera-
ção da diretoria. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 
10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira cha-
mada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marca-
dos poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.

Governo estuda termos do acordo entre Embraer e Boeing

Poupança: depósitos superaram 
saques em R$ 38,2 bilhões em 2018

Os depósitos da caderne-
ta de poupança ultrapassa-
ram os saques em R$ 38,2 
bilhões em 2018, informou 
nesta segunda-feira o Banco 
Central. É o melhor resul-
tado para a aplicação des-
de 2013, quando o saldo da 
poupança ficou positivo em 
R$ 71,047 bilhões.

Ao longo de 2018, os de-
pósitos somaram R$ 2,252 
trilhões e os saques, R$ 2,214 
trilhões. Em dezembro, os 
depósitos superaram os sa-
ques em R$ 14,606 bilhões. 
No mês os depósitos soma-

ram R$ 223,321 bilhões e os 
saques, R$ 208,714 bilhões. 
Durante o ano passado, os 
saques só superaram os de-
pósitos em três meses: janei-
ro, fevereiro e outubro.

Selic

Com a queda dos juros bá-
sicos da economia em 2017 e 
no começo de 2018, a cader-
neta de poupança passou a 
render menos. Pela norma em 
vigor, há corte no rendimen-
to da poupança sempre que 
a taxa Selic estiver abaixo de 

8,5% ao ano. Nessa situação, 
a correção anual das caderne-
tas fica limitada a 70% da Se-
lic, mais a Taxa Referencial, 
calculada pelo BC.

Atualmente, a Selic está 
em 6,5% ao ano. Como a 
regra prevê que a correção 
da poupança seja de 70% 
dessa taxa, ela está hoje em 
4,55% ao ano, mais Taxa 
Referencial. O portal G! ci-
tou que um levantamento 
feito pelo administrador de 
investimentos Fábio Colom-
bo mostrou que a poupança
ficou em 10º lugar entre as 

aplicações financeiras que
mais renderam em 2018. O 
ouro e o dólar foram os in-
vestimentos que ofereceram 
o maior retorno durante o 
ano passado.

Com o ingresso de recur-
sos na poupança em dezem-
bro, o estoque dos valores 
depositados, ou seja, o volu-
me total aplicado, registrou 
aumento no mês passado.

No fim de novembro de 
2018, o saldo da poupança 
estava em R$ 779,8 bilhões. 
No final de dezembro, soma-
va R$ 797,2 bilhões.

Um velho ditado diz que 
onde há fumaça há fogo. No 
final da semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro 
se mostrou simpatizante em 
relação ao acordo entre Em-
braer e Boeing., mas disse 
também que se preocupava 
com o que poderia vir acon-
tecer no futuro com a esta-
tal brasileira. O comentário 
mexeu com a bolsa e gerou 
um forte movimento de rea-
lização de lucro nas ações da 
fabricante nacional.

Nesta segunda-feira, o 
ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
general da reserva Augusto 
Heleno, afirmou que o go-

verno não está pensando em 
interromper a negociação do 
acordo de aliança da Embra-
er com a Boeing, mas disse 
que o governo está “estu-
dando” os termos do acordo 
acertado no final de 2018. 
Segundo explicou, o gover-
no, que detém direito de veto 
sobre questões estratégicas 
da Embraer, quer um acordo 
que seja “o melhor possível 
para o país”.

“Não, não está se pen-
sando em interromper essa 
negociação não”, disse He-
leno, em entrevista coletiva 
no Palácio do Planalto após 
a solenidade de posse de no-
vos presidentes do Banco do 

Brasil, Caixa e BNDES.
Em 2018, a Embraer acei-

tou vender 80% de sua divi-
são de aviação comercial, a 
principal da empresa, para 
a formação de uma joint-
venture com a Boeing, em 
um acordo anunciado em 17 
de dezembro. Um dispositi-
vo do acordo permite que a 
Embraer possa mais adiante 
vender os 20%restantes à 
Boeing.

