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Corte na educação 
superior ameaça 
pesquisas e hospitais

Estudantes protestam no Rio

ONU alerta:  
1 milhão de 
espécies podem 
ser extintas

Um milhão de espécies de animais 
e plantas estão ameaçados de extin-
ção em escala mundial. O dado é de 
um relatório da Plataforma Intergo-
vernamental de Políticas Científicas 
sobre Biodiversidade e Serviços de 
Ecossistema (IPBES), da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), di-
vulgado nesta segunda-feira.

A análise contou com a partici-
pação de 145 cientistas de 50 países 
e mostra que “a natureza está dimi-
nuindo globalmente, a taxas sem pre-
cedentes na história da humanidade”. 
Os cientistas trabalharam ao longo 
dos últimos três anos na revisão de 
mais de 15 mil pesquisas científicas e 
informações governamentais.

De acordo com o relatório, mais 
de 40% das espécies de anfíbios, 
quase 33% dos corais formadores de 
recifes e mais de um terço de todos 
os mamíferos marinhos estão ame-
açados. E a diversidade de espécies 
nativas na maioria dos principais ha-
bitats terrestres caiu em pelo menos 
20%, principalmente desde 1900.

Outras constatações dos pesqui-
sadores são que as áreas urbanas 
mais que dobraram desde 1992 e 
quase 75% dos recursos de água 
doce são agora dedicados à produ-
ção agrícola ou pecuária.

Essa perda relatada é resultado 
direto da atividade humana e dos 
impactos do desenvolvimento eco-
nômico na natureza e representa 
uma ameaça direta ao bem-estar 
humano, de acordo com o relatório. 
Os cinco fatores citados como prin-
cipais responsáveis pelas transfor-
mações na natureza são: mudanças 
na forma de uso da terra e do mar, 
exploração de fontes naturais, mu-
danças climáticas, poluição e espé-
cies invasoras.

Receita quer recuperar R$ 164 
bilhões de grandes sonegadores

Dia das Mães injetará R$ 1,6 bi no varejo

Política de cotas 
sociais aumentou 
presença dos 
mais pobres na 
universidade

As universidades públicas bra-
sileiras respondem por 95% da 
pesquisa do país e 24,7% do total 
dos alunos matriculados. Também 
respondem por atividades de exten-
são, como exames e consultas mé-
dicas (17,4 milhões e 6,8 milhões, 
respectivamente, no ano passado). 
Os hospitais universitários realiza-
ram 339 mil internações de pacien-
tes, 232 mil cirurgias e 1.398 trans-
plantes em todo o país.

São apenas alguns dados desta-
cados pelo economista Marcio Po-
chmann para mostrar a importância 
da educação superior brasileira, 

ameaçada por cortes de verbas. 
“O Brasil possui um dos princi-
pais sistemas de formação no en-
sino superior do mundo. Embora o 
país represente 2,8% da população 
mundial, a sua participação relativa 
no total de estudantes universitá-
rios no planeta saltou de 2,7%, em 
2000, para 4,4%, em 2014, segundo 
a Unesco”, enumera Pochmann, em 
artigo publicado no site da RBA.

O economista salienta que o país 
ainda está longe de atingir o poten-
cial que o ensino superior alcança 
em outras nações. “Enquanto cerca 
de 18% dos brasileiros registram 
deter graduação no segmento etário 
de 25 a 64 anos, a média no con-
junto dos 36 países da OCDE che-
ga a 28% de idêntica faixa popu-
lacional. Na Rússia, por exemplo, 
54% das pessoas de 25 a 64 anos 
possuem título universitário, e no 
Chile chega a 24% para o mesmo 
segmento etário.”

Metade dos alunos das uni-
versidades federais são de baixa 

renda, integrando famílias que 
ganham por mês menos do que 
um salário mínimo per capita. A 
pesquisa da Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (An-
difes) será divulgada no próximo 
dia 16, adianta a colunista da Fo-
lha Mônica Bergamo.

Na avaliação do deputado Or-
lando Silva (PCdoB-SP), o estudo 
quebra os argumentos dos que de-
fendem a privatização e cobrança 
de mensalidades nas instituições 
federais. “O maior argumento dos 
privatistas pela cobrança de men-
salidade na universidade pública 
é que só os ricos a frequentam. É 
falso! As políticas afirmativas, fe-
lizmente, abriram as portas das 
universidades para o povo”, disse o 
deputado na sua conta no Twitter.

Marcio Pochmann complemen-
ta: “A presença relativa dos univer-
sitários com renda mensal de até 2 
salários mínimos saltou de 27,1%, 
em 2001, para 67,5%, em 2015.”

Pelo menos 300 manifestantes, 
entre estudantes e pais de alunos, 
protestaram na manhã desta se-
gunda-feira em frente ao Colégio 
Militar do Rio de Janeiro, na Ti-
juca, contra o corte de verbas na 
Educação anunciado pelo Gover-
no Federal na semana passada.

O lugar escolhido foi por con-
ta da visita do presidente Jair 
Bolsonaro, que participava de 
cerimônia pelos 130 anos de 
fundação da instituição.

Quase a totalidade dos manifes-

tantes era formada por alunos de 
instituições federais, em especial 
dos Colégios Pedro II, Cefet e Ins-
tituto Federal, além de alunos de 
universidades, como UFRJ.

Do lado de dentro, Bolsonaro 
voltou a defender a construção 
de colégios militares e disse que 
a meta do atual governo é im-
plantar um em cada capital do 
país. Ele destacou a excelência 
do ensino e o sucesso dessas ins-
tituições nas avaliações da edu-
cação básica.

A Receita Federal pretende 
fiscalizar 7 mil contribuintes por 
suspeita de sonegação no primei-
ro semestre de 2019. Entre os se-
tores que estão na mira do Fisco 
figuram os de cigarros, bebidas e 
combustíveis. A previsão da Re-
ceita é recuperar R$ 164,96 bi-
lhões em tributos.

O otimismo contrasta com os re-
sultados obtidos no ano passado. A 
Receita Federal autuou R$ 186,87 
bilhões em tributos sonegados, em 
2018. O valor é 9,2% menor do que 
o lançado em 2017 (R$ 205,87 bi-
lhões). Os quase R$ 20 bilhões a 
menos correspondem a um quinto 
do que o governo pretende tirar por 
ano dos aposentados com a Refor-
ma da Previdência.

Em 2019, a Receita continuará a 
atuar com foco nas operações espe-
ciais, como a Lava Jato, Zelotes e 
Calicute. Segundo o Fisco, no caso 
da Lava Jato há cerca de 650 ações 
fiscais ainda em curso. De acordo 
com a Receita, desde 2012, quando 
foram iniciadas as fiscalizações, as 
atuações relacionadas à Lava Jato 
somam R$ 24 bilhões. Desse total, 
R$ 9,6 bilhões ingressaram nos co-
fres públicos ou foram parcelados.

“Há uma tendência de redução 
[nos lançamentos de tributos sone-
gados] porque a operação está se 
encerrando do ponto de vista tri-
butário”, disse o subsecretário de 
Fiscalização, Iágaro Jung Martins.

Sobre as operações contra grande 
contribuintes, Martins explicou que, 

“no caso do cigarro porque tem tri-
butação alta e [com isso] há incen-
tivo para o produto ilegal. Há eva-
são no setor de bebidas açucaradas, 
principalmente. E no setor de com-
bustíveis, o biodiesel e o etanol”.

A Receita Federal informou ain-
da que continuará a fiscalizar 25 
mil contribuintes que aderiram ao 
programa de repatriação de recur-
sos do exterior. Martins disse que 
estão sendo verificados se os con-
tribuintes cumpriram os requisitos 
previstos no programa, como a 
origem lícita dos recursos, não ser 
político ou parente de político e não 
ser servidor público. Neste ano, já 
foram identificadas 263 pessoas 
que deverão prestar esclarecimen-
tos ao Fisco. Página 3

Cerca de 10,2 milhões de con-
sumidores fluminenses devem 
presentear no Dia das Mães, con-
siderada a segunda data mais im-
portante do comércio, depois do 
Natal. É o que aponta o levanta-
mento do Instituto Fecomércio 
de Pesquisa e Análises (Ifec-RJ), 
que consultou 500 consumidores 
do Estado do Rio. O volume de 
compras no comércio deve movi-
mentar R$ 1,6 bilhão na econo-
mia fluminense.

A pesquisa da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio de Ja-
neiro também indica que o gasto 

médio dos consumidores com 
presentes será de R$ 155,87. En-
tre as lembranças preferidas estão 
perfumes e cosméticos (51%), 
roupas (46,8%), calçados, bol-
sas e acessórios (37,8%), flores 
(27%), joias e bijuterias (24,8%), 
smartphone (12,5%) e livros e e-
books (11,5%).

O estudo também apontou que 
78,5% das pessoas farão compras 
em lojas físicas, enquanto, cerca 
de 21,5% dos consumidores vão 
realizar suas compras pelo meio 
virtual.

O levantamento também no-
tou que o faturamento das vendas 

será 1,7% maior do que o mesmo 
período do ano passado. Já os pe-
didos aos fornecedores, foi redu-
zido em 6,7% em relação ao Dia 
das Mães de 2018. Para 70,6% 
dos empresários consultados, não 
há necessidade de se contratar de 
funcionários para o Dia das Mães. 
Já 22,9% dos entrevistados assu-
miram ainda não ter feito nenhu-
ma contratação e 6,5% confirma-
ram já ter contratado mão de obra 
temporária.

A sondagem ocorreu entre os 
dias 22 e 25 de abril e contou com 
a participação de 305 empresários 
do estado.
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Líderes e chefes de Estado ou de go-
verno, sobretudo quando não dotados de 
experiência empreendedora e gerencial, 
revelam muita dificuldade na hora de de-
cidirem entre o urgente e o importante. 
Isso costuma custar muito caro para eles 
e para o povo. Equívoco grave, nesse sen-
tido, está sendo cometido pelo Governo 
Bolsonaro. Mas antes, uma história.

Numa tribo africana, a falta absoluta 
de água se tornou o principal problema 
da comunidade. Para garantir a sobrevi-
vência do grupo, o chefe da tribo escalou 
dezenas de pessoas para, diariamente, 
irem buscar água em local distante. Para-
lelamente convidou um especialista (ra-
dioestesista) para, com sua sensibilidade, 
verificar a possível existência de poços de 
água subterrâneos no seu território. De-
pois de alguns dias de exaustivas pesqui-
sas, indicou um local bem próximo que 
poderia ter muita água.

Seis meses depois o especialista retor-
nou para saber o que tinha ocorrido. O 
chefe da tribo disse que cavar poços era 
muito importante, mas o urgente, urgen-
tíssimo, era abastecer diariamente o grupo 
com água. Sem tempo para cuidar do im-
portante, só se preocupou com o urgente. 
O especialista disse: “Todo esforço, até 
mesmo extraordinário, no entanto, deve-
ria ter sido feito para conciliar as duas 
coisas, porque o importante, quando é re-
almente importante, também é urgente”.

Notre-Dame e Les Misérables. As eli-
tes bilionárias francesas, assim como de 
várias outras partes do mundo, incluindo 
também o governo francês de Macron, 
prometeram bilhões prontamente para re-
cuperar as partes destruídas da Catedral 
em um acidental incêndio. Isso é impor-
tante? Sim, é importante pelo seu valor 
artístico, cultural, turístico, histórico e por 
aí vai. Mas esqueceram do urgente: a agu-
da crise que devasta a França e o mundo 
ocidental em razão dos altos impostos, 
desigualdade econômica, desemprego, 
precarização do trabalho, falta de futuro 
para os jovens etc.

Os gilets jaunes (“coletes amarelos”) 
foram para as ruas com tudo: “Macron, 
você tira dos pobres para dar aos ricos”; 
“Seres humanos primeiro”; “Tudo para 
Notre-Dame, nada para Les Misérables” 
(uma referência ao romance famoso de 
Victor Hugo). Um manifestante disse: 
“Estamos esperando medidas fortes do 

governo que ainda não vimos, e há urgên-
cia em atuar sobre democracia, impostos, 
sociedade e meio ambiente”.

O que é importante para o governo 
Bolsonaro? A forma mais rápida de um 
governo se evaporar consiste em praticar 
a autofagia, ou seja, governo que mata a si 
próprio, que cria suas próprias confusões 
aniquiladoras da confiança.

Para Bolsonaro, o importante é falar 
para “seu povo”, para o “povo verdadeiro 
da nação” (que representa um só pedaço 
do país). Os populistas extremados (nos 
EUA, na Hungria, na Polônia, na Áustria, 
na Rússia, na Índia, nas Filipinas, na Itá-
lia, na Venezuela, na Turquia, no Brasil 
etc.) possuem características comuns: são 
antipolítica, antiestablishment, antissiste-
ma, antielitistas e, sobretudo, antipluralis-
tas (posto que a pluralidade conflita com a 
homogeneidade do povo unificado e mo-
ralmente são).

