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Só 19% apoiam 
aposentadoria 
acima de 61 anos
Pesquisa CNI/Ibope 
mostra que maioria 
é contra reforma da 
Previdência

Bem que a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) tentou dar um 
tom favorável à reforma da Previdên-
cia. Mas os números da pesquisa fei-
ta pelo Ibope para a entidade empre-
sarial não permitem outra conclusão: 
quem conhece, é contra a proposta de 
cortes nas aposentadorias feita pelo 
Governo Bolsonaro.

Só um em cada três brasileiros 
(36%) afirmam ter conhecimento 
amplo ou ainda ter noção das prin-
cipais modificações. Destes, 51% 
são contrários ao projeto, e apenas 
35% se dizem favoráveis

Embora a maioria dos entrevista-
dos concorde com a adoção de uma 
idade mínima, para 80% das pesso-
as ouvidas, a aposentadoria deveria 
ocorrer com 60 anos ou menos. Os 
que acreditam que a aposentado-
ria deveria ocorrer a partir dos 61 
anos são apenas 19%. Na proposta 
do governo, a idade mínima é de 
65 anos para homens e de 62 para 
mulheres.

A pesquisa “Retratos da Socie-
dade Brasileira - Reforma da Previ-

dência” mostra que apesar de mais 
da metade dos entrevistados reco-
nhecer que é preciso mudar as re-
gras da Previdência, os brasileiros 
não estão bem informados sobre a 
atual proposta.

Para 33% dos entrevistados, as 
regras da Previdência deveriam 
mudar apenas para quem ainda não 
contribui para o sistema, e 26% 
concordam que o sistema deve 
mudar para quem já contribui, mas 
ainda não se aposentou.

Os dados mostram que 77% 
acreditam que é dever da sociedade 
garantir um salário mínimo a todos 
os idosos de baixa renda, inclusive 
àqueles que nunca contribuíram 
para a Previdência.

A ‘pegadinha’ de Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, participou nesta quarta-fei-
ra da primeira audiência pública da 
comissão especial da Câmara dos 
Deputados que discute a proposta 
de reforma da Previdência. Guedes 
defendeu o regime de capitalização, 
mas acenou que se as mudanças ti-
verem a “potência necessária” – ou 
seja, cortar das aposentadorias mais 
de R$ 1 trilhão em dez anos – o mo-
delo será opcional.

Apesar de o governo não ter 
revelado como será a capitaliza-

ção, opção é uma palavra que não 
combina com o modelo. O em-
presário será levado a oferecer o 
sistema, pois isso reduzirá o custo 
da folha salarial. Ao trabalhador 
restará a opção de aceitar ou ficar 
desempregado. Guedes sabe tam-
bém que a reforma não alcançará 
o R$ 1 trilhão, e portanto a capita-
lização será obrigatória.

O ministro insistiu que a Previ-
dência atual está quebrada e que a 
proposta reduz privilégios. Porém 
não conseguiu convencer. A previsão 

é que 80% dos cortes recaiam sobre 
os aposentados do setor privado ur-
bano, que de privilegiados não têm 
nada: ganham em média R$ 1,4 mil 
por mês; 65% dos benefícios é de um 
salário mínimo; e quem logra receber 
o teto alcança R$ 5,8 mil.

O sistema de capitalização re-
presentará um aporte de R$ 388 
bilhões por ano nos bancos que 
administrarão a poupança dos tra-
balhadores, segundo cálculos da 
Associação Nacional dos Fiscais 
da Receita Federal (Unafisco).

Assembleias podem revogar prisão de deputados
O plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiu nesta quarta-
feira, por 6 votos a 5, que as assem-
bleias legislativas dos estados têm 
o poder para revogar a prisão de 
deputados estaduais, expandindo a 
estes as imunidades previstas para 
parlamentares federais no artigo 53 
da Constituição.

Os ministros negaram uma limi-
nar (decisão provisória) pedida pela 
Associação dos Magistrados Brasi-
leiros (AMB) para suspender nor-

mas aprovadas pelas assembleias 
de Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte e Mato Grosso que permitem 
a revogação de prisões provisórias 
– temporárias ou preventivas – de 
seus membros, salvo em casos de 
flagrante de crimes inafiançáveis. 
Também ficou permitido às assem-
bleias sustar ações penais abertas 
contra deputados estaduais.

O julgamento sobre o assunto foi 
retomado nesta quarta-feira após 
ter sido suspenso, em dezembro de 

2017, devido à ausência dos minis-
tros Luís Roberto Barroso e Ricardo 
Lewandowski. Na ocasião, o placar 
ficou em 5 a 4 contra a possibilidade 
de revogação da prisão de deputados 
estaduais pelas assembleias.

Uma reviravolta nesta quarta le-
vou ao resultado que estendeu aos 
deputados estaduais as imunidades 
de parlamentares federais. O presi-
dente da Corte, ministro Dias Toffo-
li, último a votar, decidiu mudar seu 
voto anterior, proferido em 2017. 

Arquivo/ABr

Caminhoneiros ameaçam greve 
para ‘desestabilizar o país’

Caminhoneiros confirmaram 
que podem entrar em greve caso 
o governo não reveja a política de 
reajuste do diesel, nem melhore as 
condições de trabalho da categoria. 
O presidente da Associação Brasi-
leira dos Caminhoneiros (Abcam), 
José da Fonseca Lopes, deu o alerta 
nesta quarta-feira, em audiência na 
Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados. Uma 
nova paralisação, como a que ocor-
reu em maio de 2018 e gerou uma 
crise de abastecimento em todo o 
país, pode se repetir.

“O que vem por aí é coisa feia, 
muito feia. Se o governo não se 
atentar para isso, nós vamos ter um 
problema muito sério. Aí não vai 
ter Exército, não vai ter nada, por-
que ninguém vai ter combustível. 
Como é que vai fazer? Se aconte-
cer, é para desestabilizar o país. Eu 
não vou participar disso e não que-
ro isso, mas já estou dando o alerta, 
como dei da outra vez”, declarou 
Lopes.

Recentemente, a Petrobras deci-
diu pela revisão do preço do diesel 
a cada 15 dias, uma periodicidade 
considerada curta pelos caminho-
neiros autônomos, ainda que até 
então os valores vinham sendo rea-
justados em intervalos menores, às 
vezes diariamente. Um dos pedidos 
é para que essa revisão ocorra pelo 
menos a cada três meses, por exem-
plo, para que motoristas não sejam 
surpreendidos no meio de uma via-
gem com o aumento no valor do 
combustível.

“Não temos condição de nego-
ciar preço a cada semana, a cada 
dia. É mais fácil suportar preços 
internacionais do que a volatilidade 
que, esta sim, acaba matando”, afir-
mou o presidente da Confederação 
Nacional do Transportes (CNT), 
Vander Francisco Costa.

O preço médio do diesel nas re-
finarias hoje é de aproximadamente 
R$ 2,3 por litro. Em menos de dois 
anos, o combustível acumulou au-
mento de quase 70%. Página 3

‘Senador Coca-Cola’ e 
a privatização da água

“Estão tentando aprovar a pri-
vatização de toda água do Bra-
sil”, denunciou o deputado fe-
deral Glauber Braga (PSOL-RJ) 
sobre a Medida Provisória 868, 
que modifica o Marco Regulató-
rio do Saneamento Básico. Nesta 
terça-feira foi aprovado na co-
missão mista que analisa o tema, 
por 15 votos a 10, o texto subs-
titutivo do senador Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), relator da MP.

O embate entre Glauber e o 
senador cearense foi forte. O 
deputado fluminense acusou Je-
reissati de ter interesse direto no 
controle de reservas de água. “É 
o segundo maior engarrafador de 
produtos da Coca-Cola no país”, 
disse o parlamentar do PSOL.

“Quem está aqui defendendo 
interesses do setor privado é o 
senhor”, alfinetou Glauber, que 
chamou Jereissati de “senador 
Coca-Cola”.

O dispositivo mais contestado 
do projeto é a vedação aos cha-
mados contratos de programa, 
que são firmados entre estados 
e municípios para prestação dos 

serviços de saneamento em cola-
boração. Os contratos de progra-
ma não exigem licitação, já que 
o contratado não é uma empresa 
privada.

Glauber Braga afirmou que a 
MP “obriga municípios a abri-
rem as portas para empresas pri-
vadas a qualquer custo. O setor 
privado está exercendo lobby 
sobre os deputados e senadores 
desta comissão”.

Jereissati disse que colocar o 
assunto nesses termos é um “equí-
voco profundo”. Ele sustentou que 
o foco do seu substitutivo é apro-
ximar o país da universalização de 
saneamento básico. Atualmente, 
pouco mais de 50% da população 
brasileira tem acesso a coleta regu-
lar de esgoto.

Foi contestado pelo senador 
Cid Gomes (PDT-CE), que clas-
sificou a proposta como “utópi-
ca”. Segundo ele, as empresas 
privadas só terão interesse em in-
vestir nas grandes cidades, onde 
há garantia de lucro. A MP segui-
rá para o Plenário da Câmara e 
depois vai para o Senado.

A 1ª Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região decidiu, nesta 

quarta-feira, mandar de volta à pri-
são o ex-presidente Michel Temer e 
o coronel Lima. Por maioria (2 vo-
tos a 1), os desembargadores cassa-
ram liminar do desembargador Ivan 
Athié, que havia concedido habeas 
corpus ao ex-presidente e seu ami-
go. O ex-ministro Moreira Franco 
foi mantido em liberdade.

Os magistrados entenderam que 
há indícios “robustos” de que Te-
mer e o coronel Lima praticaram os 
crimes. Para os desembargadores, a 
prisão preventiva deles é necessária 
para impedir novos crimes e para a 
garantia da ordem pública, da ins-
trução processual e da aplicação da 
lei penal.
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Governo bloqueia 80% dos recursos da Ciência Olá, sou mãe e 
empreendedora!

Como liderar e dar voz às mulheres da sua empresa

Embora conhecidos pela 
comunidade científica, 
poucos estão familiariza-
dos com as relações entre a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e o Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecno-
lógico (FNDCT). Fora do 
mundo acadêmico, o desco-
nhecimento é quase total.

Como o funcionamento 
harmônico de ambas insti-
tuições é fundamental para 
o desenvolvimento da Ci-
ência brasileira, uma parce-
la maior da nossa sociedade 
precisa ter mais informa-
ções sobre a relação entre 
eles. A importância se jus-
tifica pelo fato de que hoje 
o apoio principal a proje-
tos de pesquisa científica e 
tecnológica e de inovação 
tecnológica dependem es-
sencialmente do sistema Fi-
nep–FNDCT.

A Finep foi criada em 
1967 por ação do ex-minis-
tro Reis Veloso e de José 
Pelúcio Ferreira, visando 
institucionalizar um pro-
grama que teve início em 
1964 no então BNDE (hoje 
BNDES) com o nome de 
Funtec. Em 1965, surgiu o 
Fundo de Financiamento de 
Estudos e Projetos, com o 
objetivo de apoiar iniciati-
vas ousadas na área da in-
fraestrutura científica brasi-
leira e que alcançou grande 
sucesso, inclusive apoiando 
grandes projetos de enge-
nharia.

Em 1969, foi criado o 
FNDCT (Decreto-lei 719), 
no âmbito do Ministério de 
Planejamento, e o Decreto 

61.056 estabeleceu a Finep 
como Secretaria-executiva 
deste fundo. Importan-
te assinalar que desde sua 
criação até 1980 o FNDCT 
operou com recursos regu-
lares da ordem de R$ 500 
milhões por ano, sendo que, 
tomando em consideração a 
dimensão do parque cien-
tífico brasileiro à época, 
equivaleria em valores de 
hoje a cerca de R$ 5 bi-
lhões.

Cabe ressaltar que estes 
recursos eram oriundos do 
Tesouro Nacional, tanto por 
aporte direto como via em-
préstimos de bancos interna-
cionais, que permitiram criar 
programas como o PADCT, 
responsável por uma mudança 
qualitativa da Ciência brasilei-
ra.

Com os sucessivos go-
vernos, os recursos do 
FNDCT foram diminuindo, 
sendo que a pior fase foi en-
tre 1991 e 1999, quando foi 
reduzido a valores médios 
anuais de R$ 250 milhões, 
sendo que nesta época a 
dimensão do parque cien-
tífico brasileiro já era cres-
cente.

A situação melhorou 
quando, em 1999, foram 
criados os Fundos Setoriais, 
com recursos já não mais 
do Tesouro Nacional e sim 
oriundos da captação de 
setores específicos (explo-
ração do petróleo, produção 
de energia, entre outros) da 
atividade privada.

A meu ver, neste mo-
mento, o Governo Federal 
tomou uma decisão equivo-
cada pois, em vez de con-

siderar esta nova fonte de 
recursos como adicionais, 
para ampliar o apoio à área, 
na prática reduziu gradati-
vamente a quase zero a res-
ponsabilidade do Tesouro 
Nacional para uma área tão 
estratégica para o desenvol-
vimento nacional, como é o 
caso de Ciência e Tecnolo-
gia.

Apesar de tudo, a inicia-
tiva dos Fundos Setoriais 
(iniciada pelo ministro 
Israel Vargas e amplia-
da pelo ministro Ronaldo 
Sardenberg) foi um su-
cesso, e o setor privado 
respondeu positivamente, 
fazendo com que a arre-
cadação dos vários fundos 
fosse crescente.