O acordo, que aguarda há 
meses aprovação do governo 
e já elevou o valor da divisão 
comercial da Embraer de R$ 
4,75 bilhões para R$ 5,26 bi-
lhões de dólares, não envol-
ve os negócios da empresa 

brasileira nas áreas de avia-
ção executiva ou de defesa.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de venda do res-
tante da área, Heleno afir-
mou que “hoje mesmo foi 
colocada a necessidade de se 
estudar se essa forma é a ide-
al ou se vamos pleitear outro 
tipo de sugestão”, afirmou.

Nesta segunda-feira, as 
ações da Embraer exibiam 
queda de 0,9% no início da 
tarde, cotadas a R$ 20,61 mas 
reagiram no fechamento para 
R$ 21,23 com valorização de 
2,07%. Na sexta-feira passa-
da, o papel fechou em baixa 
de cerca de 5%, pior desem-
penho do índice na sessão.

2019: mercado mantém dólar e inflação mas reduz PIB
Divulgado nesta segunda-

feira, em Brasília, o Boletim 
Focus do Banco Central pro-
jeta a inflação anual oficial 
do país – medida pelo IPCA 
- em 4,01% e o dólar a R$ 
3,80. Os dois indicadores 
são os mesmos apontados há 
uma semana. Já as expecta-
tivas de crescimento econô-
mico tiveram ligeira redu-
ção: de 2,55% para 2,53. 

A consulta do Banco Cen-
tral - feita semanalmente a 
analistas econômicos - tam-
bém aponta estabilidade da 
taxa de câmbio em janeiro e 
fevereiro (dólar na faixa dos 
R$ 3,80).

Na comparação das úl-
timas semanas, as proje-
ções de inflação, dólar e 
crescimento da economia 
seguem estáveis. Para o 
próximo ano, analistas 
ouvidos pelos Focus con-
tinuam prevendo inflação 
de 4% em 2020 e 3,75% 
em 2021.

Para 2019, as projeções 

indicam dólar a R$ 3,80 e a 
R$ 3,85 em 2022. Nos dois 
anos, a estimativa é de que 
a alta do Produto Interno 
Bruto - PIB (a soma de to-
das as riquezas produzidas 
pelo país) fique em 2,5%.
Para este mês de janeiro, a 
previsão é de que inflação se 
mantenha em 0,37% e, em 
fevereiro, 0,44% - os mes-
mos percentuais assinalados 
na semana passada. Houve, 
no entanto, expectativa de 
alta da inflação acumulada 
nos últimos 12 meses: de 
3,87% vislumbrados há uma 
semana para 3,96% no bole-
tim de hoje.

Reformas

Em uma apresentação na 
filial paulista da escola de 
negócios Wharton School 
(Universidade da Pensilvâ-
nia), no último domingo, o 
presidente do Banco Cen-
tral Ilan Goldfajn mostrou 
indicadores que apontam 

recuperação da economia e 
apontou a necessidade de re-
formas.

Goldfajn defendeu a au-
tonomia do Banco Central, 
a abertura da economia e 
as mudanças realizadas 
na Taxa de Longo Prazo 
(TLP), utilizada pelo BN-
DES para empréstimos a 
empresas.

Ele destacou a neces-
sidade de mudança nas 
regras de aposentadoria 
e pensão. “O Brasil preci-
sa continuar no caminho 
de ajustes e reformas, es-
pecialmente a reforma da 
previdência”, descreveu na 
projeção em inglês.

Segundo o presidente do 
Banco Central, a economia 
global traz desafios espe-
ciais aos países emergentes 
por causa das disputas no 
comércio internacional (Es-
tados Unidos e China), da 
eventual elevação das ta-
xas de juros nas economias 
avançadas e da aversão ao 

risco dos investidores finan-
ceiros globais.

Goldfajn, que será subs-
tituído pelo economista Ro-
berto Campos Neto após 
sabatina no Senado Federal, 
fez um balanço dos últimos 
anos do Banco Central quan-
do houve aumento das reser-
vas cambias, crescimento da 
oferta de crédito, e redução 
dos juros à menor taxa histó-
rica (6,5%).

Com esses cenários, Gol-
dfajn prevê que o Produto 
Interno Bruto brasileiro deve 
crescer 2,4% em 2019.