Mas cada um deles tem agenda agre-
gada própria. Pelo tempo que gasta, o 
importante para o atual governo e seus 
gurus é a defesa da sua revolução cultu-
ral, é a guerra ao “marxismo cultural”, 
é o anticomunismo, é eliminar das es-
colas a filosofia e a sociologia, é sua 
revolução moralista nos costumes, o 
“golden shower” (urofilia), é a cor das 
roupas das meninas e dos meninos, é a 
filmagem de crianças na escola, é o ata-
que aos militares das Forças Armadas, 
ataque aos direitos das minorias, é o fim 
dos sindicatos e das associações profis-
sionais, ataques à imprensa e à Corte 
Suprema, fim da laicidade do Estado, a 
difusão das armas de fogo, intervenção 
na Petrobras e no Banco do Brasil, é o 
conservadorismo extremado fundado no 
patriarcalismo, no machismo e no racis-
mo e por aí vai.

As reformas e o urgente. Para as elites 
econômicas (capitalismo financeiro radi-
cal) o importante são as reformas da pre-
vidência, tributária, fiscal. Mas para que 

essas reformas liberais profundas sejam 
aprovadas, é preciso que o governante 
tenha capital político. Se o governo não 
dialoga com o Congresso, tudo fica mais 
difícil.

Todos do governo e das elites finan-
ceiras só estão pensando no “mais im-
portante” de acordo com a visão de cada 
um, mas estão esquecendo por completo o 
urgente. A ausência de solução para pro-
blemas imediatos poderá impedir a solu-
ção de problemas estruturais (L. E. Assis, 
Estadão).

O urgente que está sendo totalmente 
negligenciado é o seguinte: baixo cres-
cimento econômico (previsão de 1% em 
2019), 13,1 milhões de desempregados 
(em fevereiro/19), 43 mil vagas fecha-
das em março, 63 milhões de devedo-
res que não podem pagar suas dívidas, 
demissão em massa dos trabalhadores, 
trabalho precarizado, indústrias desa-
tivadas ou ociosas (11,3% do PIB, em 
2018, significa o mesmo nível de 1947), 
comércio falindo, empreendedores de-
salentados, agronegócio com proble-
mas, construção civil emperrada, cor-
rupção sem um firme combate, serviços 
públicos colapsando etc.

Essa é a pauta urgente, urgentíssima. 
E o que está sendo feito por ela? Não se 
fala em nenhuma política de crédito nem 
incentivo aos empréstimos. Mais: querem 
que os abonados façam investimentos em 
negócios, mas vão vender para quem o 
seu produto? Com o trabalhador massa-
crado não existe consumidor. Só o capi-
talismo financeiro radical e improdutivo 
prescinde do consumidor.

Todas as classes sociais (de A a E), 
sejam de esquerda ou de direita, estão 
sendo ferradas pelas elites governantes 
e financeiras. Ninguém está preocupado 
com o urgente, urgentíssimo. A esperança 
no novo governo está se transformando 
rapidamente em desalento (vem caindo 
assustadoramente); o desalento logo se 
converte em raiva e desta nasce a revolta.

Isso pode significar o fim precoce de 
mais um governo no Brasil. Com decla-
rações do tipo “eu não nasci para ser pre-
sidente”, será que é isso mesmo que estão 
querendo?

q  Luiz Flávio Gomes
Professor, jurista e deputado

federal (PSB-SP).

Só o capitalismo 
financeiro radical e 
improdutivo prescinde  
do consumidor

O importante e o urgente:  
fim precoce do novo governo?

Batalha brutal pela 
sobrevivência

Open banking e a guerra das contas
Todos estão acompanhando a “guerra 

das maquininhas”. Isso não aconteceu 
por acaso. Um conjunto de regras criadas 
pelo regulador possibilitou o nascimento 
de vários concorrentes, levando à inevi-
tável concorrência e consequente redução 
dos custos para os usuários. Estas regras 
foram alteradas anos atrás; demorou um 
pouco para observamos um grande im-
pacto, mas este dia chegou.

Da mesma forma, começa agora um 
conjunto de alterações para o mercado 
bancário que pode, no limite, gerar tam-
bém uma “guerra dos bancos” ou “guerra 
das contas”, dado que não é só banco que 
tem conta hoje em dia.

Vem aí o open banking! O titular de 
uma conta em uma instituição poderá 
compartilhar seus dados com outra. Va-
mos conseguir usar nosso banco via APIs, 
agregando valor sobre elas, assim como 
agregamos valor sobre um smartphone, 
criando aplicativos interessantes.

Isso vai abrir espaço para empresas 
mais qualificadas no trato do consumidor 
assumirem esta relação diretamente, mes-
mo que o dinheiro do consumidor esteja 

em outro banco que ele confia mais. Da 
mesma forma que você compra uma pizza 
pelo Rappi ou iFood, que não fazem piz-
za, quem sabe vamos conseguir comprar 
um CDB através deles no futuro?

Os grandes bancos tinham que encon-
trar a inovação antes que os inovadores 
achassem a distribuição. Pois bem: quem 
é distribuição poderá atuar com produtos 
bancários mesmo sem ser banco. Talvez a 
“distribuição” tenha encontrado a inova-
ção e não os inovadores tenham encon-
trado a distribuição. Os varejistas e todos 
detentores de transações terão um ambi-
ente dos sonhos para inovar e embarcar as 
transações bancárias em suas transações.

Se os varejistas poderão trabalhar com 
produtos dos bancos, que tal os bancos 
trabalharem com varejo? Talvez não seja 
estranho eu ver um anúncio de um smart-
phone na TV e o app do meu banco per-
guntar “quer um por apenas R$ X?”. Se 
eu responder sim, pronto: o produto vai 
chegar em casa. Tudo isso pode ser feito 
pelo app do banco, que atuou, na prática, 
como um marketplace.

Da mesma forma, aplicativos que geram 

Qr Code para pagar não precisarão mais 
ficar reféns dos cartões de crédito e seus 
chargebacks por transações não presenciais. 
A wallet destes aplicativos poderá ter contas 
bancárias acessíveis via API, autorizadas 
pelo usuário do app que também é titular 
da conta. Os bancos podem simplesmente 
oferecer limite rotativo de crédito para estes 
aplicativos, fazendo que uma transação de 
pagamento móvel com Qr Code não possa 
ser paga pelo usuário só num dia do mês, 
como um cartão de crédito, mesmo com o 
lojista recebendo a vista. E tudo isso sem 
uma bandeira para viabilizar a conexão.

Para por aí? Não! Uma mudança tão 
grande como esta vai habilitar muitas 
inovações. Teremos um mar de possibili-
dades e pessoas criativas certamente vão 
criar aquilo que até então era impossível 
e que, na mente de muitos, vai continuar 
impossível pela força do hábito. O open 
banking vai mudar muita coisa e vai gerar 
muitas oportunidades para o mercado mu-
dar, de novo.

q  Carlos Netto
CEO da Matera.

No dia a dia, cada vez mais se faz notar a crescente 
concorrência que existe não apenas entre as grandes 
empresas, grupos, cartéis, monopólios, trustes, mas, 
sobretudo, individualmente entre as próprias criaturas. 
Apesar disso, para que se possa ferozmente subsistir 
em um planeta bastante selvagem, elas não podem so-
çobrar às pressões desagregadoras do cotidiano. Claro 
que não estou me referindo à competitividade sadia, 
por exemplo, a que ocorre no futebol. Afinal, esporte é 
melhor do que guerra.

Diante do quadro de tensões, dificuldades e desafios 
da vida, é lamentável como tem sido comum recorrer-
se a substâncias tóxicas, com a ilusão de se encontrar 
uma válvula de escape ou alegrias duradouras. Tudo 
isso é um tremendo engano! Nosso refúgio permanente 
deve ser Deus, o Cristo, o Espírito Santo, nossas fa-
mílias, os verdadeiros amigos, a vivência da Caridade, 
entre outros sublimes valores.

Ainda sobre os prejuízos ocasionados por uso de 
substâncias nocivas, a exemplo do álcool e de outras 
drogas, o Serviço Social da Indústria (Sesi) do Para-
ná faz divulgar, desde 2013, em seu portal na internet 
o seguinte: “Estatísticas da Organização Mundial do 
Trabalho (OIT) apontam o Brasil entre os cinco pri-
meiros do mundo em número de acidentes no trabalho. 
São em média 500 mil por ano e 4 mil deles resul-
tam em morte. Os setores mais afetados são: constru-
ção civil, indústrias metal-mecânica, eletroeletrônica, 
moveleiras e madeireiras. Segundo cálculos do Banco 
Interamericano do Desenvolvimento (BID), o Brasil 
perde por ano US$ 19 bilhões por absenteísmo [falta 
ao trabalho], acidentes e enfermidades causadas pelo 
uso do álcool e outras drogas. Dados levantados pela 
OIT indicam que de 20% a 25% dos acidentes de tra-
balho no mundo envolvem pessoas intoxicadas que se 
machucam a si mesmas e a outros”.

No segundo Levantamento Nacional de Álcool e 
Drogas (II Lenad), realizado pelo Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool 
e Outras Drogas (Inpad), em 2012, com um total de 
4.607 participantes, escolhendo-se aleatoriamente in-
divíduos com 14 anos ou mais de todo o território bra-
sileiro, foram listados os seguintes efeitos prejudiciais 
do consumo de álcool:

– 32% dos adultos que bebem referiram não ter sido 
capazes de conseguir parar depois de começar a beber;

– 10% dos entrevistados referiram que alguém já se 
machucou em consequência de seu consumo de álcool;

– 8% dos entrevistados admitem que o uso de álcool 
já teve efeito prejudicial em seu trabalho;

– 4,9% dos bebedores perderam o emprego em ra-
zão do consumo de álcool;

– 9% admitem que o uso de álcool já teve efeito pre-
judicial em sua família ou em seus relacionamentos.

Esses números que acabamos de ler revelam que uma 
parcela da população infelizmente não está sabendo como 
suportar a batalha diária pela sobrevivência, que se tor-
nou, sob vários aspectos, brutal. Tal estado de ânimo tem 
servido de brecha para as investidas do “lobo invisível” 
(os espíritos obsessores, uma realidade que precisamos 
combater com oração), que passa a maldosamente em-
purrar os invigilantes e incautos para os vícios. Por esse 
motivo, sempre faço questão de publicar na revista Jesus 
está chegando! mensagens que nos chegam do Mundo 
Espiritual com marcantes alertamentos.

Reúno aqui para vocês palavras do Irmão Flexa Dou-
rada (Espírito) trazidas pelo sensitivo Cristão do Novo 
Mandamento Chico Periotto, datadas de 3 de outubro de 
2009 e 13 de novembro de 2010. Diz o diligente Amigo da 
Pátria da Verdade: “O Mundo Espiritual Superior sempre 
manda os fluidos revitalizantes para a boa saúde dos seres 
humanos. Agora, quando qualquer pessoa vive de exa-
geros, não tem banho de fluidos que ajude. Quem toma 
álcool, por exemplo, vai acabando com tudo no organis-
mo. A pessoa diz: ‘Ah, mas é tomar só um pouco. Um 
pouco faz bem à saúde’. Álcool não faz bem para nada. 
O organismo não foi feito para consumir álcool. Aqui de 
Cima [do Mundo Espiritual], não conhecemos ninguém 
que tenha na Terra ficado com a saúde boa por isso. Ve-
jam, os efeitos da bebida alcoólica são tão devastadores, 
mas, às vezes, não são imediatos. Isso vai acontecendo, 
acontecendo, para a frente, para o futuro. Mas, um dia, a 
doença vem. Muitas pessoas vão desenvolver moléstias 
pelo corpo todo, por tudo isso. O cigarro é também uma 
das pragas da humanidade. Cigarro, bebidas alcoólicas e 
drogas. Tudo isso é suicídio!”

q José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br
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Pequenas empresas  
são as primeiras na lista  
de isenções fiscais

O Governo Bolsonaro quer reduzir as isenções fiscais 
em um terço até 2022. O problema é onde será feito o 
corte. Dos R$ 303 bilhões previstos para 2019, R$ 87 bil-
hões são benefícios para o Simples. Sem eles, as peque-
nas empresas vão cair na informalidade, e o tiro sai pela 
culatra.

Uma boa parcela corresponde a deduções e rendimen-
tos isentos e não tributáveis no Imposto de Renda da Pes-
soa Física (R$ 52 bilhões). Um corte aí significa aumen-
tar impostos, e o ministro Paulo Guedes já ensinou que 
liberal não eleva tributos, se possível os abaixa.