Em 2013, o FNDCT con-
tou com praticamente toda 
a sua arrecadação (R$ 6 bi-
lhões) para ações reembol-
sáveis (R$ 1,5 bilhão) e não 
reembolsáveis (R$ 4,5 bi-
lhões), sendo a maior parte 
para as instituições científi-
cas e outra parte para apoio 
a empresas, usando os me-
canismos de equalização de 
juros e de subvenção econô-
mica.

Nos anos subsequentes, 
os sucessivos governos pas-
saram a contingenciar os re-
cursos do FNDCT de forma 
crescente. Com a decisão 
do Congresso de proibir o 
contingenciamento, a área 
econômica do Governo 
Federal criou, e o Congres-
so referendou, a figura da 
“reserva de contingência” 
que correspondeu a R$ 1,6 
bilhão, R$ 1,4 bilhão e R$ 
2,3 bilhões em 2016, 2017 e 

2018, respectivamente.
Para 2019, esta reser-

va será de R$ 3,3 bilhões. 
Com isto, a reserva de con-
tingência de recursos de 
origem privada, que não 
são do Tesouro, será qua-
tro vezes maior do que os 
recursos inicialmente dis-
ponibilizados para apoio ao 
desenvolvimento científico 
e tecnológico e para inova-
ção tecnológica do país (R$ 
851 milhões).

Este absurdo foi aprova-
do pelo Congresso Nacio-
nal sob a passividade do 
setor produtivo, fonte dos 
recursos e principal bene-
ficiário de sua aplicação 
correta. Para complicar o 
quadro na priorização do 
recente contingenciamento, 
o MCTIC disponibilizou 
para o FNDCT apenas R$ 
588 milhões.

Estamos, pois, diante de 
fatos graves que, além dos 
naturais protestos por parte 
da comunidade acadêmica, 
deveriam levar a ações ju-
diciais. Enquanto isso, a Ci-
ência brasileira perde força 
e inicia um processo de de-
cadência, que em geral é rá-
pido. Em artigo subsequen-
te analisarei o que já vem 
ocorrendo e as tendências 
de curto prazo.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, 

membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de 
Medicina, é ex-secretário 

executivo do MCT, 
ex-presidente e

 ex-diretor da Finep.

O desafio que eu sempre 
quis está aqui, que é dar 
voz às mulheres, destaque 
aos negros e liderança aos 
LGBTI+. Eu, como mul-
her, sei como é difícil uma 
empresária ganhar evidên-
cia em um “mundo dos ho-
mens” e, por ter vivencia-
do isso, me comporto de 
uma forma contrária a essa 
situação. Sendo assim, 
acredito profundamente 
no potencial das mulheres 
que me cercam e de tantas 
outras que ainda terão seu 
espaço conquistado. Com 
essa mentalidade, a minha 
empresa teve destaque e 
sucesso, que perduram 
mais de 20 anos.

Com o espaço que con-
quistei, vejo claramente 
como a pluralidade teve 
impactos positivos no meu 
negócio. Pensamentos 
múltiplos e origens dis-
tintas geram visões dife-
rentes e fazem com que a 
empresa seja um lugar de 
constante inovação. Mes-
mo assim, não podemos 
acreditar que o trabalho já 
está feito, pois ainda temos 
muito espaço para con-
quistar, considerando que 
– nos últimos quatro anos 

– o número de mulheres 
em cargos de liderança di-
minuiu, segundo o IBGE. 
Por isso, devemos nos at-
entar a diferença entre o 
discurso e a prática.

Muitas práticas estão 
envolvidas para que essa 
situação desfavorável per-
petue, tanto que uma delas 
envolve a gestão e o fato 
de muitos líderes ainda 
acreditarem que a presença 
de um filho na vida da mul-
her é um empecilho para 
que ela não se dedique ao 
trabalho, o que sei, por ex-
periência própria, que não 
é verdade. Nós, mulheres, 
não precisamos escolher 
entre trabalho ou família, 
o “OU” não precisa fazer 
parte de nossas vidas quan-
do usamos tão bem o “E”. 
Sou mãe e empresária, sou 
mãe e cantora, sou mãe e 
palestrante, sou múltipla.

Além disso, estudos 
já provaram os inúmeros 
benefícios palpáveis da 
presença de mulheres nas 
empresas, como – por ex-
emplo – números maiores, 
até mesmo, no patrimônio 
líquido. As mulheres estão 
diretamente ligadas a isso, 
um aumento de 30% da 

presença feminina em car-
gos de liderança equivale 
a um aumento de 15% de 
rentabilidade, segundo o 
Instituto Peterson de Eco-
nomia Internacional.

O que precisamos ag-
ora é de uma mudança de 
pensamento para dar es-
paço àquelas que tanto se 
dedicam ao que fazem. As 
mulheres são inovadoras, 
multidisciplinares e tantas 
outras coisas, que deixam 
as empresas que contam 
com elas a frente das de-
mais. Ainda mais quando 
se trata de inovação, geran-
do uma proposta de ainda 
mais valor para o negócio, 
sendo possível apenas com 
as perspectivas diferentes 
que grupos diversos po-
dem trazer.

Como líder, estou atenta 
ao cenário ao meu redor, 
fazendo dele uma parte da 
minha transformação, enx-
ergando oportunidades, 
fomentando discussões, 
buscando e propagando 
conhecimento sobre in-
clusão – tópicos esses tão 
importantes na sociedade, 
ainda mais se falando de 
um país tão diverso como 
o Brasil.

Gosto da forma como 
Vernã Myers – VP de In-
clusão da Netflix – trata 
essa questão, pois ela re-
conhece duas situações e 
as diferencia como “con-
vite ao baile” e “convite 
para dançar” – a primeira 
delas é feita por pessoas 
que acreditam na diver-
sidade, e a segunda é para 
quem realmente trans-
forma a realidade. Eu, por 
exemplo, danço quando 
mentoro, empodero, com-
partilho, vivo, dou voz e 
vez a mulheres e ao poten-
cial que vejo em cada uma 
dela.

Portanto, o desafio de 
dar voz às mulheres é uma 
das grandes conquistas da 
minha empresa. A inclusão 
é para mim uma realidade 
trabalhada diariamente. 
Além de impactos posi-
tivos no dia a dia, busco 
fazer com que elas acred-
item que podem ser o que 
quiserem ser, onde quiser-
em e como quiserem, o que 
é fundamental para forma-
ção de grandes líderes.

q  Mônica Schimenes
Fundadora e CEO da MCM 

Brand Group.

Despertador toca, corre para 
o banheiro, aproveita já olha a 
agenda do dia e faz o check list
mental. “Esta pessoa atenderei 
neste momento, aquela reunião 
naquele outro, preciso de orça-
mento para este projeto etc.” 
Olha a planilha de orçamento 
e faz, mentalmente, a concilia-
ção bancária com a sua conta-
corrente. Corre para acordar as 
crianças e já começar a gestão 
de serviços de alimentação.

Sua funcionária principal 
faltou hoje! Mas o sistema 
não pode parar, é preciso 
atender às demandas no curto 
e médio prazo. Agora vem o 
agendamento de logística e 
transferência de mercadorias 
e pessoas para atender a seus 
clientes principais. Na sequên-
cia, se prepara e vai para a 
primeira reunião. Este produto 
compraremos, este não, aquele 
projeto investiremos mais para 
frente.

No trânsito, aproveita para 
atualizar as redes sociais, 
analisar a concorrência e ver 
o agendamento de serviços 
de mais clientes. Já posta uma 
foto linda pois o “P” de Pro-
moção dos 4Ps não pode ser 
deixado de lado nunca! E já 
começa a pensar na agenda 
turística das próximas férias 
de seus clientes, utilizando o 
Plan, do PDCA. O dia passa 
e muitas vezes não dá tempo 
de fazer todas as entregas pro-
metidas para todos os seus 
stakeholders. Talvez uma met-
odologia ágil, Sprint, Canvas, 
5W e 3 Hs, Scrum, Lean Man-
agement, quem sabe dará con-
ta desta vida puxada de mãe?

Pois é, muita linguagem 
de gestão e empreendedoris-
mo passa pelo dia a dia de 
qualquer mãe. E nada melhor 
que neste mês das mães para 
mostrar o quanto trabalho 
doméstico cada mulher faz 
a mais do que o seu trabalho 
fora de casa. Sim, o modelo 
de gestão das casas está mu-
dando, com maridos ajudando 
cada dia mais.

Porém, ainda na grande 
maioria, as mulheres seguem 
no modelo desigual: enquanto 
a dedicação feminina foi, em 
média, de 18,1 horas semanais 
aos afazeres domésticos em 
2018, a masculina foi de 10,5 
horas, de acordo com o IBGE. 
Ou seja, a mulher trabalha 
72% a mais em casa do que os 
homens.

Com isso, frequentemente, 
por esse motivo, muitas mul-
heres acabam abandonando 
os empregos quando se tor-
nam mães. Para se dedicar aos 
pequenos e também ter mais 
gestão sobre o seu tempo. Um 
dos caminhos que algumas de-
las escolhem é o empreende-
dorismo, iniciando um negócio, 
um projeto ou uma organização.

“Olá, sou mãe e empreend-
edora!”. É assim que cada dia 
mais escuto em minhas pal-
estras, aulas e das minhas ami-
gas. Aliás, tenho uma destas na 
minha casa, conheci a minha 
esposa empreendedora, quan-
do a contratei para realizar um 
trabalho em um evento.

Segundo a pesquisa GEM 
(Global Entrepreneruship 
Monitor), dos 52 milhões de 
brasileiros em idade produ-
tiva, que estão envolvidos com 
alguma atividade empreende-
dora em 2018, 24 milhões são 
mulheres. (datasebrae.com.br/
wp-content/uploads/2019/03/
Empreendedorismo-Femi-
nino-no-Brasil-2019_v5.pdf). 
Ainda, de acordo com um 
relatório divulgado pelo Se-
brae, do Espírito Santo, em 
2017 e 2018 uma proporção de 
mulheres empreendedoras que 
eram “chefes de domicílio” 
subiu de 38% para 45%.

Sim, é uma massa de mães 
e empreendedoras que, como 
a Fran Oliveira, Ana Fontes, 
Paula Fortes, Luiza Helena 
Trajano, entre outras milhares 
no Brasil tentam conciliar 
a sua de casa com o seu em-
preendimento.

Fran Oliveira, minha es-
posa, é empreendedora na área 
de comunicação, negócios e 
franquias e cuida dos nossos 
dois filhos e da empresa Ofic-
ina da Comunicação Integrada 
(oficina.inf.br).

Ana Fontes tem duas fil-
has e é uma referência no 
movimento das mulheres em-
preendedoras. Fui seu cliente e 
parceiro em algumas ações lá 
no começo do seu movimento, 
num coworking na zona sul de 
São Paulo. Fundadora da RME 
– Rede Mulher Empreend-
edora, do Instituto RME e da 
Aceleradora Herd, Co-Funda-
dora do MIA – Mulheres In-
vestidoras Anjo (rem.net.br).

Paula Fortes, estudou comi-
go na escola lá no interior e 
foi minha aluna. Tem uma 
filha e é uma empreendedora 
de impacto social da start up 
em desenvolvimento chamada 
Alba focada em um negócio de 
diagnóstico da saúde (albasen-
sors.com).

Já Luiza Helena Trajano cri-
ou os seus três filhos juntamente 
com o crescimento da rede de 
varejo Magazine Luiza e outras 
empresas da holding. Vou ter a 
honra de palestrar com ela no 
dia 20 de maio (grupomulheres-
dobrasil.com.br).

Exemplos de superação, de 
sucesso e melhoria de qualidade 
de vida de mães empreendedo-
ras existem muitas na internet e 
por todos os lados.

Inspiração e pragmatismo 
são fundamentais para este 
processo de se tornar uma 
empreendedora, mas sempre 
tenho que destacar que nem 
tudo são flores ou notícias de 
sucesso. São muitas horas de 
trabalho, sono a menos, trab-
alho e mais trabalho. E neste 
momento é fundamental ter 
foco, um bom planejamento 
financeiro e muito apoio da 
família!

Feliz Dia das Mães! Em-
preendedoras, para o alto e 
avante sempre!

q  Marcus Nakagawa
Professor da ESPM, é 

coordenador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Socioambiental 

(CEDS).
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DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S. A. 
CNPJ N.º 33.697.723/0001-40

AGE Convocação. Convidam-se os Srs. acionistas da Delphos Serviços 
Técnicos S.A. A reunirem-se em AGE, a realizar-se à Rua Itapiru, nº 1287, 
Rio Comprido/RJ, no dia 30/05/19, às 15h, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Fixação da remuneração anual dos membros do 
Conselho Consultivo; b) Discutir outros assuntos de interesse da sociedade. 
RJ 10/05/19. Eduardo da Silva Menezes, Diretor - Presidente. 

Tabelamento do frete eleva em  
15% transporte de cargas por trens

A quantidade de cargas 
transportadas por trem até 
os Portos do Paraná cresceu 
15%, entre janeiro e abril de 
2019. Foram 3,2 milhões de 
toneladas movimentadas em 
61 mil vagões. No mesmo 
período de 2018, a ferrovia 
respondeu por 2,8 milhões 
de toneladas de carga, trans-
portadas em 53 mil vagões.