Segundo a Agência 
Brasil, dee acordo com a 
apresentação, em janeiro 
de 2016 a taxa de inflação 
esperada em 12 meses era 
de 8,1%. Em julho de 2016, 
após o impeachment de Dil-
ma Rousseff, as projeções 
eram de 5% e em dezembro 
de 2018, as projeções caí-
ram para 3,73% – abaixo da 
meta fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

China: reservas cambiais 
voltam a crescer e batem 
em US$ 3,07 trilhões 

As reservas cambiais da 
China apresentaram expan-
são em dezembro, após uma 
leve recuperação no mês 
anterior, segundo os dados 
oficiais divulgados nesta 
segunda-feira.

As reservas cambiais che-
garam a US$ 3,0727 trilhões 
no final de dezembro, ante 
US$ 3,0617 trilhões em no-
vembro, afirmou o Banco 
Popular da China.

O aumento mensal de 
dezembro (0,4%) foi ligei-
ramente superior à estima-
tiva de mercado, que pre-
via US$ 3,07 trilhões. As 
reservas cambiais do país 
estavam em queda desde 
agosto.

Moedas mais fortes

A Administração Esta-
tal de Divisas (SAFE, em 
inglês) atribuiu as reser-
vas crescentes a fatores 
como moedas mais fortes 
não denominadas em dó-
lar, aumentos nos preços 
de títulos do Tesouro dos 
países importantes e mu-

danças no preço dos ati-
vos.

“Apesar das pequenas flu-
tuações, as reservas cambiais 
permaneceram estáveis em 
2018”, disse Wang Chunying, 
porta-voz e economista-chefe 
da SAFE, citando desenvol-
vimento econômico saudável, 
estabilidade do yuan e fluxos 
equilibrados de capital trans-
fronteiriços.

Perspectiva

A China manterá reservas 
cambiais estáveis e equili-
brado balanço de pagamen-
tos internacional em 2019, 
já que uma economia com 
grande resiliência e poten-
cial afastará o impacto exter-
no e a volatilidade do merca-
do, disse Wang.

Segundo a agência Xi-
nhua, as reservas de ouro 
subiram para 59,56 milhões 
de onças em dezembro, de 
59,24 milhões de onças no 
mês anterior, o primeiro 
aumento desde outubro de 
2016, de acordo com o ban-
co central.

Bradesco deve captar  
R$ 750 milhões em LIG

O presidente-executivo 
do Bradesco, Octavio de 
Lazari, disse nesta segun-
da-feira que o banco deve 
concluir até semana que 
vem uma captação de R$ 
750 milhões em Letra Imo-
biliária Garantida (LIG), o 
que afirma o interesse dos 
bancos por fontes alterna-
tivas para crédito imobili-
ário.

“Já colocamos R$ 475 
milhões em dezembro para 
clientes private do banco”, 
afirmou Lazari à Reuters. 
“Estamos homologando 
lastros para mais R$ 750 
milhões, o que deve sair 
até semana que vem, no 
máximo”, disse o executi-
vo. Em novembro, o San-
tander Brasil fez as primei-
ras emissões de LIG no 
país, somando no conjunto 
cerca de R$ 180 milhões.

Isenta de cobrança de 
Imposto de Renda para 
pessoas físicas e inves-
tidores estrangeiros, a 
LIG foi regulamentada 
no fim de 2017 pelo Con-
selho Monetário Nacio-
nal (CMN) e foi criada 
para ampliar as fontes de 
mercado para financiar a 
compra de imóveis.

Na semana passada, 
em reunião em Brasília 
com o ministro da econo-
mia, Paulo Guedes, La-
zari, previu a expansão 
de dois dígitos do crédito 
para pequena e média em-
presa no Brasil em 2019. 
“Temos certeza de que o 
crédito vai crescer bem”, 
afirmou o executivo a jor-
nalistas. Ele disse que o 
crédito do sistema bancá-
rio deve crescer de 10% a 
11% para pessoa física. 
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LIVRE DO ESTADO MAS ALIADO A ‘PARCEIROS COMPLEMENTARES’ PRIVADOS 

Novo presidente do BB anuncia venda ativos
A venda de alguns ativos 

da instituição está na agenda 
de prioridades do  novo pre-
sidente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes. Mesmo não 
mencionando quais seriam 
esses ativos, destacou que 
não venderá o que classifi-
cou de “joias da coroa”. Ao 
tomar posse no cargo nesta 
segunda-feira,  disse que as-
sume o comando do maior 
banco público do país livre 
de “interferências políticas”.  