O agronegócio captura R$ 30 bilhões das isenções e 
renúncias fiscais. O governo não vai mexer com o setor, 
um dos poucos que pode dar apoio no Congresso. Nesta 
isenção está a desoneração da cesta básica.

Entidades sem fins lucrativos levam R$ 24 bilhões. Há 
espaço para cortar entidades que não fazem os atendi-
mentos que relatam, mas é minoria. A maior parte realiza 
serviços em substituição ao poder público.

A Zona Franca de Manaus fica com quase R$ 25 bil-
hões. A decisão do Supremo na semana passada, refer-
endando um exótico crédito de IPI, mostrou que mexer 
com esta turma é complicado.

Em resumo, apesar de ajustes e melhorias serem sem-
pre bem-vindos, não é com cortes que será resolvido o 
problema das contas públicas. É com crescimento da 
economia. Sem enfrentar isto, fica-se enxugando gelo.

Arroz, feijão, saúde e educação
Em apenas dois dias, chegou a 1,2 milhão o número de 

pessoas que apoiam o abaixo-assinado em defesa da edu-
cação brasileira (chng.it/hSd7Sx8N). “As universidades 
federais estão sob forte ataque do governo. As univer-
sidades públicas brasileiras são responsáveis pela quase 
totalidade, por mais de 90% de toda a pesquisa científica 
que se faz no país em todas as áreas: da Filosofia à Me-
dicina, das Artes às Engenharias. Não há instituição que 
tenha contribuído de modo equivalente para o progresso 
do país. As universidades são os grandes produtores de 
conhecimento e, portanto, responsáveis por grande par-
te de nosso crescimento econômico ao longo de nossa 
história”, destaca o manifesto.

Fã da censura
O ministro Sergio Moro entrou em uma polêmica via 

Twitter com o comediante Gregorio Duvivier. Em uma 
postagem, registrou: “No ponto, bom lembrar que não 
fosse a vitória eleitoral do Pr Jair Bolsonaro, estaríamos 
hoje sob ‘controle social’ da mídia e do Judiciário e que 
estava expresso no programa da oposição ‘democrática’. 
Aliás, @jairbolsonaro reafirmou hoje o compromisso 
com a liberdade da palavra.”

Moro deve ter se enganado de presidente. Jair Bolso-
naro não se cansa de elogiar a ditadura de 64, que, entre 
outras violências, instituiu a censura prévia sobre a im-
prensa.

Pr
O que também chamou a atenção no Twitter do minis-

tro da Justiça é a quantidade de comentários negativos às 
postagens de Moro. Quase todos detonavam as declara-
ções e questionavam a isenção do ex-juiz, que condenou 
Lula e agora faz ataques à candidatura da oposição.

Mas houve quem, curioso, perguntasse o que significa 
o “Pr” da abreviatura postada por pelo ministro. Presi-
dente não é, pois deve-se usar “pres.” ou “presid.” Pa-
dre é simplesmente “p”. Alguns arriscaram pastor, mas 
a Academia Brasileira de Letras não registra abreviatura 
para este grupo.

A coluna sugere que Moro, que nutre admiração pelos 
EUA, quis dizer “public relations”. O que, no caso de 
Bolsonaro, poderia ser “anitpublic relations”.

Desperdício
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, defende 

que quem cursa faculdade pública e sai no meio (alô Kim 
Harakiri) reembolse proporcionalmente o Estado. Podia 
rolar um reembolso de quem foi reprovado nas matérias 
mais de 1x, como confessou o ministro, ao defender seu 
currículo.

Rápidas
A primeira reunião de ex-ministros do Meio Ambiente 

do Brasil será realizada nesta quarta-feira, no Instituto 
de Estudos Avançados da USP, na capital paulista. Eles 
avaliarão o atual contexto da política ambiental brasileira 
e divulgarão um posicionamento. Entre os ex-titulares 
estão José Goldemberg, Rubens Ricupero, José Sarney 
Filho e Marina Silva *** Nesta terça-feira, Goldwasser 
Neto, CEO da Accoutfy, participa do evento VCAPE - 
Treinamento: Internacionalização de Empresas, em São 
Paulo. Detalhes em abvcap.com.br *** O Carioca Shop-
ping celebrar 18 anos nesta quarta-feira com um show do 
cantor Pedro Lima *** O Hemorio (RJ) inaugura, nesta 
terça, enfermaria infantil com oito leitos.

 PIB de 2019 cai de 1,70% para 1,49%
Mercado reduz 
pela 10ª vez 
seguida a projeção 
da economia

Os números constam do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estudos de instituições 
financeiras sobre os princi-

pais indicadores econômi-
cos. O boletim é divulgado 
às segundas-feiras, pelo 
Banco Central, em Brasília. 
A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), subiu 
de 4,01% para 4,04% este 
ano. Para 2020, a previsão 
segue em 4%. Para 2021 e 
2022, também não houve al-
teração: 3,75%.

A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), 
é de 4,25% com intervalo 
de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%. A estimativa para 
2020 está no centro da meta: 
4%. Essa meta tem interva-
lo de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 
Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Para controlar a inflação, 

o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic. Para o merca-
do financeiro, a Selic deve 
permanecer no seu mínimo 
histórico de 6,5% ao ano até 
o fim de 2019. Nesta terça 
e quarta-feira, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reúne-se para definir a taxa 
Selic. Para o fim de 2020, 
a projeção segue em 7,50% 
ao ano. Para o fim de 2020 
e 2021, a expectativa perma-
nece em 8% ao ano.

Banco Central decidirá na quarta-feira se mantém Selic em 6,5%
O Comitê de Política Mo-

netária (Copom) do Banco 
Central (BC) começa nesta 
terça-feira a terceira reu-
nião de 2019 para definir a 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 6,5% ao ano. 
E na quarta-feira, após a se-
gunda parte da reunião, será 
comunicada a taxa. Institui-
ções financeiras consultadas 
pelo BC preveem que a Selic
deve permanecer este ano no 
atual patamar.

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia da 
reunião, são feitas apresenta-
ções técnicas sobre a evolu-
ção e as perspectivas das eco-
nomias brasileira e mundial e 
o comportamento do mercado 
financeiro. No segundo dia, os 
membros do Copom, formado 
pela diretoria do BC, analisam 

as possibilidades e definem a 
Selic.

O Banco Central atua dia-
riamente por meio de ope-
rações de mercado aberto – 
comprando e vendendo títulos 
públicos federais – para man-
ter a taxa de juros próxima ao 
valor definido na reunião.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa mé-
dia cobrada em negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

A manutenção da Selic no 
atual patamar, como prevê o 
mercado financeiro, indica que 
o Copom considera as altera-
ções anteriores nos juros bási-
cos suficientes para chegar à 

meta de inflação, objetivo que 
deve ser perseguido pelo BC.

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir 
os custos do crédito e incen-
tivar a produção e o consu-
mo. Entretanto, as taxas de 
juros do crédito não caem na 
mesma proporção da Selic. 
Segundo o BC, isso acontece 
porque a Selic é apenas uma 
parte do custo do crédito.

Para cortar a Selic, a auto-
ridade monetária precisa estar 
segura de que os preços estão 
sob controle e não correm ris-
co de ficar acima da meta de 
inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, 
e isso causa reflexos nos pre-
ços porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança. A meta de 

inflação, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 
4,25%, com intervalo de to-
lerância entre 2,75% e 5,75%, 
neste ano.

De outubro de 2012 a 
abril de 2013, a taxa Selic 
foi mantida em 7,25% ao 
ano e passou a ser reajustada 
gradualmente até alcançar 
14,25% em julho de 2015. 
Nas reuniões seguintes, a 
taxa foi mantida nesse pa-
tamar. Em outubro de 2016, 
foi iniciado um longo ciclo 
de cortes na Selic, quando a 
taxa caiu 0,25 ponto percen-
tual para 14% ao ano. Esse 
processo durou até março de 
2018, quando a Selic chegou 
ao seu mínimo histórico, 
6,5% ao ano, e depois disso 
foi mantida pelo Copom nas 
reuniões seguintes.

Receita autuou R$ 186,87 bi em tributos sonegados
Resultado foi 
9,2% inferior  
ao de 2017

Chegou a R$ 186,8 bi-
lhões a recuperação de tri-
butos sonegados em 2018. 
Segundo a Fiscalização da 
Receita Federal as autuações 
foram 9,2% menores do 
que o lançado em 2017 (R$ 
205,87 bilhões). A expectati-
va da Receita, entretanto, era 
de uma recuperação menor: 
R$ 149,34 bilhões.

Para 2019 a expectativa 
de atuação é de R$ 164,96 
bilhões, projeção que leva 
em consideração a média 
dos últimos 3 anos, acresci-
do de 10%.

De acordo com o subse-
cretário de Fiscalização, Iá-
garo Jung Martins, 2017 foi 
um ano atípico devido ao 
movimento grevista de au-
ditores fiscais em 2016. “Os 

auditores vinham realizan-
do as auditorias em 2016, 
mas não estavam encer-
rando os lançamentos. Isso 
ocorreu no início de 2017”, 
explicou.

Dos créditos tributários 
que estavam sonegados, R$ 
181,5 bilhões foram resulta-
do de trabalho de auditorias 
externas e R$ 5,3 bilhões por 
meio de revisão de declara-
ções. Houve redução no nú-
mero de auditorias em 2018 
(8.494) em relação a 2017 
(11.935). De acordo com 
Martins, isso ocorreu devido 
a redução do número de au-
ditores fiscais.

Segundo Martins, foi pos-
sível superar a expectativa 
de recuperação de créditos 
mesmo com um menor nú-
mero de auditores, devido a 
investimentos na capacitação 
dos servidores e uso de ferra-
mentas de tecnologia. “Me-
nos auditores chegaram a um 
número maior de lançamen-
tos tributários”, destacou.

Grandes contribuintes

Do total de créditos tribu-
tários lançados pela Receita, 
R$ 149,032 bilhões são de 
grandes contribuintes. En-
tram na lista as empresas que 
tiveram receita buta maior 
que R$ 200 milhões, débitos 
tributários declarados acima 
de R$ 25 milhões, débitos 
previdenciários declarados 
acima de R$ 25 milhões ou 
massa salarial acima de R$ 
65 milhões.

De acordo com a Recei-
ta, os grandes contribuintes 
representam 0,01% do to-
tal, mas correspondem 60% 
da arrecadação federal. E 
do total de créditos tributá-
rios recuperados, 80% são 
dos grandes contribuintes. 
Segundo Martins, grandes 
empresas costumam ser as-
sessoradas por escritórios 
de advocacia que prome-
tem reduzir ou eliminar pa-
gamentos de tributos, o que 
nem sempre está de acordo 

com a legislação. “Há uma 
operação de planejamento 
tributário agressivo”, disse.

Autoregularização

A Receita Federal ressal-
ta que a autorregularização 
das pessoas físicas bateu 
recorde em 2018. O núme-
ro chegou a 2,75 milhões. 
Outros 330.077 foram au-
tuações de contribuintes 
que caíram na malha fina. 
“Uma vez que contribuin-
tes tomaram conhecimento 
desse indício de irregulari-
dade através do extrato da 
declaração, para evitar se-
rem autuados, retificaram a 
declaração. A grande maio-
ria prefere corrigir sua situ-
ação”, disse Martins. Entre-
tanto, destaca que “aqueles 
que preferiam correr o ris-
co” de cair na malha fina, 
pagaram mais para o Fisco: 
R$ 3 bilhões. No caso da 
autorregularização, foram 
lançados R$ 1,357 bilhão.

Inflação é maior 
para baixa renda

A inflação para famílias 
com renda de 1 a 2,5 salários 
mínimos avançou no mês de 
abril e seguiu com uma taxa 
acumulada maior que o ín-
dice geral. Os dados foram 
divulgados nesta segunda-
feira pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 
A variação de preços para fa-
mílias de menor renda é me-
dida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-
C1), que fechou o mês de 
abril com alta de 0,73%. O 
resultado de abril representa 
uma aceleração da inflação 
em relação a março, quando 
a variação foi de 0,67%. Em 
12 meses, a inflação para as 
famílias com renda de 1 a 
2,5 salários mínimos acumu-
la 5,86%, enquanto o índice 
geral calculado pela FGV, o 
IPC-BR, soma 5,19%.