Com mais produtos che-
gando e saindo por trilhos, 
o uso do modal rodoviário 
caiu quase 26%. “O núme-
ro de caminhões reduziu em 
vista do frete. O que pôde 
ser agregado, foi para os va-
gões, o que fez aumentar o 
volume movimentado pelo 
modal ferroviário”, explica 
o diretor de Operações, Luiz 
Teixeira.

As dificuldades geradas 
pelo tabelamento do frete 
às transportadoras pode ser 
fator que fez aumentar, tam-
bém, a movimentação de 
cargas por navegação dentro 

do país. A chamada cabota-
gem cresceu 6,2% no quadri-
mestre.

Entre janeiro e abril de 
2018, o volume de carga 
transportada por cabotagem 
foi de 750.829 toneladas. 
Neste ano, foram 797.348 
toneladas. Dos 68 navios 
que atracaram, nesta moda-
lidade, 51 foram de granéis 
líquidos, 15 de contêineres e 
dois de granéis sólidos. “Tra-
balhamos constantemente 
para que os custos logísticos 
dos operadores portuários 
sejam reduzidos. No entanto, 
consideramos saudável essa 
busca de alternativas frente 
as dificuldades no transpor-
te de carga. A diversificação 
dos modais é sempre posi-
tiva”, comenta o presidente 
dos Portos do Paraná, Luiz 
Fernando Garcia.

Rodovia

A quantidade de cami-

nhões que movimentaram 
pelo Porto de Paranaguá, que 
era de 161.105 no primeiro 
quadrimestre de 2018, caiu 
para 119.269 no mesmo pe-
ríodo em 2019.

O volume de carga trans-
portado pela rodovia, nos 
dois sentidos, também re-
gistra queda. De 5,8 milhões 
de toneladas, nos primeiros 
quatro meses de 2018, passou 
para 4,3 milhões este ano.

O uso de modais alterna-
tivos tem impacto direto nos 
custos logísticos e no fluxo 
de tráfego das estradas. Para 
se ter ideia, um vagão tem 
capacidade para transportar 
cerca de 45 toneladas de pro-
dutos, cinco toneladas a mais 
do que um caminhão. Para 
carregar um navio de grãos, 
são necessários, em média, 
1.500 vagões, ou 1.800 ca-
minhões.

Concessão vira facada no bolso: 
Rio pode pagar triplamente

O cidadão fluminense paga impostos, paga pedágios 
nas rodovias federais e está ameaçado por uma nova “fa-
cada”: pagar outorga financeira embutida nas renovações 
dos contratos e nas novas privatizações de estradas da 
União que passam pelo território do Rio de Janeiro.

O alerta consta de interessante estudo que apresenta o 
cenário logístico do estado, com riscos e oportunidades. 
A nota técnica foi elaborada para a Assembleia Legisla-
tiva pelo seu diretor-geral, Wagner Victer, em parceria 
com o ex-subsecretário de Transporte Delmo Pinho.

Nos próximos dois anos, o Estado do Rio de Janeiro e 
seu entorno será palco onde se processará o maior con-
junto de ferrovias e rodovias da história recente do país. 
Serão prorrogações de contratos, licitações de estradas já 
concedidas e novas privatizações. Victer e Pinho veem 
oportunidade para mobilizar bilhões de reais em inves-
timentos na infraestrutura. Mas, para isso, é preciso par-
ticipação da sociedade, especialmente dos empresários.

No caso das rodovias, esta participação não está ocor-
rendo. As modelagens trazem preocupação, pois não 
incorporam pontos de interesse fluminenses. E preocu-
pante é que se cogita a cobrança de outorgas financeiras 
em algumas concessões, para capitalizar uma espécie 
de Fundo Rodoviário Nacional para investimentos em 
estradas que não interessam ao setor privado. O motor-
ista do Rio seria triplamente punido, pagando impostos, 
pedágio e as outorgas embutidas nas tarifas.

O estudo lembra que o Brasil está entre os países com 
maior número de quilômetros concedidos no mundo, e 
o Rio de Janeiro será o estado com maior percentual de 
concessões no país.

Expansão ferroviária
O lado bom das concessões na área logística seria a 

solução de gargalos, como nas serras das Araras, do Mar 
e de Petrópolis. Há grandes oportunidades na área fer-
roviária, como a implantação da ferrovia Rio–Vitória, 
atendendo ao Porto de Açu, Refinaria de Duque de Cax-
ias, Comperj e outras áreas.

Haverá renovação da concessão da MRS, com integra-
ção com ramais paulistas, abrindo perspectiva para car-
gas vindas de São Paulo e do Centro-Oeste para portos do 
Rio. Também abre-se as portas para o turismo ferroviário: 
trem da Mata Atlântica (Angra/Lídice/Rio Claro); Estra-
da Real (Paraíba do Sul); Azul (Miguel Pereira); Barão 
de Mauá (Magé); e Três Rios a Cataguases (MG).

O vencimento das concessões ou renovações abre pos-
sibilidade para consertar o desastre que foi a privatiza-
ção da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Dos cerca de 
800km entregues em 1997, apenas 40km seguem opera-
cionais. A devolução dessas linhas deve gerar uma in-
denização de vulto, especula o estudo, que poderia ser 
usada em trechos degradados.

As oportunidades estão aí. Cabe à sociedade transfor-
má-las em realidade.

Associação Comercial do Rio
Em chapa única, Angela Costa foi reeleita presidente 

da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O segundo o 
mandato será no biênio 2019/2021. Na Mesa Diretora do 
Conselho Superior, foram igualmente reeleitos Humber-
to Mota (presidente), Marco Polo Moreira Leite (vice-
presidente) e Juarez Machado Garcia (diretor secretário).

O Monitor Mercantil também segue no Conselho Di-
retor, representado por Guillermo Atienza, da Fundação 
ARO, braço cultural do jornal.

Pesquisa dá retorno
Para cada real investido na Embrapa, em 2018, a empresa 

deu um retorno de R$ 12,16. As tecnologias foram capaz-
es de gerar 69,9 mil empregos. A Taxa Interna de Retorno 
(TIR) é de 37,6%, o que confirma a alta rentabilidade dos 
investimentos realizados pelo Estado, segundo o balanço 
social da Embrapa, que deu um retorno de R$ 43,5 bilhões.

Não é não
A deputada Joice Hasselmann criou uma enquete no 

Face perguntando quem era a favor de os professores se 
aposentarem pelas mesmas regras dos demais trabalha-
dores. Foram 340 mil para uma surra histórica: 32% sim 
e 68% não.

Rápidas
Estão abertas, até 20 de maio, as inscrições para o 

concurso do Corpo de Saúde da Marinha – Quadro de 
Médicos: ingressonamarinha.mar.mil.br *** O Carioca 
Shopping fará, nos sábados e domingos de maio, evento 
para as crianças com o tema Pinóquio, das 14h às 20h 
*** O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para 
São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul. São vagas para universitários de Econo-
mia, Administração e Ciências Contábeis, a partir do ter-
ceiro período. Mais em facebook.com/itauvagasagencia/

Investimentos públicos  
caíram 13,3% em 2017

Os investimentos públi-
cos no país recuaram 13,3% 
de 2016 a 2017, ao passa-
rem de R$ 92,7 bilhões para 
R$ 80,3 bilhões, respecti-
vamente, segundo a Conta 
Intermediária de Governo, 
divulgada nesta quinta-fei-
ra  pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), que analisa as con-
tas dos governo federal, es-
taduais e municipais.

De acordo com o IBGE, 
a queda foi puxada pelo re-
cuo de 40% dos investimen-
tos de governos municipais. 
Os governos federal e esta-
duais tiveram altas de 0,9% 
e de 8,8%, respectivamen-
te. Em 2017, a necessidade 
de financiamento dos go-
vernos chegou a R$ 551,3 
bilhões, ou seja, 8,4% do 

Produto Interno Bruto (PIB, 
que é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país), superior aos 7,2% 
de 2016. A necessidade de 
financiamento ocorre quan-
do as despesas são maiores 
do que as receitas públi-
cas. Quando as receitas são 
maiores que as despesas, o 
Estado passa a ter capacida-
de de investimento.

Segundo o levantamen-
to do IBGE, o resultado foi 
influenciado pelo aumento 
dos benefícios sociais (cer-
ca de 13%), das remune-
rações (cerca de 7%) e das 
despesas líquidas (10,4%). 
O crescimento das receitas 
foi inferior ao das despesas. 
Os impostos tiveram alta de 
5,5% e as contribuições so-
ciais de 4,7%.

Benefício fiscal para 
igrejas continua

O plenário da Câmara 
aprovou nesta quarta-feira, 
por 382 votos a 6, o Pro-
jeto de Lei Complementar 
55/19, que autoriza esta-
dos e o Distrito Federal a 
renovarem, pelo prazo de 
15 anos, benefícios fiscais 
concedidos a associações 
beneficentes e entidades re-
ligiosas de qualquer culto. A 
matéria segue para aprecia-
ção do Senado. O dispositi-
vo modifica a Lei Comple-
mentar 160/17, que prevê 
prazos de validade para os 
convênios que preveem es-
ses incentivos fiscais.

Flexibilização do 
uso de armas

O presidente da Câma-

ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), informou 
que a assessoria técnica da 
Casa analisa o decreto que 
flexibiliza a posse e facilita 
o porte de armas, assinado 
nesta terça-feira pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Disse 
que a análise apontará se 
algum trecho da medida 
extrapola a competência do 
Poder Executivo. Um dos 
pontos do decreto, amplia 
o uso de arma de fogo em 
áreas rurais. Até então, o 
uso era permitido apenas 
na casa sede da proprieda-
de. Agora, está autorizado 
o uso em todo o perímetro 
do terreno. Também há uma 
permissão expressa na nor-
ma para que estabelecimen-
tos credenciados pelo Co-
mando do Exército possam 
vender armas, munições e 
acessórios.
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Família em leilão
Gustavo Portella Lourenço, carioca, formou-se em Di-

reito no ano de 1994, foi iniciado na profissão pelo seu tio, 
o leiloeiro Rodrigo Lopes Portella – por quem tem admira-
ção e respeito, onde trabalhou durante dez anos em várias 
funções. A experiência dos anos, com dedicação, responsa-
bilidade e humildade, culminou em abril de 2004, quando 
sentiu-se amadurecido e pronto para assumir sozinho a res-
ponsabilidade do título de leiloeiro público oficial.

A formação acadêmica contribui muito para serem ob-
servadas todas as formalidades que um litígio nesta fase 
final de execução exigem. Cada pregão é uma nova história 
e um desafio, de fazer o melhor para o autor, o arrematante 
e fazer cumprir com mérito sua função, que requer estar 
sempre atualizados com as mudanças na legislação.

Este mês, Gustavo Lourenço tem diversos desafios em 
forma de pregões presenciais que estão acontecendo, onde 
tem em mão imóveis espalhados pelo Rio de Janeiro que 
buscam novos donos. Alguns imóveis serão oferecidos em 
primeiro pregão nesta segunda-feira (13) às 15h, no Átrio 
do Fórum Regional da Barra da Tijuca, à Avenida Luiz Car-
los Prestes, s/nº - Barra da Tijuca (RJ).

Um dos imóveis é o apartamento 107 que tem posição 
fundos e área edificada de 68m² da Avenida Ayrton Senna, 
270, bloco 01, no Condomínio dos Edifícios Alfa Taurus 
e Sirius, que a avaliação inicial em primeira hasta está em 
R$ 626.079,00 e em segunda será por 50% desta avaliação.

Outros apartamentos estão no Itanhangá, Avenida São Jo-
semaria Escrivã, 560, apartamento 1.608, bloco 08, no Con-
domínio Moradas do Itanhagá – com avaliação inicial de R$ 
180.752,00 na primeira data e R$ 90.876,00 na segunda.

Os editais estão em seu website www.gustavoleiloeiro.
lel.br, onde constam todos os detalhes legais e condições 
de cada pregão, como também em seu escritório à Avenida 
Erasmo Braga, 277, grupo 808, Centro (RJ).

Imóveis em maio no Rio
A família dos Por-

tella reunida em torno 
da mesma profissão, 
sendo o iniciador o co-
nhecido leiloeiro Ro-
drigo Lopes Portella, 
que desenvolve um 
trabalho sério, seguido 
por seu sobrinho Gus-
tavo Portella Lourenço 
e sua filha Fabíola Por-
to Portella, que é ba-
charel em Direito.

Fabíola Portella ad-
quiriu e continua acu-
mulando experiência 
ao longo do tempo sob o comando de seu pai, tendo como 
meta a realização de um trabalho sério, objetivando a sa-
tisfação dos clientes se colocando junto da equipe à inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos sobre os leilões 
que atuam nas varas do judiciário cíveis, empresarial e ór-
gão especial, fazenda pública, órfãos e sucessões, família e 
federais – além dos leilões empresariais, extrajudiciais e de 
objetos de arte.

O website www.portellaleiloes.com.br tem todos os tra-
balhos que pai e filha estão realizando, disponibilizando os 
leilões na agenda online com as informações de cada ofer-
ta. O escritório está localizado na Avenida Nilo Peçanha, 
12, grupo 810, Centro (RJ).

Os Machados em dupla
Vemos, em muitas profissões, a família trabalhar junta 

– e com a família Machado também acontece a sintonia 
entre mãe e filho no âmbito profissional. Norma Maria 
e Wilkerson Machado já vêm trabalhando juntos há um 
bom tempo, cada um com seu estilo, conseguindo realizar 
um trabalho que tem o respeito da clientela durante todo 
estes anos.