Em novembro, na ocasião 
da divulgação dos resultados 
do terceiro trimestre, a ges-
tão anterior comunicou que 
o BB passaria a “entregar 
credito no mesmo patamar 
que os concorrentes e que 
estava saneando a carteira de 
recursos”.  Sobre o assunto, 
Novaes afirmou que o ban-
co público não tem “nenhu-
ma intenção” de reduzir sua 
oferta de crédito no merca-
do e declarou que qualquer 
eventual fechamento de 
agências ainda será objeto 
de estudos

Ele disse que empresas de 
capital aberto e controle da 
União – como o Banco do 
Brasil – nem sempre manti-

veram uma boa relação entre 
os acionistas privados e o 
controlador. Ele declarou es-
tar livre do drama que antes 
contrapunha o interesse dos 
acionistas minoritários e do 
governo. “Esse é o drama de 
todas as empresas estatais 
de capital aberto, uma ano-
malia. Subordina adminis-
tradores a dois patrões que 
raramente comungam de ob-
jetivos comuns. Estou livre 
deste drama, pois o manda-
to que recebo é plenamente 
compatível com o interesse 
de (acionistas) minoritá-
rios”, declarou Novaes. “A 
concorrência que se cuide”, 
afirmou. “Entendemos que 
alguns ativos do banco não 
guardam sinergia com suas 
atividades principais e, nes-
tes casos, realmente conside-
raremos os desinvestimen-
tos”, ressaltou.

Parceiros complementares

Novaes destacou a ne-
cessidade de a participação 
em determinadas atividades 
desempenhadas pelo banco 
ser diluída. “O ministro (da 
Economia) Paulo Guedes 

tem falado comigo sobre 
esse tema” afirmou. “O que 
se pretende para algumas 
atividades lucrativas, que 
se valem da força do banco 
para prosperar, é a abertura 
para o mercado de capitais e 
a busca de parceiros comple-
mentares, sempre buscando 
destampar e evidenciar va-
lores antes despercebidos ou 
desconsiderados nos regis-
tros contábeis”, disse ele.

Sobre reestruturações de 
pessoal ou um eventual fe-
chamento de agências, No-
vaes disse que examinará es-
tudos feitos por consultorias 
a respeito desses assuntos, 
mas acrescentou que “o ban-
co tem que ter cuidado quan-
do fala em fechar agências”, 
devido ao papel que desem-
penha na interiorização de 
serviços bancários.

“Enxugamento de des-
pesa é objetivo de qualquer 
gestor, mas desde que isso 
não prejudique o funciona-
mento do banco. Reduzir 
despesa por reduzir despesa 
é um mau princípio”, disse.

Em relação a uma eventu-
al redução dos juros no Bra-
sil, Novaes disse se tratar de 

uma questão macroeconômi-
ca, e que “o Banco do Brasil 
não vai resolver essa questão 
do juro”.

Desinvestimentos

Na entrevista, Novaes de-
talhou um pouco sobre de-
sinvestimentos a serem pro-
movidos pelo banco, que 
antes foram mencionados 
em seu discurso na cerimô-
nia de transmissão de cargo. 
O presidente do banco disse 
que o BB não perderá con-
trole sobre suas “joias”, que 
não serão alvo de desinves-
timento, sendo somente pas-
síveis de abertura de capital 
ou de captação de parceiros.

“A parte de administração 
de fundos, a parte de meios 
de pagamento, a parte de se-
guridade, crédito para pes-
soa física e pequenas e mé-
dias empresas”, respondeu 
ao ser indagado sobre quais 
seriam tais joias.