Justiça suspende 
leilão da Avianca 

A Justiça de São Paulo 
concedeu nesta segunda-

feira liminar suspendendo 
a realização do leilão de 
ativos da Avianca, marcado 
para amanhã (7). Estavam 
previstos para serem ven-
didos sete unidades produ-
tivas isoladas (UPIs), com 
slots (autorizações de pouso 
e decolagem) nos principais 
aeroportos brasileiros. A 
Azul, a Gol e a Latam esta-
vam cadastradas para parti-
cipar do leilão. A decisão, 
do desembargador Ricardo 
Negrão, da 2ª Câmara Re-
servada de Direito Empre-
sarial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, acatou pedido 
da Swissport Brasil, empre-
sa que atua com serviços 
de logística em aeroportos, 
e credora de mais de R$ 17 
milhões da Avianca, que pas-
sa por recuperação judicial. 
Segundo a Swissport, o plano 
de recuperação da Avianca 
se baseia na transferência de 
slots (termo usado para se re-
ferir ao direito de pousar ou 
decolar em aeroportos con-
gestionados), o que seria ve-
dado pela legislação.

Padilha, Franco e Temer 
são denunciados

A Justiça Federal em 

Brasília aceitou nesta 
segunda-feira denúncia 
apresentada pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
contra o ex-presidente Mi-
chel Temer pelos crimes 
de organização crimino-
sa e obstrução de Justiça. 
Os ex-ministros Eliseu 
Padilha e Moreira Franco 
também fazem parte da 
denúncia. Com a decisão, 
todos passam à condição 
de réus no processo. O 
MPF sustenta que Temer 
e parlamentares do PMDB 
participaram de um supos-
to esquema de corrupção 
envolvendo integrantes 
do partido na Câmara dos 
Deputados com objetivo 
de obter vantagens indevi-
das em órgãos da adminis-
tração pública. Parte das 
acusações foi baseada nos 
depoimentos de delação 
de Joesley Batista e Ricar-
do Saud, ex-executivos do 
grupo J&F.

Postos da Petrobras 
sem combustíveis

A Federação Ancap (Fan-
cap), sindicato dos trabalha-

dores da empresa estatal de 
energia do Uruguai, ame-
açou cortar o fornecimen-
to de combustíveis para o 
aeroporto (sem especificar 
qual) e os postos de gasoli-
na com a bandeira Petrobras 
no país. A iniciativa é em 
apoio aos trabalhadores da 
empresa MontevideoGas, 
subsidiária da empresa bra-
sileira.

A Petrobras é dona das 
empresas MontevideoGas e 
Conecta, que prestam os ser-
viços de distribuição de gás 
na capital e no interior do 
país, respectivamente. Após 
o anúncio de que o Conselho 
de Administração da Petro-
bras aprovou a venda de uma 
rede de postos no Uruguai, 
no dia 26 de abril deste ano, 
trabalhadores do setor de gás 
pediram a saída da empresa 
do país. Em relação às em-
presas MontevideoGas e Co-
necta, a Petrobras informou 
que ambas são deficitárias, 
e que a estatal brasileira in-
vestiu US$ 112 milhões nos 
últimos 15 anos, tendo um 
prejuízo de US$ 116 milhões 
no mesmo período.
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Liberdade Econômica  
(MP 881/2019) –  
Lei do Bem? – Parte 1

Em 30 de abril de 2019 foi editada a Medida Provisó-
ria 881, que institui a Declaração de Direitos de Liberda-
de Econômica, na tentativa desesperada de gerar novos 
empregos e movimentar a economia, como já se vê do 
art. 1º: “Fica instituída a Declaração de Direitos de Li-
berdade Econômica, que estabelece normas de proteção 
à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade eco-
nômica e disposições sobre a atuação do Estado como 
agente normativo e regulador”.

A Medida Provisória abrange a aplicação e a inter-
pretação de vários ramos do direito: civil, empresarial, 
econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurí-
dicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação, e na 
ordenação pública sobre o exercício das profissões, jun-
tas comerciais, produção e consumo e proteção ao meio 
ambiente (art.1º, §1º).

Importante mudança é a tentativa de liberação das 
pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam negócios 
de “baixo risco” da obrigatoriedade de observância 
qualquer ato público de liberação por parte da admi-
nistração pública. Entenda-se como ato público (art.1º, 
§5º) a licença, a autorização, a inscrição, o registro, o 
alvará e os demais atos exigidos, com qualquer de-
nominação, por órgão ou entidade da administração 
pública na aplicação de legislação, como condição 
prévia para o exercício de atividade econômica, in-
clusive o início, a instalação, a operação, a produção, 
o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, 
no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, 
estabelecimento, profissão, instalação, operação, pro-
duto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Primeira indagação: quais são as atividades de “bai-
xo risco”? É certo que serão listadas pelo governo, mas 
qual o critério que será adotado? Os Estados terão a 
mesma liberdade? Outro ponto importante é pontuar-
mos as garantias oferecidas pela da nova Medida Pro-
visória, para que possamos cobrar no caso de “não sair 
do papel”. As 17 principais garantias da MP (www12.
senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/02/congresso-
recebe-mp-que-pretende-reduzir-burocracia-para-ini-
ciativa-privada):

1 – Liberdade de burocracia: retira qualquer tipo de 
licença, incluindo alvará de funcionamento, sanitário e 
ambientais para atividades de baixo risco, independen-
temente do tamanho da empresa.

2 – Liberdade de trabalhar e produzir: limita os ca-
sos em que Poder Público e sindicatos podem restrin-
gir horários de funcionamento do comércio, serviço e 
indústria. Isso só pode ser feito se for para observar o 
sossego, por exemplo. Todos os direitos trabalhistas fi-
cam mantidos.

3 – Liberdade de definir preços: impede que as leis 
sejam manipuladas de forma a diminuir a competição e 
o surgimento de novos modelos de negócios.

4 – Liberdade contra arbitrariedades: impede que 
fiscais tratem dois cidadãos em situações similares de 
forma diferente, estabelecendo efeito vinculante e iso-
nômico.

5 – Liberdade de ser presumido de boa-fé: qualquer 
dúvida na interpretação no direito deve ser resolvida no 
sentido que mais respeita os contratos e os atos privados, 
aumentando a previsibilidade do direito e, consequente-
mente, a segurança jurídica no país.

6 – Liberdade de modernizar: normas desatualizadas 
terão suas restrições suspensas para não prejudicar os 
cidadãos.

7 – Liberdade de inovar: nenhuma licença poderá ser 
exigida enquanto a empresa estiver testando, desenvol-
vendo ou implementando um produto ou serviço que 
não tenham riscos elevados. Trata-se de uma imunidade 
burocrática para negócios.

8 – Liberdade de pactuar: contratos empresariais, in-
clusive sobre normas de ordem pública, não poderão ser 
alterados judicialmente se tiverem sido livremente pac-
tuados entre as partes.

9 – Liberdade de não ficar sem resposta: todo pedi-
do de licença ou alvará terá um tempo máximo para ser 
atendido. Transcorrido esse prazo, o pedido será aprova-
do pelo silêncio do órgão público.

10 – Liberdade de digitalizar: todos os papéis poderão 
ser digitalizados e descartados, o que deve diminuir os 
custos de empresas com armazenagem e compliance de
obrigações.

11 – Liberdade de crescer: a CVM poderá simplificar 
de imediato a burocracia pra as Sociedades Anônimas, in-
clusive para o acesso de pequenas e médias empresas ao 
mercado de capitais. Empresas brasileiras não precisarão 
mais ir ao exterior fazer ofertas iniciais de ações (do inglês 
Initial Public Offer — IPO).

12 – Liberdade de empreender: decisões judiciais não 
poderão mais desconsiderar a personalidade jurídica 
sem demonstrar que esteja presente a má fé do empre-
sário, devendo a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ser aplicada para todos.

13 – Liberdade de redigir contratos com padrão inter-
nacional: decisões judiciais não poderão fazer revisões 
de contrato salvo em casos estritos e necessários.

14 – Liberdade contra abusos: a situação em que o 
regulador passa dos limites permitidos pela lei para pre-
judicar o cidadão, gerando indevidas distorções econô-
micas, passa a ser considerada um abuso regulatório.

15 – Liberdade de regulação econômica: nova regula-
ção sobre a economia só poderá ser editada com análise 
de impacto regulatório.

16 – Liberdade de regularização societária: as socie-
dades limitadas unipessoais passarão a ser regularizadas 
de fato na forma da lei.

17 – Liberdade de riscos contratuais: será lícito, e 
sempre respeitado, o direito de as partes pactuarem a 
alocação de riscos em decorrência de revisão contratual.

Por hora vamos esperar e ter esperança que vai dar 
certo, afinal, somos brasileiros!

Quase metade da Geração Z  
não realiza controle de finanças

Metade possui dinheiro guardado

Praticamente metade dos 
jovens com idades entre 18 e 
24 anos, nascidos dentro da 
chamada Geração Z e consi-
derados os primeiros nativos 
digitais, tendo crescido em 
um ambiente com acesso a 
grandes quantidades de in-
formação, recursos tecnoló-
gicos e propensão ao auto-
aprendizado, não realiza o 
controle das finanças pesso-
ais (47%). A principal justi-
ficativa é o fato de não saber 
fazer (19%), sentir preguiça 
(18%), não ter hábito ou dis-
ciplina (18%) ou não ter ren-
dimentos (16%). Por outro 
lado, 53% afirmam controlar 
receitas e despesa, e apesar 
de bastante conectados, 26% 
ainda utilizam o tradicional 
bloquinho de papel para or-
ganizar o orçamento.

Oito em cada dez entrevis-
tados garantem ter alguma 
fonte de renda (78%), sendo 
que a maior parte (36%) tra-
balha com carteira assinada 
e 23% estão alocados em 

trabalho informal, fazendo 
bicos ou atuando como fre-
elancers. Em contrapartida, 
22% não têm rendimentos. 
O estudo mostra, ainda, que 
dos jovens que afirmam ter 
dinheiro guardado (52%), a 
maioria investe em opções 
pouco ou nada rentáveis: 
53% mantém os valores na 
poupança, 25% guardam em 
casa e 20% na conta corren-
te.

Os dados foram levanta-
dos em uma pesquisa con-
duzida pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em parceria 
com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), que 
avaliou hábitos de gestão 
das finanças pessoais desse 
grupo. A pesquisa integra o 
convênio Políticas Públicas 
4.0 (PP 4.0), firmado entre 
o Sistema CNDL e o Sebrae, 
e pretende coletar insumos 

para a proposição de políti-
cas públicas que contribuam 
com a melhoria do ambiente 
de negócios no país e, con-
sequentemente, apoiem o 
desenvolvimento do varejo.

O estudo também revela 
que 65% dos jovens da Ge-
ração Z contribuem finan-
ceiramente para o sustento 
da casa. Considerando os 
gastos mensais pagos com 
o próprio dinheiro, nove em 
cada 10 mencionam ao me-
nos alguma despesa, sendo 
que as mais comuns são: 
alimentação (51%), roupas, 
calçados e acessórios (43%), 
produtos de higiene e beleza 
(34%), TV por assinatura ou 
internet (31%) e contas de 
serviços básicos como água 
e luz (27%). Por outro lado, 
11% têm todas as despesas 
e gastos mensais pagos por 
terceiros.

A Geração Z reúne os 
nascidos entre 1995 e 2010, 
que hoje têm entre nove e 24 
anos, sendo que a pesquisa 

considerou os jovens de 18 
a 24 anos. São considera-
dos os primeiros nativos de 
um ambiente tecnológico 
definido pela mobilidade di-
gital e pela onipresença da 
internet e das conexões em 
rede. Como consequência 
da hiperconectividade, é a 
primeira geração a crescer 
e chegar à vida adulta tendo 
acesso virtual e instantâneo, 
desde cedo, a grandes quan-
tidades de informações.

“A Geração Z está viven-
do seu período de formação 
intelectual num contexto 
social e cultural de intensas 
transformações, em que a 
todo momento surgem pro-
dutos e serviços mediados 
pela tecnologia. Esses jo-
vens prometem ser a próxi-
ma grande força indutora do 
consumo e, na verdade, já 
tomam parte em muitas das 
decisões de compra de suas 
famílias”, comenta o presi-
dente da CNDL, José Cesar 
da Costa.

Pouco mais da metade dos 
jovens entrevistados possui 
dinheiro guardado (52%), 
sendo as principais moti-
vações os acontecimentos 
imprevistos (33%), viagens 
(21%) e compra da casa 
própria (19%). 85% guar-
daram os próprios recursos, 
enquanto 20% obtiveram es-
ses recursos financeiros dos 
pais. Mas mesmo com aces-
so a grandes quantidades 
de informação, estes jovens 
investem em opções pouco 
ou nada rentáveis, com claro 
predomínio do uso das mo-
dalidades mais tradicionais: 
53% mantém os valores na 
poupança, 25% guardam em 
casa e 20% na conta corren-
te. Entre os motivos de quem 
não guarda nenhuma quan-
tia, 51% afirmam que nunca 
sobra dinheiro, 22% não têm 
disciplina para juntar dinhei-
ro e 19% sentem-se desesti-
mulados e sem esperança de 
juntar um bom valor a longo 
prazo por sobrar pouco di-
nheiro.