O website www.machadoleiloes.com.br atualiza os lei-
lões que estão acontecendo, como este de dois prédios de 
forma presencial e online – no lote do imóvel situado na 
Rua Maria Rita, 568, Bairro Porto Novo, Zona Urbana, no 
Município de São Gonçalo, compreendendo prédio e o res-
pectivo terreno.

As características são: área totalmente edificada, cons-
tituída por dois prédios com três andares interligados por 
uma passagem entre os dois, medindo, aproximadamente 
1300 m², cada um, um pátio central de 230 m² e uma qua-
dra poliesportiva medindo aproximadamente 600 m² e duas 
áreas adjacentes à quadra de 180 m², totalizando aproxi-
madamente 4.900 m². Detalhes do trabalho, com as infor-
mações dos leilões, também estão no escritório situado na 
Avenida Erasmo Braga, 227, grupo 704, Centro (RJ).

Apartamento na Av. Ayrton Senna com Gustavo Lourenço

Leiloeiro Rodrigo Portella

Vestuário é a categoria mais procurada 
para Dia das Mães deste ano

Itens de vestuário e moda 
serão os itens mais compra-
dos para o presente de Dia 
das Mães 2019, segundo a 
consultoria GfK. Em estudo 
feito em parceria com a Vivo 
Ads mostra que 41% das 
pessoas que pretendem pre-
sentear nessa data escolhe-
rão itens de vestuário, que 
também foi a categoria mais 
comprada em 2018, com 
37% das compras efetivas.

Em segundo lugar, vêm os 
produtos de beleza, com 27% 
da intenção de compra para 
2019, e acessórios com 16%.

“A boa notícia para o co-
mércio é que o consumidor 
está disposto a desembolsar 
mais para o presente desse 
ano”, explica Ricardo Mou-
ra, diretor de Produtos da 
Gfk. Mais de 1/3 têm a in-
tenção de gastar mais esse 
ano, principalmente, na 
compra de produtos de bele-
za. A média de desembolso 
para o presente das mães de-
clarada pelos consumidores 
que responderam à pesquisa 
está em R$ 353. Aqueles que 
pretendem gastar mais de R$ 
1 mil representam 7%. Já os 
que pretendem gastar entre 
R$ 500 e R$ 1 mil, são 3%; e 
entre R$ 300 e R$ 500, 4%. 
O desembolso de até R$ 100 
representa 63% do público.

De todas as categorias de 
produtos classificados para 
a pesquisa, o desembolso 
com acessórios e eletroele-
trônicos/eletroportáteis são 
os mais expressivos, supe-
rando os R$ 500; já no que 
diz respeito à forma de paga-
mento, 74% dos entrevista-
dos pretendem pagar à vista 
e apenas 6% dos entrevista-
dos pretendem parcelar as 
compras em mais de quatro 
vezes.

Outro dado pesquisado é 
o canal escolhido pelo con-
sumidor. Em 2019, para o 
Dia das Mães, 55% dos con-
sumidores declararam que 
vão adquirir seus presentes 
em lojas físicas, contra 17% 
em canais virtuais.

“Essa informação está 
diretamente relacionada à 
categoria de produtos esco-
lhida”, afirma.

Data tímida

Levantamento da Fede-
ração das Associações Co-
merciais do Estado de São 
Paulo (Facesp) aponta que a 
segunda data comercial mais 
importante do varejo - que 
perde apenas para o Natal - 
vai ser tímida nas principais 
cidades do interior paulista, 
variando de 2% a 3%.

“Esse é o ritmo que o co-
mércio vem apresentando 
desde o início do ano, então 
é difícil escapar dessa faixa 
de crescimento. Mas é im-
portante notar que não se 
trata de uma expansão uni-
forme para todos os segmen-
tos. Enquanto os presentes 
pessoais (roupas, calçados e 
perfumes) apresentarão de-
sempenho maior, os eletroe-
letrônicos terão desempenho 
menor ou até negativo, em 
função da Copa do Mundo 
do ano passado, que criou 
uma base forte de compara-
ção”, diz Marcel Solimeo, 
economista da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP).

Em Campinas, por exem-
plo, a expectativa da Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC) é de que o 
faturamento do Dia das Mães 
chegue a R$ 457 milhões, 
valor 2,81% superior ao do 
ano passado. “Apesar do 
viés negativo dos indicado-
res econômicos atuais, frente 
à Reforma da Previdência, o 
Dia das Mães proporciona 
sempre uma movimentação 
positiva para o comércio”, 
comenta Laerte Martins, eco-
nomista da ACIC.

Já a expectativa da Asso-
ciação Comercial, Industrial 

e Agropecuária de Sumaré 
(Acias) é de que as vendas 
em Sumaré cresçam até 2% 
neste Dia das Mães, compa-
rando com o mesmo perío-
do do ano passado. Como 
na maioria dos municípios, 
as lojas de Sumaré ficarão 
abertas das 9 às 18 horas no 
sábado. “Com a ampliação 
do horário, os filhos terão 
mais tempo para pesquisar e 
escolher melhor o presente”, 
diz Juarez Pereira da Silva, 
presidente da Acias.

A Associação Comer-
cial e Industrial de Bauru 
(Acib), por sua vez, estima 
um aumento de 3% em ter-
mos reais nas vendas do co-
mércio para o Dia das Mães 
em comparação com 2018, o 
que equivale a cerca de 8% 
nominais.

Em Sorocaba, a previsão 
é de crescimento de 2%, 
de acordo com a Associa-
ção Comercial de Sorocaba 
(ACSO). Mais do que isso, 
o ticket médio a ser gasto 
pelo consumidor sorocabano 
deve ser de aproximadamen-
te R$ 100, sendo que 59% 
dos entrevistados pretendem 
comprar presentes neste ano 
e 24% ainda estão indecisos. 
Na capital, a expectativa da 
ACSP é de crescimento de 
2%.

Contratar empresa que limpa nome pode ‘dar dor de cabeça’
Levantamento da Confe-

deração Nacional dos Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil), feito com 
quem esteve com o nome 
sujo nos últimos 12 meses e 
já saiu dos cadastros de de-
vedores, revela que dois em 
cada dez (22%) ex-negati-
vados contrataram empresas 
especializadas em limpar o 

nome. Desses, 43% não ti-
veram as expectativas aten-
didas, entre os quais (22%) 
afirmaram não ter resolvido 
o problema como esperado 
e 21% acabaram pagando 
mais caro do que se tivessem 
tratado a questão direto com 
o credor. Entretanto, 41% 
das pessoas ouvidas ficaram 
satisfeitas com a contratação 
do serviço.

Antes de ir atrás desse 
tipo de serviço, 59% tenta-
ram negociar com o credor 
e 22% nem ao menos tenta-
ram propor uma nova nego-
ciação. O principal motivo 
apontado pelos entrevista-
dos para procurar empre-
sas que prometem limpar o 
nome foi a falta de tempo 
em solucionar o problema 
(38%). Para 32%, a inten-

ção era buscar ajuda nas 
negociações, enquanto 27% 
reconhecem ter recorrido a 
essa alternativa por não sa-
berem o que fazer. O levan-
tamento também mostra que 
mais da metade (60%) pa-
gou antecipadamente para 
a empresa contratada e 29% 
somente após a comprova-
ção de que a empresa teria 
limpado o nome.
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Lucro líquido da SulAmérica  
cresce 58% no primeiro trimestre
Índice combinado 
do período foi de 
97,6%, o melhor 
em mais   
de  dez anos

A SulAmérica registrou 
lucro líquido de R$ 223,5 
milhões no primeiro trimes-
tre de 2019, aumento de 
58% em relação ao mesmo 
período do ano passado. As 
receitas totais tiveram cres-
cimento de 10,1%, atingindo 
R$ 5,3 bilhões. Com o re-
sultado, a empresa mantém 
sua trajetória de crescimento 
com rentabilidade e foco na 
melhoria constante da expe-
riência dos segurados.

A companhia apresentou 
crescimento em Saúde e 
Odonto (12,3%), Previdên-
cia (7,8%), Capitalização 
(20,9%) e Gestão e Admi-
nistração de Ativos (22,5%). 
A margem bruta operacional 
aumentou em 26% no tri-
mestre, totalizando R$ 614,9 
milhões, acompanhando o 
crescimento de receitas e 
o bom controle de custos e 
despesas.

“Concluímos o primeiro 
trimestre com consistência 
de resultados e eficiência 
operacional, que tem sido 
a marca da companhia nos 
últimos anos. O foco na bus-
ca constante da melhoria da 
experiência de nossos segu-
rados tem como resultados 
o aumento de nossa base de 

clientes e de sua satisfação, 
preservando nossa disciplina 
na gestão de riscos, geren-
ciamento de custos e despe-
sas, bem como na alocação 
de capital”, explica Gabriel 
Portella, presidente da SulA-
mérica.

O índice combinado do 
período foi de 97,6%, o me-
lhor resultado para um pri-
meiro trimestre em mais  de  
dez anos, enquanto o índice 
combinado ampliado, que 
considera o resultado finan-
ceiro, também apresentou 
melhora, alcançando 94,2%, 
já refletindo uma taxa Se-
lic estável entre os períodos 
e um bom desempenho do 
portfólio de investimentos 
que nesse período apresen-
taram retorno de 122,3% do 
CDI.

O trabalho da rede de 
mais de 36 mil corretores de 
seguros parceiros permitiu a 
SulAmérica apresentar cres-
cimento em todas as linhas 
de negócios. As operações 
de seguro saúde e odonto-
lógico apresentaram forte 
desempenho, com redução 
no índice de sinistralidade 
e crescimento no número 
de beneficiários. As receitas 
operacionais do segmento 
atingiram R$ 4,2 bilhões, 
alta de 12,2% no período. A 
margem bruta cresceu 35,5% 
na comparação com o 1T18, 
refletindo o aumento de re-
ceitas e a menor sinistrali-
dade no período, que caiu 
1,7 p.p. na comparação com 
o primeiro trimestre do ano 
anterior. A carteira de planos 
coletivos atingiu 3,4 milhões 

de segurados (+10,9%), re-
flexo de um acréscimo de 
333 mil vidas na compara-
ção com o 1T18.

Auto

A operação de seguros 
de automóveis continuou 
apresentando resultados po-
sitivos, que vem se repetin-
do desde a implementação 
de novas ferramentas e dos 
processos de subscrição, so-
mados a um contexto mais 
positivo na venda e licencia-
mento de veículos novos. A 
sinistralidade do segmento 
apresentou bom desempe-
nho, com um ganho de 2,5 
p.p. na comparação com o 
mesmo período do ano ante-
rior, enquanto a margem bru-
ta cresceu 27%, totalizando 
R$ 149,2 milhões. A frota 
segurada continua em cres-
cimento, atingindo 1,6 mi-
lhão de veículos, resultado 
8,9% superior ao registrado 
no 1T18, embora a receita do 
trimestre tenha decrescido 
1%, fruto da melhoria de ris-
co apresentada, que também 
foi capturado pelo mercado 
e que se reflete em menores 
prêmios médios em compa-
ração ao período anterior.

Em relação aos seguros 
massificados (empresariais, 
residenciais e para condo-
mínios), as receitas opera-
cionais totalizaram R$ 45,9 
milhões no 1T19, ganho de 
2,9% em relação ao mesmo 
período de 2018. A sinistra-
lidade da carteira teve uma 
piora de 7,3 p.p. na compa-
ração anual, motivada pelo 

período de fortes chuvas em 
algumas regiões.

As receitas operacionais 
do segmento de vida e aci-
dentes pessoais atingiram 
R$ 118,9 milhões, 16,1% su-
perior em relação ao ano an-
terior, acompanhando prin-
cipalmente os crescimentos 
nos produtos de seguro via-
gem e prestamista.

As reservas de previdên-
cia privada tiveram alta de 
13,9% na comparação com 
1T18, alcançando R$ 7,3 
bilhões. Já as receitas ope-
racionais apresentaram au-
mento de 7,8% no trimestre, 
resultado do aumento do 
produto VGBL (+20,5%), 
que mais do que compensou 
as reduções nos produtos 
tradicional (-16,6%) e PGBL 
(-5,2%).

Já no segmento de ges-
tão de ativos, a SulAmérica 
manteve posição de desta-
que, com um volume total 
R$ 40,8 bilhões de ativos 
sob gestão (alta de 6,1%). 
As receitas operacionais 
apresentaram uma expansão 
de 22,5%, somando R$ 13,5 
milhões, elevando em 21,6% 
a margem bruta em relação 
ao 1T18.

A operação de capitali-
zação obteve receitas de R$ 
15,9 milhões, alta de 20,9%, 
e uma margem bruta 67,4% 
superior ao mesmo período 
do ano passado. O desempe-
nho foi impulsionado prin-
cipalmente pelo principal 
produto dessa linha de negó-
cios, o SulAmérica Garantia 
de Aluguel, líder neste seg-
mento.

Plataforma de gestão conectada para empresas e clientes
A SulAmérica lançou um 

serviço pioneiro de gestão 
conectada de saúde para em-
presas clientes. Por meio de 
uma plataforma eletrônica 
exclusiva, médicos autori-
zados conseguirão acompa-
nhar, em tempo real, infor-
mações sobre procedimentos 
médico-hospitalares que en-
volvam os colaboradores pe-
los quais esses profissionais 
são responsáveis, incluindo 
as análises técnicas condu-
zidas pela SulAmérica em 

casos que exigem validação 
prévia da operadora, como 
exames e cirurgias.