Inadimplência

O balanço do terceiro tri-
mestre do BB, divulgado em 
novembro, mostrou que hou-

Novaes: ‘Entendemos que alguns ativos do banco não  
guardam sinergia com suas atividades principais’

 Agência Brasil

ve menores gastos com calo-
tes e crescimento da margem 
financeira líquida. O banco 
teve lucro líquido ajustado 
de R$ 3,4 bilhões no tercei-
ro trimestre de 2018, 14,3% 
a mais do que no trimestre 
anterior. O patamar é 25,6% 
maior que o registrado um 
ano antes, de R$ 2,708 bi-
lhões. Em relação aos três 

meses anteriores, quando a 
cifra foi de R$ 3,240 bilhões, 
cresceu 5,0%. O lucro foi 
165% maior ante o primeiro 
trimestre de 2016. A carteira 
de crédito atingiu R$ 686,3 
bilhões em setembro de 
2018, uma elevação de 0,1% 
ante junho e 1,4% na compa-
ração com setembro do ano 
passado.

SEGUROS E LOTERIAS NÃO ESTÃO NO RADAR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Financiamento imobiliário via mercado de capitais
A Caixa Econômica pas-

sará por várias mudanças 
nesse início de governo. O 
novo presidente do banco 
público, Paulo Guimarães, 
anunciou nesta segunda-
feira que a instituição de-
verá vender participações 
em áreas como seguros e 
loterias, reforçar o finan-
ciamento imobiliário via 
mercado de capitais e in-
vestir em microcrédito a 
juros mais baixos.

Sem revelar o que será fei-
to com relação a imóveis  de 
baixa como o programa Mi-

nha Casa Minha Vida, disse 
ser fundamental discutir a 
parte imobiliária. “Hoje te-
mos problemas de funding.
Via mercado de capitais, 
vamos vender de R$ 50 bi-
lhões a R$ 100 bilhões para 
exatamente a Caixa continu-
ar ofertando esse crédito”, 
acrescentou.

As mudanças anuncia-
das levam em considera-
ção os últimos balanços 
do banco. Divulgado em 
novembro, o lucro líquido 
apurado no terceiro tri-
mestre foi R$ 200 milhões 

a menos do registrado 
em igual período do ano 
anterior. Foi apurado no 
terceiro trimestre R$ 1,6 
bilhão, ante o total de R$ 
1,9 bilhão de 2017.

Guimarães disse que se-
guirá a determinação do 
governo de “não errar” e 
que buscará reduzir um 
passivo de R$ 40 bilhões 
da Caixa registrado sob a 
rubrica de “instrumentos 
híbridos de capital e dívi-
da”. Segundo Guimarães, 
isso se dará com a “venda 
de participações em empre-

sas controladas, seguros, 
cartões, asset (gestão de 
ativos) e loterias, que já co-
meçam agora, pelo menos 
duas neste ano”.

Microcrédito

Guimarães tomou posse 
nesta segunda-feira no Palá-
cio do Planalto, em cerimô-
nia da qual participaram o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Ele destacou que o 
banco público buscará refor-
çar sua atuação no mercado 

de crédito imobiliário por 
meio de operações de secu-
ritização – venda de títulos 
no mercado financeiro – da 
ordem de R$ 50 bilhões a R$ 
100 bilhões.

O novo presidente da Cai-
xa acrescentou que pretende 
expandir a oferta de micro-
crédito a taxas mais baixas 
do que as hoje praticadas
pelo mercado. “Não me con-
formo em ver pessoas to-
mando dinheiro a 15%, 20% 
ao mês”, afirmou. “O Brasil 
pode ser uma referência em 
microcrédito.”

Guimarães disse que 
deverá fazer uma revisão 
nas políticas de patrocínio 
e comunicação da Caixa, 
conforme orientação do 
governo, e que viajará pes-
soalmente aos estados para 
ouvir clientes e visitar co-
munidades carentes onde o 
banco atua. Ele informou 
que um dos primeiros es-
tados a ser visitado será o 
Amazonas, onde estuda 
ampliar o acesso à Caixa 
ampliando o número de 
barcos do banco que atuam 
em comunidades isoladas.