Em relação aos hábitos de 
consumo, 56% admitem que 
costumam ceder aos impul-
sos quando querem muito 
comprar algo, enquanto 47% 
às vezes perdem a noção de 
quanto podem gastar com 
atividades de lazer e 34% 
gostam de ter um produto 
que a maioria dos seus ami-
gos têm. Três em cada dez 
admitem que a forma como 
gastam o dinheiro é motivo 
para brigas frequentes com 
pais, familiares ou cônjuge 
(32%).

Quatro em cada dez entre-
vistados já estiveram com o 
nome negativado (37%). Ao 
comentar as razões para os 
compromissos financeiros 
não pagos, os jovens men-
cionam a perda do emprego 
(24%), o fato de não terem 

planejado os gastos ou terem 
gasto mais do que podiam 
(21%) e o empréstimo do 
nome para terceiros (20%).

“Embora a crise econô-
mica e desemprego elevado 
ajudem, em parte, a explicar 
as dificuldades financeiras 
dos jovens, é preciso ressal-
tar a importância de investir 
na formação e na educação 
financeira dessa parcela da 
população. A seu favor eles 
têm a enorme familiaridade 
com a tecnologia e o pen-
samento lógico, a fluidez ao 
transitar entre os ambientes 
físico e o online, a aptidão 
intrínseca para absorver e 
compreender novas formas 
de interação social mediadas 
pelos aplicativos e ferramen-
tas online, bem como para 
colocar ideias novas em prá-
tica”, comenta Costa.

A pesquisa revela que 
75% não se preparam para 
a aposentadoria. Dentre os 
que realizam algum prepa-
ro, a estratégia mais comum 
é a aplicação em poupança 
(26%), o INSS pago pela 
empresa (21%) - que não 
reflete um investimento de-
les mesmos -, a Previdência 
Privada (21%), a abertura do 
próprio negócio (21%) e o 
INSS pago de forma autôno-
ma (19%).

As razões apontadas pelos 
que se preparam para a apo-
sentadoria envolvem julgar 
que sempre foram precavi-
dos (35%), espelhar-se em 
exemplos de pessoas que 
não se prepararam e tiveram 
problemas financeiros (22%) 
ou mesmo em pessoas que se 
prepararam e, por isso, tive-
ram uma aposentadoria tran-
quila (18%). Por outro lado, 
aqueles que não se preparam 
argumentam não ter renda 
(27%), o fato de ser cedo, 
pois ainda são muito jovens 

(27%), não sobrar dinheiro 
(24%) e não saber como fa-
zer (21%).

“É importante observar 
que os jovens precisam ter 
objetivos financeiros cla-
ros e aprender a controlar o 
imediatismo e os impulsos 
de consumo, evitando gas-
tos excessivos desde cedo 
para que não se tornem hábi-
tos e comprometam a saúde 
financeira e o atingimento 
de metas no futuro”, afirma 
Costa.

Apesar das justificativas 
para o despreparo, muitos 
sabem que essa negligência 
pode provocar efeitos nega-
tivos no futuro: 26% acre-
ditam que quem não se pre-
para não poderá viver com 
tranquilidade na terceira 
idade, 25% consideram que 
o padrão de vida pode cair 
depois de aposentado, 16% 
julgam que não poderão pa-
rar de trabalhar e 13% que 
precisarão contar com ajuda 
financeira de familiares e 
amigos para se manter.

Cartão de crédito digital

A pesquisa também bus-
cou entender como se com-
portam os jovens brasileiros 
desta nova geração em re-
lação ao acesso e posse de 
instrumentos financeiros, 
bem como a adesão frente as 
instituições financeiras digi-
tais, uma vez que muitos já 
integram a força de trabalho 
e possuem renda. Dos entre-
vistados, 65% já possuem 
conta corrente, 42% têm car-
tão de loja e 22% limite extra 
de cheque especial em uso no 
momento. Praticamente seis 
em cada 10 possuem cartão 
de crédito (57%). Destes, 
um terço tem um cartão digi-
tal com abertura e operação 
via internet (34%), enquanto 

25% dos que têm conta ban-
cária possuem somente em 
formato digital; e 12% dos 
que têm algum investimento 
fizeram em fintechs ou star-
tups do segmento financeiro.

Considerando as dívidas 
declaradas pelos entrevis-
tados, independentemente 
de estarem em dia ou não, 
as mais mencionadas são 
as parcelas do crediário ou 
carnê (26%), os emprésti-
mos pessoais ou consigna-
dos (21%) e as parcelas de 
financiamento de automóvel 
(21%).

“Esses jovens precisam 
de orientação sobre uso 
responsável do crédito e 
do dinheiro. Quanto mais 
as ferramentas se tornarem 
rápidas e intuitivas, quanto 
mais fácil se tornar a aber-
tura de uma conta corrente 
ou a realização de um in-
vestimento, maior deverá 
ser o conhecimento em re-
lação às consequências da 
má gestão financeira. Além 
disso, políticas claras e re-
gras de conduta devem pau-
tar as instituições públicas 
e privadas que lidam com a 
concessão de crédito, para 
que haja critérios justos e 
responsáveis, ajudando o 
jovem no uso consciente 
dos instrumentos de crédi-
to, na manutenção da pró-
pria saúde financeira, e evi-
tando o endividamento e a 
inadimplência”, argumenta 
Costa.

A pesquisa ouviu 801 jo-
vens brasileiros, com ida-
de entre 18 e 24 anos, resi-
dentes em todas as capitais. 
Homens e mulheres per-
tencentes a todas as classes 
econômicas e escolaridades. 
A margem de erro no geral 
é de 3,5 pontos percentuais, 
a um intervalo de confiança 
de 95%.
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Balança comercial de  
abril registra queda  
nas exportações

A balança comercial brasileira de abril de 2019 em relação 
a abril de 2018, pela média diária, registra que as exportações 
apontam retração de 0,1%, e as importações tiveram queda 
de 1,2%. No mesmo período, a corrente de comércio alcan-
çou valor de US$ 33,317 bilhões, o que representa queda de 
0,6%, pela média diária. No acumulado de 2019, as exporta-
ções foram de US$ 72,343 bilhões (- 2,7%, pela média diária). 
No acumulado do ano, as importações somaram US$ 55,766 
bilhões, queda de 0,8% sobre o mesmo período anterior (US$ 
56,215 bilhões). O saldo comercial acumula superávit de US$ 
16,576 bilhões, redução de 8,7%, pela média diária, em rela-
ção ao mesmo período de 2018 (US$ 18,165 bilhões).

Em abril de 2019, as exportações por fator agregado alcan-
çaram os seguintes valores: básicos (US$ 10,228 bilhões), ma-
nufaturados (US$ 6,899 bilhões) e semimanufaturados (US$ 
2,562 bilhões). Sobre o ano anterior, cresceram vendas das 
três categorias: semimanufaturados (7,1%), básicos (2,1%) 
e manufaturados (0,8%). Assim, as responsáveis pela queda 
mensal de 0,1% nos embarques ao exterior foram as opera-
ções especiais, principalmente as reexportações e consumo de 
bordo.

No grupo dos básicos, em relação a abril de 2018, cresce-
ram as vendas principalmente de algodão em bruto (145,2%), 
carne suína (51,4%), carne bovina (48,1%), petróleo em bruto 
(43,5%), carne de frango (36,1%), e café em grãos (11,6%).

Nos manufaturados, no mesmo comparativo, aumenta-
ram as vendas principalmente de tubos flexíveis de ferro ou 
aço (para US$ 148 milhões), máquinas e aparelhos para uso 
agrícola (208,3%), partes de motores e turbinas para avia-
ção (116,9%), torneiras, válvulas e partes (99,7%), gasolina 
(81,2%), óleos combustíveis (46,5%) e aviões (1,7%).

Em relação aos semimanufaturados, cresceram as vendas 
principalmente de açúcar em bruto (25,8%), celulose (25,2%), 
ferro-ligas (23,7%), semimanufaturados de ferro ou aço 
(23,7%), e ouro em formas semimanufaturadas (12,2%).

Por mercados compradores, aumentaram os embarques 
para os seguintes destinos: Oriente Médio (79,7%), Oceania 
(25,9%), Estados Unidos (22,9%), África (12,6%) e Ásia 
(0,7%). Por outro lado, diminuíram as vendas para o Merco-
sul (-36,6%), América Central e Caribe (-31,7%) e União Eu-
ropeia (-2,9%). Os cinco principais compradores de produtos 
brasileiros, no mês, foram: 1º) China, Hong Kong e Macau 
(US$ 5,995 bilhões), 2º) Estados Unidos (US$ 2,821 bilhões), 
3º) Argentina (US$ 904 milhões), 4º) Países Baixos (US$ 795 
milhões) e 5º) Chile (US$ 510 milhões).

Nas importações, reduziram as compras externas de bens 
de capital (-10,0%), bens de consumo (-6,6%) e bens inter-
mediários (-0,2%), enquanto aumentaram as compras de com-
bustíveis e lubrificantes (10,4%). Por mercados fornecedores, 
na comparação com abril de 2018, diminuíram as compras 
originárias da Oceania (-31,8%), União Europeia (-18,5%), 
Mercosul (-3,6%).

As exportações no acumulado de janeiro a abril de 2019, 
tiveram retração em relação ao mesmo período de 2018. 
Os produtos manufaturados (-7,3%) e semimanufaturados 
(-1,1%), tiveram redução de embarques enquanto que cresce-
ram as vendas de produtos básicos (5,8%).

Por mercados compradores, caíram as vendas para o Mer-
cosul (-37,9%, sendo que para a Argentina diminuiu 46,5%, 
por conta de automóveis de passageiros, veículos de carga, 
tratores, autopeças, óleos combustíveis, máquinas e aparelhos 
para uso agrícola, máquinas e aparelhos para terraplanagem, 
chassis com motor para automóveis, polímeros plásticos etc), 
União Europeia (-17,3%) e África (-11,6%).

Por outro lado, cresceram as vendas para a Oceania 
(45,9%), América Central e Caribe (43,4%), Oriente Médio 
(30,4%), Ásia (9,5%) e Estados Unidos (9,4%). Os principais 
países de destino das exportações, no acumulado janeiro-
abril/2019, foram: 1º) China, Hong Kong e Macau (US$ 20,1 
bilhões), 2º) Estados Unidos (US$ 9,5 bilhões), 3º) Argentina 
(US$ 3,2 bilhões), 4º) Países Baixos (US$ 2,8 bilhões) e 5º) 
Alemanha (US$ 1,8 bilhão). Já as importações, no acumula-
do do ano, cresceram para as categorias de bens de capital 
(2,4%) e bens intermediários (1,6%) e diminuíram em relação 
a compra de combustíveis e lubrificantes (-10,4%) e bens de 
consumo (-4,9%).

BNDES financia exportação de aviões
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial (BNDES) aprovou financiamento de até US$ 189 mil-
hões (cerca de R$ 705 milhões) para exportação de aero-
naves modelo E-175 fabricadas no Brasil pela Embraer. Os 
aviões serão comprados pela amerciana Skywest, a maior 
companhia aérea regional do mundo. Os recursos cobrirão 
até 85% do preço líquido das aeronaves exportadas. A prin-
cipal garantia da operação são as aeronaves objeto do finan-
ciamento.

A operação contribui para a manutenção de cerca de 16 mil 
empregos diretos altamente qualificados da Embraer no Brasil, 
além de aproximadamente 80 mil empregos indiretos. O apoio 
é similar ao que é oferecido aos demais fabricantes de aero-
naves do mundo por instituições de seus respectivos países, 
com o objetivo de dar competitividade à empresa brasileira 
num mercado globalizado e acirradamente disputado.

O BNDES, por meio de sua Área de Comércio Exterior, 
atua como a agência de crédito à exportação brasileira há mais 
de 25 anos, destacando-se o apoio às exportações do setor 
aeronáutico, que somam mais de US$ 22 bilhões no período, 
gerando divisas para o País. De acordo com o banco de fo-
mento, esse crédito também tem papel fundamental na con-
solidação da indústria aeronáutica nacional, que rivaliza no 
mercado mundial com indústrias americanas, europeias e ca-
nadenses.

A Skywest, que responde por cerca de 33% do tráfego 
aéreo regional dos EUA, é um dos maiores e mais tradicionais 
clientes da Embraer, sendo atualmente o maior operador dos 
jatos E-Jets da empresa brasileira, e também um tradicional 
cliente do BNDES. O relacionamento remonta a 1998, quando 
a Skywest comprou aeronaves Brasília da Embraer com finan-
ciamento da instituição.