O objetivo é possibilitar 
ao médico representante da 
empresa cliente uma ges-
tão cada vez mais eficiente e 
transparente da saúde dos co-
laboradores segurados. Com a 
plataforma, ele poderá visua-
lizar as ocorrências que im-
pactam a população cuidada 
para apoiá-la de forma ainda 
mais assertiva e interagir for-
malmente com a SulAmérica 

para alinhar questões técnicas. 
Além disso, conseguirá iden-
tificar, com mais facilidade, 
condições e riscos de saúde 
populacional para conduzir 
campanhas dentro da empresa 
cliente.

“A SulAmérica reforça 
sua atuação como consulto-
ra de gestão de saúde para as 
empresas clientes, buscando 
a estruturação de programas 
customizados às necessida-
des e aos interesses de cada 
companhia. A nova plata-

forma de gestão conectada 
representa mais um servi-
ço de valor que entregamos 
para médicos e beneficiários 
por meio da inovação tecno-
lógica e da coordenação do 
cuidado assistencial”, avalia 
a diretora de Sinistro Saúde 
da SulAmérica, Erika Fuga.

A novidade já está dispo-
nível para empresas de gran-
de porte e será expandida em 
2019 para todos os clientes 
que contarem com médicos 
responsáveis.

Visão do mercado segurador para a prevenção de perdas
A Moraes Velleda – con-

sultoria em gestão de risco 
para as operações de toda a 
cadeia logística – está anun-
ciando a contratação de 
seu novo diretor Comercial 
e Marketing, Vitor Hugo 
Marques, que traz a visão 
do mercado segurador para 
a atividade de prevenção 
de perdas. Ele tem carreira 
consolidada de 30 anos no 
mercado de seguros, tendo 
atuado nas áreas comercial 
e de subscrição de Transpor-
tes em grandes seguradoras, 
como Mapfre, Chubb e Real 

Seguros. Ele ainda soma a 
experiência como sócio de 
uma corretora de seguros 
especializada em riscos es-
peciais.

“Quase toda minha car-
reira atuei em seguradoras, 
tendo a visão das compa-
nhias sobre como aprimo-
rar a gestão de um risco. 
Também tive muito contato 
com corretores de seguros, 
realizava treinamentos, aju-
dava os profissionais a via-
bilizar seus negócios com 
a seguradora, e tive uma 
experiência atuando deste 

lado do balcão. Trago toda 
esta bagagem para agregar 
à Moraes Velleda, aprovei-
tando o melhor da inteli-
gência do gerenciamento 
de riscos para viabilizar 
a melhor condição para o 
cliente final”, afirma Vitor 
Hugo Marques. “Conheço 
todas as dificuldades do 
corretor, as exigências da 
seguradora, e agora posso 
oferecer as melhores pos-
sibilidades de prevenção de 
perdas”, acrescenta,

Para o CEO da empresa, 
André Moraes Velleda, a 

chegada de Vitor Marques 
como diretor Comercial e de 
Marketing contribuirá ainda 
para profissionalizar a divul-
gação do que a Moraes Vel-
leda faz, e de um jeito que 
o mercado entenda bem, na 
linguagem da seguradora e 
dos corretores. “É uma nova 
experiência e oportunidade 
de usar a habilidade comer-
cial e estratégica do Vitor 
Marques para visitarmos as 
empresas do mercado e am-
pliarmos o conhecimento 
delas sobre tudo o que vimos 
desenvolvendo”. Ressalta. 

Porto Seguro premia emissão 
de novas vidas nos planos PME 

A campanha “Emissão 
Premiada 2019” da Porto 
Seguro Saúde premia os cor-
retores que emitirem novas 
vidas nos planos PME de 5 
a 99 vidas até 30 de junho. 
A ação visa a incentivar os 
corretores a ampliarem suas 
oportunidades e reconhecê-
los como parceiros de negó-
cios.

Além da premiação, os 
corretores poderão receber 
uma bonificação extra, cha-
mada “Emitiu, ganhou!”. 
Para cada nova apólice PME 
emitida, o profissional rece-
berá um valor que pode che-
gar até R$ 1.500, a ser pago 
conforme número de vidas.

Corretores que protocola-
rem as apólices via transmis-
são online também receberão 
bônus adicional de R$ 100. 
“Dessa forma, o processo de 
análise e emissão fica mais 
simples e rápido, facilitando 
o dia a dia dos corretores e 
dos clientes”, explica Henri-
que Ramos, gerente do Porto 
Seguro Saúde.

Podem participar da cam-
panha todos os corretores de 
seguros ativos, com Susep 

de pessoa física ou jurídica 
cadastrada junto a Porto Se-
guro Saúde. Durante o perí-
odo de vigência da ação, os 
profissionais que atingirem 
o número de vidas emitidas 
estipuladas no regulamento e 
obtiverem a confirmação de 
pagamento da primeira par-
cela ganharão um percentual 
de agenciamento adicional 
que pode chegar a 100%.

A campanha é voltada 
aos corretores de São Paulo 
capital, Guarulhos, Osasco, 
Alphaville, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Ca-
etano do Sul, Vale do Paraí-
ba, Litoral Paulista, Campi-
nas, Americana, Hortolândia, 
Indaiatuba, Paulínia, Suma-
ré, Valinhos e região metro-
politana do Rio de Janeiro.

Em caso de dúvidas, os 
corretores podem entrar em 
contato, de segunda a sexta 
feira, das 8h15 às 17h30, pe-
los telefones (11) 3366-5482 
ou (11) 3366-6652, em São 
Paulo, e (21) 3004-9080 no 
Rio de Janeiro. O contato 
também pode ser feito via 
email: comercial.saude@
portoseguro.com.br. 

Humanização nos debates do  
2º Workshop Corretor do Futuro 

Com o tema “Estraté-
gias para aumentar os seus 
resultados, vender mais e 
conquistar clientes,” o con-
sultor, economista e corretor 
de seguros, Rodrigo Rosa, 
vai ministrar palestra no 2º 
Workshop Corretor do Futu-
ro, que acontece no próximo 
dia 22, no Rio de Janeiro. Os 
participantes terão a oportu-
nidade de obter conhecimen-
tos sobre Tecnologia e Inova-
ção no Mercado de Seguros.

Rodrigo Rosa menciona a 
importância das tecnologias 
e afirma que o envolvimen-
to humano é fundamental 
para o seu desenvolvimento. 
“O mercado de seguros hoje 
precisa de humanização. O 
segredo da tecnologia é não 
perder o lado humano do ne-
gócio. Ela deve ser uma alia-
da. Por isso, apresentaremos 
algumas estratégias para o 
corretor produzir mais, fide-
lizar clientes e alavancar seu 
negócio. Será um tempo ím-
par com certeza aos presentes 

durante o evento”, explicou
O executivo também é es-

pecialista em previdência pri-
vada atuando por mais de dez 
anos no mercado de seguros. 
Formado em Economia pela 
Universidade Católica de Pe-
trópolis, ministra palestras 
desde os 15 anos, com temas 
de superação e vida pessoal. 
Como é apaixonado por ven-
das, tem como missão auxi-
liar com estratégias para au-
mentar os resultados, vender 
mais e conquistar os clientes.  

O 2º Workshop Corretor 
do Futuro - realizado pela 
Kuantta Consultoria, funda-
da por Arley Boullosa, que 
também é diretor de Ensino 
do Sincor RJ - vai reunir di-
versos palestrantes que vão 
focar nos detalhes em rela-
ção a Teconologia e Inova-
ção do Mercado de Seguros 
e vai receber 260 participan-
tes. Para participar, é só aces-
sar o www.corretordofuturo.
com.br. Últimos ingressos à 
venda no portal.

ANS disponibiliza números  
do setor referentes a março

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
disponibilizou os dados atua-
lizados do setor de planos de 
saúde relativos ao mês de mar-
ço. A consulta pode ser feita 
através da Sala de Situação e 
pelo Tabnet, ferramentas dis-
poníveis no portal da ANS.

Em março, o setor contabi-
lizou 47.053.184 beneficiários 
em planos de assistência mé-
dica e 24.479.494 em planos 
exclusivamente odontológi-
cos. Na segmentação assisten-
cial, é verificada estabilidade 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. No recorte por 
Unidade Federativa, 14 esta-
dos e o Distrito Federal regis-
traram crescimento no período 

de um ano, sendo São Paulo, 
DF, Paraná, Mato Grosso e 
Goiás, nesta ordem, os cinco 
com o maior ganho de bene-
ficiários em planos de assis-
tência médica, em números 
absolutos.

Nos planos odontológicos, 
a tendência de crescimento no 
quantitativo de beneficiários 
se mantém. Houve aumento 
em 24 estados e no Distrito 
Federal, sendo São Paulo o 
destaque em números absolu-
tos deste segmento, com 535 
mil beneficiários a mais no pe-
ríodo de um ano. Os números 
podem sofrer modificações 
retroativas em função das re-
visões efetuadas mensalmente 
pelas operadoras.

Fundo de previdência 
social da China tem ativos 
de US$ 437,9 bilhões

Os ativos administrados 
do fundo nacional de previ-
dência social da China su-
biram para 2,96 trlhões de 
iuanes (US$ 437,9 bilhões) 
no final de 2018, informou o 
Conselho Nacional de Fun-
dos de Seguridade Social.

Como uma reserva estra-
tégica para apoiar futuras 
despesas desta área, o fundo 
nacional de segurança social, 
fundado em 2000, visa a re-
solver o problema de enve-
lhecimento da China.

As fontes do financiamen-
to incluem receita fiscal do 

governo central, loteria de 
bem-estar público, contribui-
ções individuais e capital de 
outros métodos aprovados 
pelo Conselho de Estado.

Como a China enfrenta 
um enorme desafio em cuidar 
da população idosa cada vez 
maior, especialistas pedem re-
petidamente por investimento 
mais amplos para os fundos.

O fundo ganhou com investi-
mentos 184,6 bilhões de iuanes 
em 2017, um retorno de 9,68%. 
Desde a fundação do fundo, o 
retorno anual de investimento 
tem uma média de 8,44%.

Sabemi entrega primeiro 
certificado de seguros em braile

A Sabemi Seguradora re-
alizou no último dia 29 de 
abril a primeira entrega de 
certificado em braile para 
segurado. O cliente Jaime 
Cremonini Cavalheiro, apo-
sentado da Marinha, recebeu 
o documento do seu seguro 
contratado na sede da empre-
sa, em Porto Alegre.

De acordo com o Cava-
lheiro, existem hoje no Brasil 
cerca de 500 mil deficientes 
visuais, e uma atitude como 
essa não deve ser única no 
mercado. “Por isso, agradeço 
muito pelo gesto e parabeni-
zo a Sabemi por esta ação”, 
comemorou. O segurado 
sofreu um acidente há 30 
anos, quando em um assalto, 
no Rio de Janeiro, perdeu a 
visão. Atualmente trabalha 
plantando soja e arroz em 
Santa Catarina, construindo 

sua história sem aceitar os 
limites impostos por sua de-
ficiência.

Esta foi a primeira vez 
que a Sabemi produziu um 
certificado de seguros em 
braile especificamente para 
atender a um cliente defi-
ciente visual e, para o dire-
tor executivo da empresa, 
Antonio Carlos Pedrotti, 
deve ser um exemplo a ser 
seguido. “Ações inclusivas 
como esta são gratificantes 
e devem fazer parte do dia 
a dia da nossa companhia. 
São atitudes que enchem 
todos os colaboradores de 
orgulho”, declarou Pedrot-
ti. Representando a compa-
nhia, a supervisora Tanise 
Reis e o colaborador Mi-
guel da Costa Comin fize-
ram a entrega do material 
ao segurado na Sabemi. 
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DIÁRIO
Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 50,59, com ganhos de 2,22%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram co-
tadas a R$ 15,30, com ganho 1,45%.  Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
24,52 com ganhos de 4,34%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 37,40, 
com valorização de 0,86%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 20,16, 
com valorização de 1,97%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 42,15, 
com desvalorização de 0,12%. Um dos três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido

Quinta-feira, 9 de maio de 2019

Selic não evita que juro real seja dos mais caros do mundo
Taxa não foi 
alterada pela 
nona vez seguida

Pela nona vez seguida, 
o Banco Central (BC) não 
alterou os juros básicos da 
economia. Por unanimida-
de, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) man-
teve a taxa Selic em 6,5% 
ao ano. A decisão era es-
perada pelos analistas fi-
nanceiros.

A decisão do Copom não 
esconde a verdade no senti-
do de que os juros reais no 
Brasil estão entre os mais 
altos do mundo. Levan-
tamento da Infinity Asset 
Management incluindo 168 
países e que leva em con-
sideração o juro nominal 

após descontada a inflação 
prevista para os próximos 
12 meses, e que acaba de 
ser divulgado, mostra que 
a citada taxa brasileira é de 
2,65% ao ano.

O citado juro é supera-
do apenas pelos observados 
na Argentina, de 19,35%, 
Turquia, 13,66%, México, 
4,28%, Indonésia, 4,07%, 
Índia, 3,58% e Rússia, 
3,26%. A média para todas 
as nações pesquisadas é de 
0,82%.

Menor nível

Com a decisão desta últi-
ma quarta-feira, a Selic con-
tinua no menor nível desde 
o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. De 
outubro de 2012 a abril de 
2013, a taxa foi mantida em 
7,25% ao ano e passou a ser 

reajustada gradualmente até 
alcançar 14,25% ao ano em 
julho de 2015. Em outubro 
de 2016, o Copom voltou 
a reduzir os juros básicos 
da economia até que a taxa 
chegasse a 6,5% ao ano em 
março de 2018.

A Selic é o principal 
instrumento do Banco 
Central para manter sob 
controle a inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). Em 
março, o indicador fechou 
em 4,58% no acumula-
do de 12 meses. O índice 
subiu pressionado por ali-
mentos e transportes. O 
IPCA de abril só será di-
vulgado em 10 de maio.

2019

Para 2019, o Conse-

lho Monetário Nacional 
(CMN) estabeleceu meta 
de inflação de 4,25%, com 
margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual. O 
IPCA, portanto, não po-
derá superar 5,75% neste 
ano nem ficar abaixo de 
2,75%. A meta para 2020 
foi fixada em 4%, também 
com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentu-
al.

No Relatório de Infla-
ção divulgado no fim de 
março pelo Banco Cen-
tral, a autoridade mone-
tária estima que o IPCA 
encerrará 2019 em 3,9% e 
continuará baixo até 2021. 
De acordo com o boletim 
Focus, pesquisa semanal 
com instituições financei-
ras divulgada pelo BC, a 
inflação oficial deverá fe-
char o ano em 4,04%.

Crédito mais barato

A redução da taxa Se-
lic estimula a economia 
porque juros menores 
barateiam o crédito e in-
centivam a produção e o 
consumo em um cenário 
de baixa atividade econô-
mica. No último Relatório 
de Inflação, o BC projeta-
va expansão da economia 
de 2% para este ano. Se-
gundo o boletim Focus, 
os analistas econômicos 
preveem crescimento de 
1,49% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzi-
dos pelo país) em 2019.

Para que serve

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de 
títulos públicos no Siste-

ma Especial de Liquida-
ção e Custódia (Selic) e 
serve de referência para 
as demais taxas de juros 
da economia. 

Ao reajustá-la para cima, 
o Banco Central segura o 
excesso de demanda que 
pressiona os preços, porque 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança. 

Preço sob controle

Ao reduzir os juros bá-
sicos, o Copom barateia o 
crédito e incentiva a pro-
dução e o consumo, mas 
enfraquece o controle da 
inflação. Para cortar a Se-
lic, a autoridade monetá-
ria precisa estar segura de 
que os preços estão sob 
controle e não correm ris-
co de subir.

Saída de dólares  
supera entrada em  
US$ 1,6 bi em abril

O saldo de entrada e 
saída de dólares do país 
ficou negativo pelo se-
gundo mês seguido. Em 
abril, as saídas superaram 
as entradas em US$ 1,62 
bilhão, informou nesta úl-
tima quarta-feira o Banco 
Central (BC). Em março, 
o saldo negativo ficou em 
US$ 4,23 bilhões.

No mês passado, o fluxo 
financeiro (investimentos 
em títulos, remessas de lu-
cros e dividendos ao exterior 
e investimentos estrangeiros 

diretos, entre outras opera-
ções) registrou saldo nega-
tivo de US$ 5,75 bilhões e 
o comercial (operações de 
câmbio relacionadas a ex-
portações e importações) 
teve saldo positivo de US$ 
4,12 bilhões.

Desde o início de janeiro 
até 3 de maio, o saldo está 
positivo em US$ 3,69 bi-
lhões. O fluxo financeiro re-
gistra saldo negativo de US$ 
5,49 bilhões e o comercial 
está positivo em US$ 9,18 
bilhões.

Leilão de energia elétrica é 
marcado para 26 de setembro

O leilão para compra de 
energia elétrica de novos 
empreendimentos, deno-
minada de A-6, foi marca-
da para o dia 26 de setem-
bro deste ano. A portaria 
do Ministério de Minas 
e Energia estabelecendo 
as diretrizes para o leilão 
está publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) 
desta última quarta-feira. 
A promoção do leilão cabe 
à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

O documento define que 
os empreendedores que pre-
tenderem participar do lei-
lão, propondo a inclusão de 
projetos de geração de ener-
gia, deverão requerer o ca-

dastramento e a habilitação 
técnica dos projetos à Em-
presa de Pesquisa Energética 
(EPE). O prazo para a entre-
ga de toda a documentação 
está marcado até as 12 horas 
do dia 17 de maio.

De cordo com a portaria, 
o edital, que será elaborado 
pela Aneel, deverá prever 
que não poderão participar 
do leilão de energia nova 
A-6, de 2019, os empreen-
dimentos de geração que en-
trarem em operação comer-
cial até a data de publicação 
do edital. O início do supri-
mento de energia elétrica 
de novos empreendimentos 
ocorrerá a partir de 1º de ja-
neiro de 2025.



7FinanceiroMonitor Mercantil  n Quinta-feira, 9 de maio de 2019

Empresas chinesas podem 
estabelecer recorde de ‘defaults’

Nos primeiros quatro meses deste ano, as empresas 
chinesas atrasaram o pagamento de cerca de US$ 4,5 
bilhões em obrigações, um valor 3,4 vezes superior ao 
do mesmo período do ano passado, segundo a Bloom-
berg Por causa disso, os analistas passaram a admitir 
que neste ano será estabelecido um novo recorde de de-
faults no mercado de obrigações de US$ 13 bilhões da 
China. O volume dessa dívida é mais do que o triplo do 
registado em 2016, ano em que os defaults se concen-
traram mais na primeira metade do ano, ao contrário de 
2018.

Para evitar tal situação, o governo chinês pressiona 
os bancos para aumentarem o crédito ao setor privado, 
em especial às pequenas e médias empresas, o que sig-
nifica uma reviravolta na sua campanha de redução da 
alavancagem. A última medida neste sentido surgiu pre-
cisamente na última segunda-feira, quando o governo 
anunciou um alívio nas exigências de capital para os 
bancos. Porém, aumentou o combate à banca sombra, 
onde as decisões de crédito são tomadas com menos 
supervisão regulatória e onde é mais fácil aumentar o 
nível de alavancagem.

Entre os cinco maiores grupos com problemas de sal-
dar suas dívidas se encontra o China Minsheng Invest-
ment Group, banco chinês fundado em 1996 e que esteve 
na corrida pelo Novo Banco português. Os investimentos 
desse grupo, que vão desde a saúde à aviação, foram fi-
nanciados em grande parte através de recursos obtidos no 
sistema bancário sombra. A empresa surpreendeu os in-
vestidores ao falhar um pagamento no final de janeiro, e 
outro no final de abril, que acabou por ser regularizado 
dois dias depois.

LuizaCred ultrapassa o Nubank nos cartões
Os analistas estão acompanhando com maior atenção 

o desempenho dos serviços financeiros das varejistas 
brasileiras que atuam no e-commerce. Houve destaque 
para o fato de que a LuizaCred, braço financeiro do Maga-
zine Luiza, ter se tornado na maior operadora de cartões 
de crédito, ultrapassando a Nubank, a fintech mais popu-
lar do mercado brasileiro O interessante é que essa sub-
sidiária foi criada em 2001, a partir de uma associação 
com o então Unibanco. Mas o crescimento realmente só 
aconteceu com as medidas tomadas no ano passado, e o 
balanço trimestral aponta um crescimento de 48,3% na 
carteira de empréstimos, que se situou na faixa de R$ 8,8 
bilhões.

Todo o crescimento da Luizacred, no entanto, teve 
pequeno impacto negativo para o balanço do Magazine 
no primeiro trimestre, pois registrou prejuízo de R$ 900 
mil, contra lucro de R$ 38 milhões em igual período 
do exercício anterior. Essa perda foi consequência do 
aumento nas provisões para o enquadramento no pa-
drão internacional de provisão de crédito, o IFRS 9, e 
também pelas provisões para cobrir o crescimento no 
número de clientes.

Ações da Petrobras sobem mais de 4%
O resultado trimestral da Petrobras não causou surpresa 

para nenhum analista e, por essa razão, as ações da em-
presa chegaram a ter valorização superior a 4%. Todos es-
peravam uma redução no resultado por causa da redução 
de 4% na produção de petróleo, devido às inúmeras para-
das para manutenção das plataformas da empresa. Os téc-
nicos se concentraram no fato de que, apesar das dificul-
dades enfrentadas no período, como a queda nos preços 
do petróleo e da produção menor, a empresa teve forte 
geração de fluxo de caixa.

Agora, os departamentos de análise dos principais 
bancos têm a expectativa de um forte crescimento da 
produção nos próximos meses, que deve aumentar a 
geração de caixa; e desinvestimentos, desencadeando 
a transferência de valor de dívida para capital. Aten-
ção: das 11 instituições de análise acompanhadas pela 
Bloomberg, nove recomendam compra dos papéis da 
estatal, enquanto duas estão neutras e nenhuma fala em 
venda de ações. Enquanto isso, o preço-alvo médio para 
as ações preferenciais é R$ 32,20, o que representa uma 
alta de 18%.

Serviços financeiros crescem na internet
O argentino MercadoLibre, mais conhecido como Mer-

cado Livre, já anunciou que os serviços financeiros serão 
o seu carro-chefe de crescimento no Brasil a partir deste 
ano. Seu braço financeiro, o Mercado Pago, obteve licença 
para atuar como instituição de pagamento no país e já ofe-
rece uma conta digital, cartão de crédito e maquininhas.

BIOVERT FLORESTAL E AGRÍCOLA LTDA.
CNPJ nº 68.695.915/0001-00 - NIRE nº 33202780837

Ata de Assembleia de Quotistas realizada na Sede da Companhia em 
15.12.2018, às 10hs. Presentes à Assembleia de Quotistas todos os sócios da 
Sociedade, foi lavrada a presente Ata de Assembleia de quotistas por meio da 
qual foi aprovada pelos sócios, de maneira unânime, a cisão da Sociedade, para 
que, com a versão de parcelas de seu patrimônio sejam constituídas duas novas 
sociedades, a saber: (i) DCarvalho Serviços de Consultoria EIRELI; e (ii) BIO-
VERT Serviços de Engenharia Florestal Ltda. Após a versão do patrimônio da 
Sociedade para constituição das duas novas empresas, a parcela remanescente 
da Sociedade e as duas novas sociedades constituídas apresentarão o seguinte 
quadro societário e capital social: Biovert Florestal e Agrícola Ltda.: Sócio: Marce-
lo de Carvalho Silva; 22.022 Quotas; Capital Social (R$): 5.505.500,00. Total: 
22.022; 5.505.500,00. DCarvalho Serviços de Consultoria EIRELI; Empresa In-
dividual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), constituída pelo titular Bernardo 
dos Santos de Carvalho Silva, com Capital Social é de R$ 1.855.500,00, total-
mente integralizado mediante transferência de bens. BIOVERT Serviços de En-
genharia Florestal Ltda.: Sócio: Marcelo de Carvalho Silva; 7.978 Quotas; Capital 
Social (R$): 1.994.500,00. Total: 7.978; 1.994.500,00. Sócios Quotistas: Marcelo 
de Carvalho Silva - RG CREA/RJ 37.026-D - CPF 438.431.237-72. Bernardo dos 
Santos de Carvalho Silva - RG 22198615-1, DETRAN/RJ - CPF 112.187.907-17.

CEL PARTICIPAÇÕES S.A. - CELPAR
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.201.787/0001-85 NIRE 333.0016625-4
SUMÁRIO DA ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 17 DE ABRIL DE 2019. 1. CONVOCAÇÃO: Editais publicados em 
2/3 e 4 de abril de 2019 no “Diário Oficial” e no “Monitor Mercantil” - RJ 
Art. 133 da lei 6.404/76, publicado nos dias 12, 13 e 14 de março de 
2019 e Demonstrações Contábeis de 2018 publicadas em 04 de abril de 
2019 no “Diário Oficial” e no “Monitor Mercantil” - RJ. 2. LOCAL E DATA:
Realizada em 17 de abril de 2019 às 11:00 horas na sede da Companhia 
à Rua Maria Angélica, nº 310 - parte, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ. 
3 - PRESENÇAS: Acionistas que representam 70,90% do capital social com 
direito a voto conforme livro e presença, diretores e auditor independente.  
De acordo com o Art. 22 do Estatuto da Companhia, poderão tomar parte 
na Assembleia Geral Ordinária os acionistas cujos nomes constem no livro 
de registro de ações da Companhia até 3 (três) dias antes da data marcada 
para a realização da assembleia. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi eleito 
o Sr. Guilherme Rodrigues de Novaes Barros para Presidente da mesa e
para secretária a Sra. Ana Paula Soares de Azevedo. 5. ORDEM DO DIA:
A ordem do dia constante do Edital de Convocação tem o seguinte teor: A)
Aprovação das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 
31/12/2018; B) Deliberação sobre o resultado do exercício; e C) Assuntos
Gerais. 6. DELIBERAÇÕES: Por votos dos acionistas presentes foram,
por unanimidade, aprovados: A) Demonstrações Financeiras Padronizadas 
(DFP), nas quais constam o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício 
de 2018 conforme Proposta do Conselho de Administração; B) Quanto
ao resultado do exercício houve prejuízo no valor de R$1.243.202,00
(Hum milhão, duzentos e quarenta e três mil e duzentos e dois reais).
7. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra ninguém dela fez uso, sendo
lavrada a ata em forma de sumário sendo assinado por todos os presentes. 
Em cumprimento ao disposto no Art. 9º da Instrução CVM nº 481/09, as
Demonstrações Financeiras Padronizadas, nas quais constam o Relatório
da Administração, cópia das Demonstrações Contábeis e Relatório dos
Auditores Independentes, e os Comentários dos Administradores foram
divulgados em 28 de março de 2019 no site da Comissão de Valores
Mobiliários. Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019. A Administração. Guilherme 
R. de Novaes Barros - Diretor Superintendente; CEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
- CELPAR - Ana Paula Soares de Azevedo - Secretária; Victorino Mesquita
Ferreira - Auditor. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003602881
em 07/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Iguatemi sofre redução de 4,6% no lucro
Receita líquida 
sobe para  
R$ 173 milhões

A Iguatemi Empresa de 
Shopping Centers S.A. , 
com participação em 16 
shopping centers, dois pre-
mium outlets e quatro torres 
comerciais, apresenta resul-
tado resiliente no primeiro 
trimestre de 2019. A receita 
líquida alcançou a R$ 173 
milhões, 2,7% acima do re-
gistrado no mesmo período 
de 2018, enquanto o lucro lí-
quido recuou 4,6%, para R$ 
55,4 milhões.