Com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba 
paulista, a Embraer é uma empresa global que atua nos seg-
mentos de aviação comercial, aviação executiva, defesa/segu-
rança e aviação agrícola. Desde sua fundação, em 1969, já 
entregou mais de 8 mil aeronaves e é líder mundial na fabrica-
ção de jatos comerciais de até 150 assentos, sendo a principal 
exportadora brasileira de bens de alto valor agregado.

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 
DE ABRIL DE 2019. 1. Data, hora e local: No dia 17 de abril de 2019, às 
16:30 horas, na sede social da Salobo Metais S.A. (“Companhia”), localizada 
na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, Presença e 
Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 
124, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas lançadas ao final desta ata. Verificado, portanto, quorum suficiente 
para a instalação desta assembleia geral e para as deliberações constantes da 
Ordem do Dia. 3. Mesa: Sra. Manuela Bins Comette – Presidente; Sra. Luana 
Paes Loureiro Ribeiro – Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir, e, se for o 
caso, aprovar: 4.1 - Da ratificação da concessão de Procuração Financeira para 
a Mesa de Operações da Vale S.A. (“Vale”); 4.2 - Da ratificação da concessão 
de Procuração Financeira para representação em bancos e instituições 
financeiras; 4.3 - Da ratificação ou aprovação, conforme o caso, dos atos 
praticados nos termos e nos limites das Procurações Financeiras relacionadas 
nos itens 4.1 e 4.2 acima. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1 
- A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária
autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com
as disposições legais em vigor. 5.2 - Ratificar atos praticados no exercício
de 2018, bem como autorizar a prática de atos a serem praticados ao longo
do exercício de 2019, por representantes da Companhia perante bancos e
instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, na contratação, verbal
ou eletrônica, de operações da Mesa de Operações da Vale, tais como, mas
não limitadas a, contratações de câmbio, garantias, operações para hedge,
aquisição de valores mobiliários e títulos de dívida próprios ou de terceiros
e outras operações relacionadas às aplicações financeiras da Companhia,
até US$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), ou seu equivalente
em qualquer outra moeda, por transação, podendo, para tanto, definir as
condições de tais aplicações, incluindo taxas e volume, enfim, praticar todos
os atos necessários ao fiel desempenho do respectivo mandato, sendo-lhes
vedado, no entanto, o poder para assinar quaisquer documentos relacionados
à formalização das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos
de posições e contratos; 5.3 - Ratificar a outorga da Procuração da Mesa de
Operações para o ano de 2019, conforme os poderes aprovados no item 5.2
acima; 5.4 - Ratificar os atos praticados no exercício de 2018, bem como aprovar
os atos a serem praticados ao longo do exercício de 2019, por representantes
da Companhia, visando a prática de atos que importem em responsabilidade
financeira e bancária para a Companhia, em qualquer dos casos, podendo,
para tanto: abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar contratos de 
serviços bancários; assinar: ordem bancária de pagamentos, notas de débitos
e de créditos, faturas comerciais, instrumentos relacionados à negociação de
débito e de crédito; assinar contratos de câmbio e outros documentos referentes 
a compra e venda de moeda estrangeira; assinar contratos vinculados a carta
de crédito em garantia e suas respectivas notas promissórias; endossar e
aceitar duplicatas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de
cartas ou sistemas de internet banking; solicitar saldos, extratos e requisitar
talões de cheques; assinar instrumento de convênio, contrato de prestação
de serviços bancários; receber e dar quitação a quantias devidas; nomear
empregados para atuarem como administradores do Internet Banking dos
bancos de relacionamento; substabelecer poderes de consulta a saldos e
extratos; obter informações acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco
Central do Brasil; assinar contratos, notificações e termos de anuência para
operações de cessão de recebíveis sem direito de regresso; representar a
empresa junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central do
Brasil, Sistema Financeiro em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais,
Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas
e Privadas, caucionando, obtendo e prestando garantias, garantindo em Juízo,
realizando depósitos na esfera administrativa e judicial, prestando garantias
para recursos em processos administrativos; assinar contratos de operações
de mútuo; assinar contratos de prestação de garantia e assinar contratação
de cessão de direitos creditórios; 5.5 - Ratificar a outorga da Procuração
Financeira para o ano de 2019, conforme os poderes aprovados no item 5.4
acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, 
foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de
Janeiro, 17 de abril de 2019.  Assinaturas: Mesa: Manuela Bins Comette
- Presidente; Luana Paes Loureiro Ribeiro - Secretária. Acionistas: Vale
S.A. - p.p. Luana Paes Loureiro Ribeiro; Docepar S.A. - p.p. Manuela Bins
Comette. Certidão: Jucerja - Certifico o arquivamento em 30/04/2019 sob o nº
00003595163. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9

Quatro em cada dez jovens têm  
ou já tiveram o nome sujo no Brasil

Quatro em cada dez jo-
vens brasileiros (37%) já 
estiveram com o nome ne-
gativado. O principal motivo 
é o desemprego (24%), que 
atinge a taxa de 30% entre 
os jovens. Em segundo lu-
gar, está o não planejamento 
dos gastos, gastaram mais do 
que podiam (21%) e, em ter-
ceiro, estão os que empresta-
ram o nome para familiares 
ou amigos fazerem crediá-
rios ou empréstimos (20%).

Os dados são de uma pes-
quisa inédita da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Ser-

viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) em parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), divulga-
dos nesta segunda-feira.

Dos entrevistados, 78% 
possuem alguma fonte de 
renda, sendo que 65% afir-
mam contribuir financei-
ramente para o sustento da 
casa. O principal comprome-
timento é com a alimentação 
(51%). A pesquisa ouviu 801 
jovens de ambos os sexos, de 
18 a 24 anos de todo o Bra-
sil, entre 20 de fevereiro e 6 
de março.

A pesquisa que avaliou 
hábitos de gestão das fi-
nanças pessoais de jovens 
integra o convênio Políti-
cas Públicas 4.0 (PP 4.0), 
firmado entre o Sistema 
CNDL e o Sebrae, e pre-
tende coletar informações 
para elaborar propostas de 
políticas públicas que con-
tribuam com a melhoria do 
ambiente de negócios no 
país e, consequentemente, 
apoiem o desenvolvimento 
do varejo.

Dados da pesquisa mos-
tram que, entre as dívidas 
de longo prazo, 26% dos 

jovens que se declaram 
endividados estão compro-
metidos com pagamentos 
de crediários e carnês, 21% 
têm parte do orçamento 
destinado à amortização 
de empréstimos pessoais e 
consignados e outros 21% 
tentam quitar as parcelas de 
financiamento para auto-
móveis. “O que identifica-
mos é que, com a crise, eles 
precisam ajudar em casa e 
acabam se enrolando com 
esses gastos de longo pra-
zo”, afirma Daniel Saka-
moto, gerente de projetos 
da CNDL.

Cerveja puro malte cresce 81% em volume de consumo no país
Na contramão da desace-

leração da cesta de bebidas 
no Brasil, que caiu 5% em 
volume em 2018, as cerve-
jas puro malte se destacaram 
em larga escala ao registra-
rem crescimento de 81% em 
litros vendidos, enquanto 
as cervejas comuns tive-
ram apenas 2% de aumento 
no mesmo período. É o que 
aponta um estudo da consul-
toria Kantar, especializada 
em painéis de consumo.

Este tipo específico de 
cerveja é o grande desta-

que da categoria e já cor-
responde a 10% de todo o 
volume da bebida compra-
da para consumo dentro do 
lar. O segmento foi consu-
mido por 23% dos domicí-
lios no país em 2018 atin-
gindo mais de 12 milhões 
de lares, uma expansão de 
mais de 6 pontos percen-
tuais em 12 meses. Além 
disso, o segmento também 
apresentou crescimento 
em volume médio e gasto 
médio, 34% e 28% respec-
tivamente.

Os números são ainda 
maiores fora do lar, cenário 
que naturalmente concentra 
grande parte dos pedidos de 
cerveja. Entre as vendas de 
puro malte, as pessoas ten-
dem a desembolsar R$ 27,25 
quando estão em casa e R$ 
42,08 fora.

“O bar é o principal ca-
nal de consumo fora do 
lar de cervejas puro malte, 
representando quase meta-
de (47,3%) das ocasiões”, 
analisa Giovanna Fischer, 
diretora de Marketing e 

Consumer Insights da Kan-
tar.

Depois das mesas dos ba-
res, os locais que se desta-
cam para o segmento são hi-
permercados/supermercados 
(16,1%) e restaurantes/fast 
food/pizzarias (8,6%). Ain-
da de acordo com o levanta-
mento, em comparação com 
os outros tipos de cerveja, a 
puro malte é eleita entre os 
brasileiros que gostam do 
sabor, querem experimentar 
algo novo e têm na opção a 
sua bebida favorita.

Futura Inova: Dia das  
Mães em alta

A Futura Inova - primeira plataforma brasileira D2C (direct-
to-consumer) de gestão e performance com foco em venda 
compartilhada - prevê um total de R$ 1,2 milhão em vendas. 
Operando há menos de um ano, a startup aposta que as vendas 
online crescerão exponencialmente nos próximos anos. 

Proseek oferece bolsas de 100% 
para alunos de baixa renda

A escola de negócios Proseek vai disponibilizar 40 bolsas 
de estudos de 100% no curso Master in Financial Markets 
para estudantes universitários de baixa renda que querem en-
trar no mercado financeiro. A grade do programa tem foco nas 

principais atividades e modelos de negócios de bancos, cor-
retoras, seguradoras, gestoras, entre outras empresas do setor. 
A escola ainda conecta os melhores alunos às grandes empre-
sas do mercado por meio da própria plataforma de ensino do 
Master in Financial Markets. Na prática, funciona como um 
banco de talentos com informações sobre currículo e com-
petências, de uso exclusivo dos alunos e empresas parceiras.

“Para muitos jovens, sobretudo de escolas públicas e áreas 
carentes, mais difícil do que escolher a profissão, é encon-
trar meios financeiros para se preparar bem para entrar em 
uma grande empresa e encarar os desafios reais do dia a dia”, 
explica o CEO e fundador da Proseek, Felipe Gentil. O mas-
ter conta com mentores renomados do mercado como Cel-
son Plácido, vice-presidente de desenvolvimento institucio-
nal da Proseek e ex-estrategista da XP Investimentos, Patrick 
O’Grady, sócio da Vectis Partners, e outros profissionais que 
atuam no mercado.
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DIÁRIO
Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Edorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
26,77, com perda de 0,30%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1.71, 
com  perda 1,16%.  Os três indicadores semanais mostram mer-
cado comprado.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 94,99 com perda de 0,43%. Um dos três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 7,59, 
com valorização de 2,85%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinarias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
35,30, com desvalorização de 1,51%. Dois dos três indicadores 
semanais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 8,54, com valorização de 3,52%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

Terça-feira, 7 de maio de 2019

Ameaças tarifárias de Trump fazem 
bolsas asiáticas e europeias caírem
Aumento de 10% 
para 20% sobre 
US$ 200 bi de 
produtos chineses

A semana começou tensa 
para os mercados globais. 
O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
anunciou no domingo via 
Twitter que o país vai au-
mentar de 10% para 25% 
as tarifas sobre US$ 200 bi-
lhões em produtos chineses 
importados a partir da pró-
xima sexta-feira (10). Ele 
também ameaça aumentar 
as tarifas.

No Brasil, o Ibovespa
operava em queda de mais de 
1% no meio da tarde, acom-
panhando bolsas internacio-
nais. As novas ameaças de 
Trump também provocavam 
queda no preço de coommo-
dities como petróleo, soja, 
trigo e milho.

De acordo com apuração 
da Reuters, os principais 
índices acionários da China 
apresentaram sua maior que-
da em mais de três anos. O 
índice CSI300, que reúne as 
maiores companhias listadas 
em Xangai e Shenzhen, e o 
índice Xangai caíram mais 
de 5% cada um, registrando 
a maior queda em um único 
dia desde fevereiro de 2016. 
As principais bolsas asiá-

ticas também fecharam em 
queda.

Na Europa, as bolsas 
também caíram durante a 
sessão, mas menos que na 
Ásia. O índice de ações eu-
ropeias FTSEurofirst 300 
caiu 0,94%, enquanto o ín-
dice pan-europeu STOXX 
600 perdeu 0,88%, em seu 
pior dia em cerca de um mês 
e meio.

A Bolsa de Frankfurt caiu 
1,01%, e a de Paris, 1,18%. 
O Ibex 35 de Madri recuou 
0,84%, enquanto Milão ce-
deu 1,63%. Em Londres, a 
bolsa não operou devido a 
um feriado.

Nesta segunda-feira, 
Trump voltou a criticar a 
China devido ao comércio, 

dizendo que os EUA estão 
perdendo bilhões de dólares 
para Pequim e prometendo 
proteger o comércio norte-
americano. “Desculpe, não 
vamos mais fazer isso!”, dis-
se Trump.