Apesar do início de ano 
desafiador, que demonstrou 
tímida melhora em relação a 
2018, a companhia foi impac-
tada positivamente pelo efeito 
calendário da Páscoa e apre-
sentou um aumento de 5,4% 

nas vendas totais, atingindo 
R$ 3,1 bilhões no trimestre e 
um crescimento de Ebitda de 
2,9% em comparação ao mes-
mo período do ano anterior, 
para R$ 129,4 milhões, com 
margem de 74,8%.

Ainda em um cenário de 
retomada lenta, a companhia 
informa que mantém seus 
esforços na captura de novas 
marcas para qualificar ainda 
mais a ocupação dos empre-
endimentos e na retirada gra-
dual dos descontos dos lojis-
tas, iniciativas importantes 
para atingir os resultados 
consistentes apresentados 
neste trimestre.

“Apesar das incertezas 
do ambiente político e eco-
nômico, estamos confiantes 
na entrega do guidance di-
vulgado no início desse ano. 
A expectativa é crescer a 
Receita Líquida entre 5% e 
10% e seguiremos nossa es-
tratégia de investimento no 
portfólio, com mix de lojas 

cada vez mais qualificado e 
melhorias na experiência do 
consumidor”, conta Cristina 
Betts, CFO da companhia.

No trimestre encerrado 
em 31 de março, a Iguate-
mi registrou crescimento 
de 4,5% nas vendas mes-
mas áreas (SAS) e de 3,1% 
em mesmas lojas (SSS). Os 
aluguéis em mesmas áreas 
(SAR) e em mesmas lojas 
(SSR) apresentaram alta de 
4,6% e 6,4%, respectiva-
mente, favorecidos pelo pro-
cesso de redução dos des-
contos e inflação do período.

“Acreditamos que a Igua-
temi está bem posicionada 
para enfrentar os desafios 
dos próximos anos, foca-
da em inovar e se preparar 
para o futuro dos shoppings 
centers e sua relação com o 
comportamento do consumi-
dor. Para os próximos me-
ses, um dos grandes projetos 
que lançaremos é o Iguatemi 
365, nosso marketplace que 

irá quebrar barreiras geográ-
ficas e ampliar o acesso à 
clientes em todo o Brasil, 24 
horas por dia”, complementa 
a executiva.

No total, o desempenho 
dos shoppings a 100% resul-
tou em receita de aluguel de 
R$ 244 milhões no trimestre, 
alta de 5,1% em relação ao 
ano anterior. A receita de es-
tacionamento, por sua vez, 
chegou a R$ 59,8 milhões, 
4,4% maior que no primeiro 
trimestre de 2018.

Ao fim dos primeiros três 
meses do ano, a dívida total 
da Iguatemi era de R$ 2,1 bi-
lhões,

retração de 3,3% em re-
lação ao final do mesmo pe-
ríodo de 2018. A dívida lí-
quida da companhia recuou 
0,08% no mesmo intervalo, 
para R$ 1,5 bilhão, levando 
a um múltiplo Dívida Lí-
quida/Ebitda de 2,61 para o 
final do primeiro trimestre 
de 2019.

Totvs fecha trimestre com ganho 26,9% maior 
Receita Líquida 
é de R$ 563,5 
milhões

A Totvs, líder brasileira 
no desenvolvimento de sof-
tware de gestão, anuncia os 
resultados financeiros do 
primeiro trimestre de 2019 
com uma receita líquida de 
R$ 563,5 milhões, o que re-
presenta um crescimento de 
8,6% em relação ao mesmo 
período de 2018. Também 
no trimestre, a companhia 
atingiu uma receita recor-
rente recorde de R$ 416 mi-
lhões, com um incremento 
de 9,9% na comparação ano-
a-ano, e um lucro líquido de 
R$ 45,1 milhões.

“O crescimento de qua-
se dois dígitos na recei-
ta recorrente reflete uma 

estratégia bem-sucedida 
de aumento das vendas de 
software, a partir da diver-
sificação das ofertas para 
clientes novos e atuais, 
combinada a uma redução 
do churn”, afirma Den-
nis Herszkowicz, CEO da 
Totvs, que complementa: 
“pela primeira vez na his-
tória, ultrapassamos a bar-
reira dos R$ 400 milhões 
em receitas recorrentes, ao 
mesmo tempo em que, gra-
ças a uma estratégia focada 
na eficiência operacional, 
tivemos um aumento de 
26,9% no lucro líquido, em 
relação ao primeiro trimes-
tre de 2018”.

No trimestre, a Totvs atin-
giu um ebitda de R$ 104,5 
milhões - com crescimento 
de 7,3% na comparação ano-
a-ano e de 33,8% em relação 
ao trimestre anterior – e uma 
Taxa de Renovação de clien-
tes de 98,1%.

Outro importante pilar na 
estratégia de crescimento dos 
negócios da companhia para 
este ano é a recém-criada di-
visão de Techfin, por meio da 
qual a Totvs passa a fornecer 
soluções tecnológicas volta-
das a simplificar, ampliar e 
baratear o acesso dos clien-
tes a serviços financeiros e 
ao crédito. A primeira inicia-
tiva da área foi uma parceria 
com a Rede para oferecer às 
pequenas e médias empresas 
soluções de adquirência e an-
tecipação de recebíveis.

“Como uma empresa 
de software, enxergamos 
uma oportunidade de atu-
ar como uma Techfin. Ou 
seja, podemos, a partir de 
soluções tecnológicas agre-
gar ainda mais valor aos 
nossos atuais clientes por 
meio de ofertas que sim-
plifiquem, ampliem e ba-
rateiem o acesso a serviços 
financeiros e ao crédito a 

empresas dos mais diversos 
setores como Educação, 
Saúde, RH e Indústria”, 
destaca Herszkowicz.

Provedora de soluções 
de negócios para empre-
sas de todos os portes, atua 
com softwares de gestão, 
plataformas de produtivida-
de e colaboração, hardware 
e consultoria, com 50% de 
marketshare no Brasil, é a 
única empresa de tecnologia 
no ranking das marcas mais 
valiosas do Brasil da Inter-
brand. A Totvs está presente 
em 41 países com uma recei-
ta líquida de mais de R$2 bi-
lhões. No Brasil, conta com 
15 filiais, 52 franquias, apro-
ximadamente 5 mil canais 
de distribuição e 10 centros 
de desenvolvimento. No ex-
terior, conta com mais 7 fi-
liais e 3 centros de desenvol-
vimento (Estados Unidos, 
México, Taiwan). Para mais 
informações, acesse.

BR não participará de concorrências por refinarias
Ao contrário do que ti-

nha sido informado nesta 
quarta-feira,  o presidente 
da Petrobras, Roberto Cas-
tello Branco, disse nesta 
quinta-feira que a compa-
nhia ainda não definiu o 
modelo de venda da parti-
cipação da Petrobras na BR 
Distribuidora.

Ainda assim, afirmou 
que a BR não participará de 
nenhum processo de com-
pra de refinarias. “Não faz 
sentido. Seria uma opera-
ção como se dizia no pas-
sado de Zé com Zé. A Pe-
trobras tem como objetivo 
vender 100% das refinarias 
listadas.”

Critérios

O executivo avaliou ainda 
os critérios da empresa para 
decidir a venda da BR. “A 
grande joia da Petrobras é 
sua expertise na exploração 
e na produção de petróleo. 
Temos ativos de classe mun-
dial, temos capital humano 
altamente qualificado, temos 
tecnologia. Isso é expresso 
nas realizações feitas pela 
Petrobras nesta área, pelos 
números. No ano passado, o 
retorno sobre o capital em-
pregado na área de explo-
ração e produção foi muito 
superior aos demais setores 
da companhia”, revelou.

O critério de melhor retor-
no é o que, segundo ele, le-
vou a companhia a vender os 
campos terrestres. “Somos 
dono natural, alguém que 
consegue extrair a maior re-
torno possível nas operações 
de exploração e produção 
de petróleo em águas pro-
fundas e ultraprofundas. Já 
fomos em águas rasas e em 
campos terrestres, mas esta-
mos vendendo 70% desses 
campos para quem pode fa-
zer melhor do que nós e está 
disposto a pagar um preço 
maior”, indicou.

Ao comentar o resultado 
do primeiro trimestre deste 
ano, Castello Branco, disse 

que o mercado recebeu po-
sitivamente o balanço por-
que confia na capacidade da 
companhia em fazer crescer 
a produção de petróleo. Para 
ele, a entrada em operação 
de sete plataformas nos úl-
timos 11 meses, recorde no 
setor em termos mundiais, 
reforçou a confiança na em-
presa. Além disso, os inves-
tidores avaliaram, conforme 
o presidente, a realocação de 
recursos feita pela compa-
nhia e a redução de custos e 
de endividamento. “Acredito 
que essas sejam as motiva-
ções do mercado”, apontou 
durante coletiva na sede da 
Petrobras, no centro do Rio.
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CARVALHO HOSKEN S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.342.023/0001-33

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de 
caixa  7.349  46.720  53.141  50.721 
Contas a receber  120.732  131.374  161.293  158.099 
Estoques  390.005  450.250  1.271.567  477.201 
Impostos a recuperar  3.471  2.133  5.782  4.389 
Adiantamentos a 
fornecedores e outros  18.558  31.596  44.424  53.867 

 540.115  662.073  1.536.207  744.277 
Não Circulante
Realizável a longo 
prazo
Contas a receber  67.982  69.552  83.140  85.409 
Estoques  544.737  544.737  2.538.303  544.737 
Depósitos e cauções  28.618  30.599  29.740  31.724 
Tributos diferidos  14.572  14.572  14.572  14.572 
Partes relacionadas  164.755  165.610  102.553  165.610 
Outros ativos  - -  6.007  - 

 820.664  825.070  2.774.315  842.052 
Investimentos  21.570.093  21.326.721  21.292.643  21.163.294 
Imobilizado  16.581  17.747  338.974  309.721 
Intangível  534  826  1.110  1.510 

 22.407.872  22.170.364  24.407.042  22.316.577 
Total do ativo  22.947.987  22.832.437  25.943.249  23.060.854 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Passivo
Circulante
Fornecedores  42.938  41.169  69.019  65.147 
Empréstimos e 
financiamentos  317.995  360.277  499.483  375.206 
Débitos tributários  5.736  7.515  12.817  8.084 
Salários e encargos 
sociais  7.297  5.034  11.952  6.177 
Adiantamentos de 
clientes  6.257 - 114.784  5 
Partes relacionadas  9.900  11.145  9.900  11.145 

 390.123  425.140  717.955  465.764 
Não Circulante
Fornecedores  14.653  14.653  14.653  14.653 
Empréstimos e 
financiamentos  486.419  444.583  3.104.956  606.064 
Débitos tributários  5.736  3.141  9.301  3.141 
Tributos diferidos  7.045.846  6.923.636  7.060.803  6.938.062 
Partes relacionadas  4.282 - 15.217  11.039 
Outras contas a pagar  17.889  18.102  37.267  18.279 

 7.574.825  7.404.115  10.242.197  7.591.238 
Patrimônio líquido
Capital social  1.090.826  1.090.826  1.090.826  1.090.826 
Reservas de lucros  346.404  329.823  346.404  329.823 
Ajuste de avaliação 
patrimonial  13.408.847  13.443.473  13.408.847  13.443.473 
Outros resultados 
abrangentes  136.962  139.060  136.962  139.060 

 14.983.039  15.003.182  14.983.039  15.003.182 
Acionistas não 
controladores  - -  58  670 