Apesar da ameaça, um 
porta-voz chinês disse que 
uma equipe de Pequim está 
“se preparando para viajar 
para os Estados Unidos” 
afim de continuar as nego-
ciações comerciais e “ten-
tando obter mais informa-
ções” sobre o anúncio de 
Trump.

Geng Shuang se negou a 
dizer se o principal envia-
do chinês, o vice-primeiro-
ministro, Liu He, iria a Wa-
shington, como planejado. 

Questionado sobre Liu He, 
Geng disse apenas que uma 
“equipe chinesa” estava se 
preparando para viajar. “O 
que é de vital importância é 
que ainda esperamos que os 
EUA possam trabalhar com 
a China para se encontrarem 
no meio do caminho e que 
se empenhem para alcançar 
um acordo mutualmente be-
néfico com base em respeito 
mútuo”,acrescentou.

O Wall Street Journal ha-
via noticiado nesta segun-
da-feira pela manhã que a 
China estava considerando 
cancelar as reuniões des-
ta semana em Washington 
diante dos comentários de 
Trump, que pegaram as au-
toridades chinesas de sur-

presa. Já o banco central 
da China informou que vai 
cortar a taxa de compul-
sório para liberar cerca de 
280 bilhões de iuanes (US$ 
41 bilhões) para pequenos 
e médios bancos, em uma 
medida que visa a ajudar 
empresas com dificuldades 
em meio à desaceleração 
econômica.

O corte no volume de 
dinheiro que os bancos de-
vem manter como reserva 
será o menor desde janeiro 
de 2018, quando o Ban-
co do Povo da China deu 
início à sua mais recente 
rodada de afrouxamento 
monetário para sustentar a 
segunda maior economia 
do mundo.

China: empresas privadas  
no ranking das 200 maiores 
de comércio exterior

O ranking das 200 maiores 
empresas chinesas de impor-
tação e exportação revelou 
uma mudança do cenário co-
mercial do país. As empresas 
privadas do Centro e Oeste 
estão respondendo por uma 
crescente fatia. Entre as mu-
danças, o ranking apontou o 
rápido desenvolvimento das 
empresas privadas do país 
asiático, cujo número au-
mentou de 41 em 2017 para 
53 na lista dos 200 maiores 
importadores, e cresceu de 
45 para 49 dos 200 maiores 
exportadores.

As importações e exporta-
ções das empresas aumenta-
ram 21,7%, para 8,2 trilhões 
de iuanes (US$ 1,2 trilhão) 
no ano passado, contribuin-
do com 54,3% do cresci-
mento comercial do país. 
A informação foi publicada 
pela China Customs, uma 

revista afiliada à Adminis-
tração Geral das Alfândegas.

A agência Xinhua infor-
mou que embora as compa-
nhias de comércio do leste 
ainda prevaleçam nas listas, 
as do centro e oeste demons-
traram uma crescente pre-
sença, com suas importações 
e exportações respondendo 
por 14,8% do total do país, 
ante 14,2% em 2017.

Diversificação
O ranking também mos-

trou que as empresas co-
merciais da China estão 
adotando uma estratégia de 
diversificação de mercados. 
Setenta e quatro dos 200 
principais exportadores, por 
exemplo, tiveram remessas 
para mais de 100 países e re-
giões, enquanto os 200 prin-
cipais importadores trou-
xeram bens de 195 países e 
regiões.

CVM agora é membro  
do conselho do IFIAR

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) foi 
eleita como novo membro 
do conselho do Internatio-
nal Forum of Independent 
Audit Regulators (IFIAR),
cuja finalidade é servir ao 
interesse público, incluin-
do investidores, aperfei-
çoando a supervisão de 
auditoria globalmente, in-
formou a autarquia nesta 
segunda-feira.  Fica em Pa-
ris a sede do IFIAR.

Segundo a CVM, líde-
res das maiores empresas 
de auditoria foram convi-
dados a detalhar os esfor-
ços atuais para aprimorar 
a qualidade da auditoria 
em escala global. Os temas 
dessas discussões incluí-
ram: cultura das empresas, 
desafios no recrutamento e 
retenção de pessoal e mo-
nitoramento da qualidade 
da auditoria pelas empre-
sas.

No Brasil, a CVM é res-
ponsável pelo registro e 
inspeção de auditores inde-
pendentes desde o início de 
suas operações em 1978. 

As inspeções eram realiza-
das ‘sob demanda’, caso a 
caso, sendo que as inspe-
ções periódicas foram ini-
ciadas no âmbito do SBR, 
o programa de Supervisão 
Baseada em Risco instituí-
do pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, em 2007.

“Em decorrência das 
discussões no cenário in-
ternacional, o IFIAR foi 
criado em 2006 e reúne 
reguladores de auditoria 
independentes de 55 ju-
risdições representando a 
África, América do Nor-
te, América do Sul, Ásia, 
Oceania e Europa”, citou a 
CVM.

O IFIAR fornece uma 
plataforma para os mem-
bros trocarem informações 
sobre o ambiente de audi-
toria, experiências práticas, 
percepções de suas inspe-
ções de empresas de audito-
ria, práticas de fiscalização, 
envolvimento com comitês 
de auditoria, programas de 
indicadores de qualidade de 
auditoria e do mercado em 
geral.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
PLÍNIO PISTORESI, inscrito no CPF sob o nº 260.379.968-14, DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração 
na MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01. ESCLARECE que 
eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas direta-
mente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado públi-
co acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente 
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vis-
tas do processo respectivo.BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento 
de Organização do Sistema Financeiro – DEORF Gerência Técnica no Rio 
de Janeiro - GTRJA Av. Presidente Vargas, nº 730, 19º andar, Centro Rio de 
Janeiro, RJ, CEP 20071-900

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9

Ata de AGE. 1. Data, hora e local: No dia 10/04/2019, às 11h00, na sede da PB
Brasil Entretenimento S/A (“Companhia”), localizada na Avenida das Américas,
1.650, Bl. 4, lojas 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, CEP. 22640-101, RJ/RJ.
2. Convocação e Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade
do Capital Social da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no
Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma
do § 4º do art.124 da lei 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alberto Carlos
Pecegueiro do Amaral; Secretário: Sr. Roberto Pereira Primo. 4. Deliberações:
Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Acionistas deliberaram: (i)
Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme autoriza o § 1º
do art. 130 da Lei 6404/76; e (ii) Aprovar a distribuição antecipada de dividendos
no valor de R$ 4.000.000,00, referentes à parte do lucro apurado no período
de 01/2019 a 31/03/2019 de acordo com o balanço levantado em 31/03/2019,
os quais serão disponibilizados aos Acionistas a partir desta data, na proporção
de suas respectivas participações societárias detidas na Cia., conforme abaixo:
Acionistas: Globosat Programadora Ltda.; 60,0% / R$ 2.400.000,00; Claxson
Media, LLC 40,0% / R$ 1.600.000,00. Total a ser distribuído: 100,0% / R$
4.000.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata 
lavrada, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa 
e pela totalidade dos Acionistas da Cia. presentes a esta assembleia. RJ,
10/04/2019. Acionistas: Globosat Programadora Ltda. Alberto Carlos Pecegueiro
do Amaral e Roberto Pereira Primo; Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber.
Jucerja nº 3591354 em 26/04/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. 
CNPJ: 59.476.770/0039-20 

REQUERIMENTO DE LICENÇA
A empresa Procter & Gamble do Brasil Ltda. - CNPJ: 59.476.770/0039-40,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMAC, através do processo nº 14/200.403/2011, a renovação da licença 
ambiental municipal para fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria 
e higiene pessoal no endereço Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de 
Moraes, 747 - Taquara.

Trump afeta ações com nova 
sobretaxa a produtos chineses

Mais uma vez, através de tuítes, Donal Trump derruba as 
ações globais e só não afetou dez das principais 66 empresas 
listadas na Bovespa. O presidente norte-americano avisou 
que vai aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre produ-
tos chineses cujas importações significam US$ 299 bilhões, 
já a partir da próxima sexta-feira. Como tal comunicado foi 
feito no domingo, a bolsa de Xangai afundou quase 6%. As 
bolsas europeias também operaram em terreno negativo, e o 
Stoxx600 perdeu 1,07% e caiu para 386,21 pontos.

Os investidores temem por uma nova escalada da ten-
são entre os Estados Unidos e a China, minando a possi-
bilidade de um acordo comercial entre as duas potências. 
Neste cenário, haverá a fuga dos ativos considerados de 
maior risco, como as ações, e o refúgio para as obrigações 
soberanas, dólar e ouro. O Ibovespa ameaçou a perda do 
suporte nos 95 mil pontos, mas conseguiu, por pouco, se 
manter acima desse nível.

Cliente Bradesco movimentará nos EUA
O Bradesco pagou cerca de R$ 2 bilhões pelo BAC 

Florida Bank e pretende atender a sua base de clientes nos 
segmentos de private bank, alta renda e corporativo nos 
Estados Unidos, além oferecer mais produtos e serviços 
aos brasileiros que queiram operar no mercado norte-
americano. Com a aquisição, o banco brasileiro incorpo-
rou a plataforma digital My eBanc, que atende por meio 
de serviços bancários online e via celular em 49 estados 
norte-americanos. Os principais produtos são depósitos, 
investimentos e conta-corrente. Do Brasil, os clientes 
poderão abrir conta nos Estados Unidos, acessar extratos, 
fazer investimentos, tudo pelo celular.

Ex-presidente da F Telecom julgado
Didier Lombard, ex-presidente executivo da France 

Telecom, atualmente Orange S/A, e seis administradores 
estão sendo julgados num tribunal de Paris, acusados de 
assédio moral que culminou numa onda de suicídios entre 
funcionários. Nos anos de 2008 e 2009, 35 empregados 
da France Telecom tiraram suas vidas, e alguns deixaram 
carta responsabilizando a gestão da empresa como respon-
sável pela tresloucada decisão. Didier Lombard comandou 
o período da privatização da operadora de telecomunica-
ções e da reorganização. Alguns funcionários foram trans-
feridos para zonas longe das suas famílias ou foram deslo-
cados para funções consideradas humilhantes. Houve, no 
período, a redução de 22 mil postos de trabalho.

Para a agência France Press, o julgamento deve durar mais 
de dois meses e atrairá as atenções de gestores, sindicatos e 
trabalhadores. A agência informa que se foram considerados 
culpados, os acusados podem ser condenados a até um ano de 
prisão e € 15 mil em multas. A Orange enfrente sanções que 
podem ascender a € 75 mil. Lombard admite que a reestru-
turação afetou os funcionários, mas rejeitou a ideia de que o 
processo tenha levado as pessoas ao suicídio.

Buffet não gosta do bitcoin
Novamente Warren Buffett volta a dizer que o bitcoin 

não serve para nada. Disse que a moeda virtual é uma con-
cha que “não faz nada. Apenas fica lá. E isso não é um 
investimento”. Não satisfeito, Buffett também comparou 
o bitcoin a um botão de seu paletó, ao dizer: “Eu vou ar-
rancar um botão aqui, eu vou ter um token. Vou te oferecer 
por US$ 1 mil, e até o final do dia tentar vendê-lo por até 
US$ 2 mil… Mas o botão tem um uso, e é um uso muito 
limitado”.

Petróleo volta aos mínimos de abril
As novas ameaças de Donald Trump afetaram o mer-

cado de petróleo. Os preços do barril sofreram quedas sub-
stanciais e retornaram para os níveis mais baixos do mês 
passado. Em Londres, o do Brent perdeu 1,83%, caindo 
para US$ 69,55, enquanto que em Nova York, o West Tex-
as Intermediate (WTI) recuou 1,99% para US$ 60,71.

Kraft Heinz pode ter distorcido balanços
Gigante norte-
americana terá 
que revisar 
números de 
trimestres

A processadora de alimen-
tos norte-americana Kraft 
Heinz foi oficialmente comu-
nicada que terá que reapresen-
tar os resultados financeiros 
de 2016 e 2017. Isso porque 
uma investigação interna no
departamento de compras da 
empresa apontou distorções 
nos balanços. A informação 
foi destaque na imprensa in-
ternacional nesta segunda-
feira.

E a dor de cabeça não 
termina somente na rea-
presentação dos balanços. 
A Kraft Heinz terá também 
que revisar os números dos 
trimestres fiscais de 2018, 
terminados em 29 de setem-
bro. Somente nas demons-
trações financeiras de 2018, 
o impacto é de aproximada-
mente US$ 30 milhões. A in-
vestigação também apontou 
distorções em contratos com 
fornecedores, que segundo a 
empresa também serão cor-
rigidas.

Desvio de copnduta

Com toda essa confusão 

contábil, a companhia não 
terá como apresentar os 
resultados do primeiro tri-
mestre de 2019 em tempo 
hábil. A investigação inter-
na apontou desvio de con-
duta de vários funcionários 
da empresa. Até o momento 
não foi comprovado o en-
volvimento de executivos 
de altos escalão. As ações 
da Kraft Heinz registram 
queda nesta segunda-feira 
no pré-mercado de Nova 
York.

A empresa acrescentou 
que as distorções em seus 
relatórios para os anos de 
2016, 2017 e os primeiros 
nove meses de 2018 estão 
relacionadas principalmen-
te ao momento e reconhe-
cimento dos contratos com 
fornecedores na área de 
aquisições.

No último sábado (4), a 
Berkshire Hathaway, em-
presa de Warren Buffett, 
um dos principais investi-
dores da Heinz, informou 
os resultados do primeiro 
trimestre. Ele excluiu, po-
rém, os números da Kraft 
Heinz. Recentemente, Bu-
ffett chegou a declarar que 
pagou em excesso pelas 
ações da empresa.  O exe-
cutivo disse que a PwC, 
empresa que audita a Kraft 
Heinz, não assinou o resul-
tado do trimestre.

A investigação sobre as 
distorções no balanço foi 
aberta em outubro de 2018. 

Alguns produtos da Kraft Heinz 

A empresa foi notificada
pela Securities and Exchan-
ge Commission (SEC), a 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) dos Estados 
Unidos, sobre irregularida-
des relacionadas à área de 
compras.

Conforme noticiou o site 
do Valor Econômico, a inti-
mação da SEC seria relacio-
nada às “políticas contábeis, 
procedimentos e controles 
internos” nas aquisições no 
período 2016 e 2018. Após 
a notificação, a Kraft Heinz 
teria modificado o “custo 
dos produtos vendidos” em 
US$ 25 milhões em 2016, 
US$ 26 milhões em 2016 e 
US$ 100 milhões em 2017.

Impacto

A empresa explicou que 
o aumento era “imaterial 
para o quarto trimestre de 
2018 e os trimestres já re-
portados de 2018 e 2017”. 
Para a gigante dos alimen-
tos, essas distorções não 

ocorreram nos períodos an-
teriores. 

A Kraft Heinz disse que
trabalha em conjunto com a 
PwC para preencher o docu-
mento que deve ser entregue 
para a SEC. O órgão de re-
gulamentação do mercado 
norte-americano já havia 
questionado a modalidade 
de apresentação dos resul-
tados financeiros da gigante 
dos alimentos. 

Buffett afirmou em en-
trevista à “CNBC” que a 
empresa ainda tem sua con-
fiança. Buffett e o fundo bra-
sileiro 3G Capital, de Jorge 
Paulo Lemann, Marcel Tel-
les e Carlos Alberto Sicupi-
ra, levaram adiante a fusão 
da Heinz com a Kraft Foods 
em 2015. Os resultados eco-
nômicos da empresa ficaram 
abaixo do esperado. O portu-
guês Miguel Patrício será o 
novo CEO da empresa, ocu-
pando o posto do executivo 
brasileiro, Bernardo Hees, 
que deixará o cargo até dia 
30 de junho. 

BTG Pactual já pode importar energia da Argentina e do Uruguai
O banco de investimen-

to BTG Pactual, que possui 
uma comercializadora de 
energia elétrica, conseguiu 
autorização do Ministério de 
Minas e Energia brasileiro 
para realizar operações de 
importação de eletricidade 
junto à Argentina e ao Uru-
guai até o final de 2022. A 
notícia foi replicada pela 
Reuters.

Publicada no Diário Ofi-
cial da União desta segunda-

feira, a recomendação do 
ministério é que as importa-
ções deverão ser de energia 
interruptível, sem afetar a 
segurança eletroenergética 
do sistema interligado do 
Brasil.

Potência

De acordo com o comu-
nicado, a importação junto 
à Argentina deverá ocorrer 
por meio das estações con-

versoras de frequência de 
Garabi I e II, com até 2.200 
MW de potência e respec-
tiva energia elétrica asso-
ciada, e da conversora de 
frequência de Uruguaiana, 
até 50 MW de potência e 
respectiva energia elétrica 
associada.

Já a importação do Uru-
guai deverá ocorrer por 
meio da estação converso-
ra de frequência de Rivera, 
com até 70 MW de potên-

cia e respectiva energia 
elétrica associada, e da es-
tação conversora de Melo, 
até 500 MW de potência e 
respectiva energia elétrica 
associada. 

Entre as principais ati-
vidades do BTG Pactual, 
estão fusões e aquisições 
e assessoria financei-
ra (M&A), mercado de 
ações (ECM), mercado 
de dívida (DCM) e pro-
ject finance.
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Bradesco paga US$ 500 mi pelo BAC Florida
É a primeira 
aquisição do 
banco no exterior

Com a meta de abrir novas 
frentes para ampliar a renta-
bilidade de seus acionistas, o 
Bradesco, o segundo maior 
banco privado do país, fe-
chou acordo de aquisição 
do banco norte-americano 
BAC Florida Bank com seus 
controladores por aproxima-
damente US$ 500 milhões. 
Fundado há 76 anos, em São 
Paulo, esta é a primeira aqui-
sição do banco fora do terri-
tório brasileiro.

“Esta operação também 
proporcionará ao Bradesco 
a oportunidade de expan-
dir negócios relacionados a 
clientes corporativos e insti-
tucionais”, explicou a insti-
tuição. Executivos do banco 
realizaram na manhã desta 
segunda-feira uma telecon-
ferência com analistas sobre 
a operação.

A conclusão da operação, 
que poderá ocorrer em uma 
ou mais etapas subsequen-
tes, está sujeita à aprovação 
dos órgãos reguladores com-
petentes brasileiros e norte 
americanos e ao cumprimen-
to de formalidades legais. 

A negociação foi coorde-
nada pela assessoria finan-
ceira do Banco Bradesco 
BBI S.A. e assessoria jurídi-
ca do Shearman & Sterling 
LLP, informou o comunica-
do assinado por Leandro de 
Miranda Araújo, diretor exe-
cutivo adjunto e diretor de 
relações com investidores.

“Expandir nossas ofertas 

de produtos e serviços atra-
vés do BAC Florida é uma 
forma de ser o banco pre-
ferencial de gestão de for-
tunas para nossos clientes, 
que exigem cada vez mais 
diversificação e maior aces-
so a soluções globais”, disse 
o presidente-executivo do 
Bradesco, Octavio de Lazari, 
em nota divulgada pelo BAC 
Florida. O co-presidente 
do conselho de administra-
ção do BAC Floria, Alfredo 
Pellas, afirmou na mesma 
nota estar satisfeito de que 
o Bradesco pretende manter 
as atuais operações, clientes, 
executivos e funcionários da 
instituição financeira.

Volume de ativos

A Reuters informou que 
o BAC Florida reunia R$ 
2,235 bilhões em ativos to-
tais no fim de dezembro. 
Apesar do tom eloquente da 
nota, analistas do Itaú BBA 
consideraram a aquisição 
pequena para o Bradesco e 
que ela tende a ajudar o ban-
co a reduzir a lacuna de sua 
divisão de private banking.
“Estimamos que o impacto 
sobre o capital do Bradesco 
deve ser baixo, de cerca de 
30 pontos básicos de capital 
(vs. capital total do Tier 1 do 
Bradesco de 14,4%)”, afir-
maram em nota a clientes. O 
Itaú BBA tem recomendação 
outperform para as ações do 
Bradesco, com preço-alvo 
de R$ 45.

“Concretizada a aquisi-
ção, o Bradesco assumirá 
as operações do BAC Flo-
rida, com o principal obje-
tivo de ampliar a oferta de 
investimentos nos EUA aos 
seus clientes de alta renda 

Lazari: ‘É uma forma de ser o banco preferencial  
de gestão de fortunas para nossos clientes’

(Prime) e do Private Bank”, 
comunicou o banco em fato 
relevante. O Bradesco dis-
se que também oferecerá 
outros serviços bancários, 
como conta corrente, cartão 
de crédito e financiamento 
imobiliário.

Expansão

De acordo com o docu-
mento enviado à Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), o BAC Florida 
vem oferecendo, a partir 
do estado norte-americano 
da Flórida, por 45 anos, di-
versos serviços financeiros 
nos Estados Unidos, com 
destaque para pessoas físi-
cas de alta renda não resi-
dentes.

Em 25 de abril, na apre-
sentação dos resultados do 
primeiro trimestre, o Brades-
co revelou que pretende in-

vestir R$ 6 bilhões em 2019 
em tecnologia, O banco teve 
alta de 22% no lucro recor-
rente do primeiro trimestre, 
resultado em linha com o es-
timado por analistas. O lucro 
somou R$ 6,24 bilhões, pra-
ticamente igual a média de 
estimativas compiladas pela 
Refinitiv.

O Bradesco já havia anun-
ciado em fevereiro metas 
mais agressivas para 2019 e 
que teria interesse por ativos 
que possam ser privatizados. 
O Bradesco fixou uma meta 
de crescimento de 9 a 13% 
em 2019, após expansão de 
7,8% em 2018. Em contra-
partida, o banco também 
comunicou que pretende 
fechar até 100 agências em 
2019, reduzindo o ritmo do 
ano passado, dadas as expec-
tativas de mais demanda por 
empréstimos em uma econo-
mia em recuperação. 

Petrobras venderá participação 
na argentina Mega

A meta de desinvesti-
mento da Petrobras até 2020 
é de US$ 26, 9 bilhões. E 
aos poucos a estatal vai se 
desfazendo de seus princi-
pais ativos no segmento de 
gás ou de ações que possui 
em companhias no exterior. 
Nesta segunda-feira, a em-
presa iniciou a etapa de di-
vulgação da oportunidade 
referente à venda integral 
de sua participação de 34% 
na processadora de gás ar-
gentina Mega S.A, por meio 
de sua subsidiária Petrobras 
International Braspetro B.V. 
Os outros sócios da compa-
nhia são Repsol YPF, com 
38%, e Dow Chemical, com 
28%.  A estatal brasileira não 
informou sobre o montante 
que pretende arrecadar com 
a venda da fatia.

“Esta operação está ali-
nhada à otimização do por-
tfólio e à melhoria de aloca-
ção do capital da companhia, 
visando a geração de valor 
para os nossos acionistas”, 
destacou a Petrobras em co-
municado ao mercado.

A Mega processa gás na-
tural e fraciona seus líquidos 
(etano, propano, butano e 
gasolina natural). A empresa 
possui uma planta de proces-
samento de gás natural com 
capacidade para processar 
mais de 40 milhões de m³/
dia e uma planta de fracio-
namento de líquidos de gás 
natural com capacidade de 
fracionar até 5 milhões de 
m³/dia.

O teaser, que contém as 
principais informações so-
bre a oportunidade, bem 
como os critérios de elegi-
bilidade para a seleção de 
potenciais participantes, está 
disponível no site da Petro-
bras: http://www.petrobras.
com.br/ri.  De acordo com a 
Petrobras, as principais eta-

pas subsequentes do projeto 
serão informadas oportuna-
mente ao mercado.

Desinvestimentos

“O que vamos fazer é de-
volver a Petrobras à sua ati-
vidade core (principal), que 
é a exploração do petróleo. 
O resto, os monopólios que-
remos tirar”, tem repetido 
em seus discursos o ministro 
da economia, Paulo Guedes. 
No Brasil, a Petrobras já 
fechou a venda de duas im-
portantes unidades de gás, 
a Nova Transportadora do 
Sudeste (NTS), por mais de 
US$ 5 bilhões, em 2016, e 
a Transportadora Associada 
de Gás, mais recentemente, 
por US$ 8,6 bilhões.

Em 26 de abril, a estatal 
comunicou que pretende ar-
recadar US$ 15 bilhões com 
venda de refinarias. A com-
panhia, que hoje detém o 
monopólio da capacidade de 
refino no Brasil, vai oferecer 
à iniciativa privada oito das 
treze refinarias que possui. 
Em entrevista exclusiva à 
Globo News, o presidente 
da estatal, Roberto Castello 
Branco, adiantou o montante 
estimado e disse que o obje-
tivo é concluir o processo de 
venda das unidades em um 
ano e meio.

“Nós estamos destruindo 
valor com o refino”, afirmou 
Castello Branco, explican-
do que a atividade hoje não 
é lucrativa, como o negócio 
de produção e exploração de 
petróleo. “Nós detestamos 
a solidão do mercado. Que-
remos companheiros, com-
petidores. O mercado em 
competição força a empresa 
a ter custos mais baixos a 
perseguir eficiência. Será 
bom para a Petrobras e para 
o Brasil”, complementou.