 14.983.039  15.003.182  14.983.097  15.003.852 
Total do passivo e 
patrimônio líquido  22.947.987  22.832.437  25.943.249  23.060.854 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida  83.741  78.412  149.821  112.217 
Custo das vendas e serviços  (58.071)  (17.884)  (165.969)  (38.264)
Lucro (prejuízo) bruto opera-
cional  25.670  60.528  (16.148)  73.953 
Receitas (despesas) 
operacionais
 Gerais e administrativas  (84.939)  (109.766)  (107.199)  (125.383)
 Condominiais e imobiliárias  (28.638)  (27.043)  (44.483)  (28.688)
 Comerciais  (4.630)  (9.458)  (11.553)  (11.036)
 Tributárias  (3.724) (405) (4.276)  (1.202)
 Depreciações e amortizações  (2.681)  (3.896)  (12.583)  (13.793)
 Resultado de equivalencia 
patrimonial  (109.696)  (102.639)  (1.976)  (118.100)
 Outras receitas (despesas) 
operacionais  403.527  79.752  448.518  77.548 

 169.219  (173.455)  266.448  (220.654)
Lucro (Prejuízo) operacional 
antes do resultado financeiro  194.889  (112.927)  250.300  (146.701)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 39.748  37.824 50.418  43.137 
 Despesas financeiras  (125.301)  (132.648)  (187.678)  (153.090)

 (85.553)  (94.824)  (137.260)  (109.953)
Resultado antes do Imposto de 
renda e da Contribuição social  109.336  (207.751)  113.040  (256.654)
 Imposto de renda e Contribui-
ção social corrente e diferido  (122.210)  65.575  (125.914)  114.466 
Prejuízo do exercício  (12.874)  (142.176)  (12.874)  (142.188)
Atribuído aos acionistas da 
Controladora -  - (12.874)  (142.176)
Atribuído aos acionistas não 
controladores  - - -  (12)
Prejuízo por ação do capital 
social  (251,61)  (2.778,72)  (251,61)  (2.778,72)

Reservas de lucros

Capital
social Legal Especial Total

Ajuste em 
decorrên-

cia da ICPC 
10

Lucros
acumula-

dos

Outros re-
sultados

abrangen-
tes

Patrimônio
líquido

Controla-
dora

Acionis-
tas não 
contro-
ladores

Patrimônio
líquido

Consoli-
dado

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  1.090.826  13.765  402.429  416.194  13.510.423 - 121.459  15.138.902 (42) 15.138.860
Dividendos -  - (11.145)  (11.145)  -  -  (11.145) - (11.145)
Equivalência reflexa  -  -  -  - -  - 17.601  17.601 - 17.601
Avaliação patrimonial -  - 66.950  66.950  (66.950) -  -  -  -  - 
Prejuízo do exercício  -  -  -  - - (142.176) - (142.176) - (142.176)
Absorção do prejuízo do exercício com 
reserva especial -  - (142.176)  (142.176) - 142.176  -  - -  - 
Participação de acionistas não controladores  -  -  - -  - -  - -  712  712 
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  1.090.826  13.765  316.058  329.823  13.443.473 - 139.060  15.003.182  670  15.003.852 
Dividendos -  - (5.171)  (5.171)  -  -  -  (5.171) - (5.171)
Equivalência reflexa  -  -  -  - -  - (2.098)  (2.098) - (2.098)
Avaliação patrimonial -  - 34.626  34.626  (34.626) -  -  -  -  - 
Prejuízo do exercício  -  -  -  - - (12.874) - (12.874) - (12.874)
Absorção do prejuízo do exercício com 
reserva especial -  - (12.874)  (12.874) - 12.874  -  - -  - 
Participação de acionistas não controladores  -  -  - -  - -  - -  (612)  (612)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018  1.090.826  13.765  332.639  346.404  13.408.847  -  136.962  14.983.039  58  14.983.097 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades ope-
racionais
 Prejuízo do exercício  (12.874)  (142.176)  (12.874) (142.176)
 Ajustes para conciliar o resultado às 
disponibilidades:
 Outros resultados abrangentes  (2.098)  17.601  (2.098)  17.601 
 Depreciações e amortizações  2.681  3.896  12.583  13.793 
 Resultado de equivalência patri-
monial  109.696  102.639  1.976  118.100 
 Acionistas não controladores  - -  (612)  712 

 97.405  (18.040)  (1.025)  8.030 
Variações nos ativos e passivos:
 (Aumento) redução em contas a 
receber  12.212  30.042 (925) 26.642
 (Aumento) redução em estoques  60.245  119.614 (2.787.931)  168.982 
 (Aumento) redução em impostos a 
recuperar  (1.338)  8.819  (1.393)  9.697 
 Redução em adiantamentos a for-
necedores e outros  15.019  73.666  5.420  72.543 
 Aumento (redução) dos tributos 
diferidos  122.210  (65.575)  122.741 (115.349)
 Aumento (redução) em fornece-
dores  1.769 (942) 3.872  5.321
 Aumento em débitos tributários  816  807  10.893  475 
 Aumento (redução) em salários e 
encargos sociais  2.263  137  5.775  (59)
 Aumento (redução) em adianta-
mento de clientes  6.257 - 114.779  (273)
 Variação em partes relacionadas  5.137  6.250  67.235  (12.650)
 Aumento (redução) em outras con-
tas a pagar  (213)  17.205  18.988  17.208 
Recursos líquidos gerados (aplica-
dos) nas atividades operacionais  321.782  171.983 (2.441.571)  180.567 
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento
 Investimentos  (353.068)  (173.981)  (131.326) (175.036)
 Imobilizado  (1.515)  (3.332)  (41.836)  (5.074)
 Intangível  292  565  400  617 
Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de investimento  (354.291)  (176.748)  (172.762) (179.493)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
 Dividendos propostos  (6.416)  (5.000)  (6.416)  (5.000)
 Empréstimos e financiamentos  (446)  1.774  2.623.169  (5.423)
Recursos líquidos aplicados (ge-
rados) nas atividades de financia-
mento  (6.862)  (3.226)  2.616.753  (10.423)
Aumento (redução) de caixa e equi-
valentes de caixa  (39.371)  (7.991)  2.420  (9.349)
Demonstração da variação no caixa 
e equivalentes de caixa:
No início do exercício  46.720  54.711  50.721  60.070 
No fim do exercício  7.349  46.720  53.141  50.721 
Aumento (redução) de caixa e equi-
valentes de caixa  (39.371)  (7.991)  2.420  (9.349)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prejuízo do exercício  (12.874)  (142.176)  (12.874)  (142.188)
Outros resultados abrangentes
 Equivalência reflexa 
Concessionaria Rio Mais  2.098  (19.020)  2.098  (19.020)
 Equivalência reflexa Shopping 
Metropolitano Barra  -  1.419  -  1.419 
Total dos resultados abrangentes 
do exercício  (10.776)  (159.777)  (10.776)  (159.789)
Prejuízo do exercício
Atribuído aos acionistas da 
Controladora  (10.776) (159.777)  (10.776)  (159.777)
Atribuído aos acionistas não 
controladores  -  - -  (12)

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

 (Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados Abrangentes 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de reais)

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de Dezembro 
de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Contador
Anderson Viana da Silva 

CRC-RJ 098455/O-1

As Demonstrações Financeiras completas com as notas explicativas 

e o  relatório dos auditores independentes emitido pela BKR - Lopes, 

Machado sem ressalvas encontram-se a disposição dos 

 Srs. acionistas na sede da Companhia

TIM lucra R$ 251 milhões no primeiro trimestre
Ebitda registra 
aumento de 
5,3% por ano, 
totalizando  
R$ 1,49 bilhão

A TIM fecha os três pri-
meiros meses de 2019  com 
receita líquida de R$ 4,19 
bilhões, alta de 1,7% ano a 
ano, com a contribuição de 
todos os segmentos: serviços 
móvel e fixo e venda de apa-
relhos. O lucro líquido apu-
rado é de R$ 251 milhões, 
com evolução de 2,5%.

A empresa de telefonia 
evoluiu a base de valor e ex-
pansão contínua do Ebitda 
normalizado (valores indi-
cados como normaliza-
dos foram ajustados para 
efeitos não-recorrentes).
O indicador, que cresce há 
11 trimestres consecutivos, 
registra aumento de 5,3% 
ano a ano, totalizando R$ 
1,49 bilhão.

Essa evolução, segundo a 
empresa, reforça o compro-
misso  em controlar custos e 
despesas, investir em ofertas 
de maior valor no segmento 
móvel e ampliar a cobertu-
ra de seus serviços fixos. A 
margem Ebitda normalizada 
foi recorde para um primeiro 
trimestre, atingindo 35,7%, 
um aumento de 1,2 ponto 
percentual na comparação 
com o mesmo período de 
2018.

Os destaques neste tri-
mestre foram o crescimen-
to de 11,4% ao ano da base 
pós-paga e a receita de ser-

viço fixo, totalizando R$ 
229 milhões, um aumento 
de 11,6%, estimulado pelo 
avanço da TIM Live, que 
cresceu 34,9% no primeiro 
trimestre deste ano em com-
paração a igual período do 
ano passado.

Cenário desafiador

Apesar de o cenário 
macroeconômico ser de-
safiador, os investimentos 
no período somam R$ 650 
milhões, uma evolução de 
6,0% ano a ano. “O foco no 
segmento de alto valor con-
tinua rendendo indicadores 
positivos, reforçando nos-
sa presença em mercados 
relevantes, como a ultra 
banda larga fixa. A TIM en-
cerra seu primeiro trimestre 
com resultados sólidos em 
algumas frentes do negó-
cio, mas também enxergan-
do desafios importantes. 
Assumo a companhia neste 
cenário, confiante de que 
temos a capacidade de mu-
dar rapidamente e voltar a 
liderar os movimentos do 
setor, impulsionados pelo 
nosso DNA inovador” re-
gistra Pietro Labriola, CEO 
da Tim Brasil.

A TIM mantém seu ob-
jetivo no crescimento do 
segmento pós-pago, que no 
último ano adicionou 2,1 
milhões de linhas, totalizan-
do 20,6 milhões de usuários 
e representando 37,4% da 
base total. A campanha re-
cente estrelada pelas can-
toras Ludmilla e Simone & 
Simaria destaca os benefí-
cios da oferta Controle, que 
inclui Instagram, Facebook 
e WhatsApp ilimitados, 

além de muita internet para 
o cliente usar como quiser.

Com o objetivo de ofere-
cer sempre a melhor experi-
ência para o usuário, a TIM 
segue com a digitalização 
dos seus serviços e produtos. 
Os resultados do primeiro 
trimestre demonstram essa 
atuação: aumento de 27% 
nas vendas do segmento pós-
pago por canais digitais, alta 
de 54% do número de usuá-
rios únicos do aplicativo de 
autoatendimento MEU TIM 
e crescimento de 102% do 
envio de faturas online. A 
empresa investe também em 
um atendimento cada vez 
mais inclusivo, reconhecido 
pelo Prêmio Anatel de Aces-
sibilidade em Telecomunica-
ções 2019.

Ultra banda larga

O serviço de ultra banda 
larga fixa da TIM se mantém 
como uma importante frente 
de negócio da companhia. 
No trimestre, a TIM Live 
registra expansão de 34,9% 
da receita e 18,3% da base, 
fechando o período com 486 
mil clientes. A receita média 
mensal por usuário tem alta 
de 12,0% quando comparada 
a igual período de 2018, che-
gando a R$ 79,6.

A empresa segue com 
a evolução da tecnologia 
FTTH (Fiber To The Home), 
que encerra o trimestre em 12 
cidades. Já a oferta de banda 
larga residencial por meio da 
rede móvel (WTTX) foi ati-
vada em 21 novas cidades, 
fechando o período em 144 
localidades.

A TIM segue na lideran-
ça da cobertura 4G com 

3,29 mil cidades e 93% da 
população urbana, atingin-
do 35,6 milhões de usuá-
rios. A frequência 700 MHz 
está habilitada em 1,47mil 
cidades no Brasil, um cres-
cimento de 50,9% em re-
lação a 2018. Já o VoLTE 
(voz em alta definição) está 
disponível em 100% dos 
municípios de São Paulo, 
alcançando o total de 2,71 
mil cidades no Brasil.

O pioneirismo e a lide-
rança da TIM em 4G e na 
expansão do uso da faixa de 
700 MHz em todo país per-
mitem que a empresa apos-
te em novas oportunidades 
de negócio. O destaque é o 
apoio à iniciativa Conec-
tarAGRO para expandir o 

acesso à internet nas mais 
diversas regiões agrícolas do 
Brasil, conectando o campo, 
seus equipamentos e pesso-
as. A expectativa é que, até 
o final do ano, 5 milhões de 
hectares tenham 4G, contri-
buindo para o crescimento 
do agronegócio.

Conectividade

A TIM também esclarece 
que segue com sua missão 
de conectar e cuidar de cada 
um e para que todos possam 
fazer mais. Para isso, atua 
focada nos pilares estratégi-
cos de oferta, infraestrutura, 
eficiência e experiência do 
cliente, com base em uma 
cultura interna de accoun-

tability e na mudança de 
processos e plataformas que 
permitam a transformação 
digital. A assinatura da mar-
ca – “A evolução não para” 
– reforça o compromisso da 
companhia com seu Plano de 
Investimentos.

A empresa é desde 2015 
líder em cobertura 4G no 
País e referência como 
player de ultra banda larga 
móvel e fixa. É a única em-
presa do setor de telecomu-
nicações a integrar o Novo 
Mercado da B3, reconhecido 
como nível máximo de go-
vernança corporativa, além 
de ser a operadora há mais 
tempo consecutivo no Índice 
de Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE).

Pietro Labriola: ‘O foco no segmento de alto valor continua rendendo indicadores positivos’




