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Derrota no relatório irrita Guedes
Ministro diz que 
parlamentares não 
desejam uma Nova 
Previdência

As mudanças na espinha dorsal 
do projeto levaram o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a fazer 
uma pessimista avaliação sobre a 
reforma da Previdência. Segundo 
ele, com as mudanças propostas 

no relatório da comissão especial 
da Câmara dos Deputados, os cor-
tes esperados com a reforma caem 
de R$ 1,2 trilhão em dez anos para 
cerca de R$ 860 bilhões.

A conta pode ficar ainda menor. 
Deputados do Centrão falam em 
R$ 700 bilhões e economistas do 
mercado financeiro esperam menos 
do que R$ 600 bilhões, que há pou-
cos meses era o piso das previsões. 
A Bolsa de Valores de São Paulo 
fechou a sexta-feira em queda de 
0,74%, e o dólar foi a R$ 3,899, 
alta de 1,16%, maior elevação diá-
ria em um mês.

“Houve um recuo que pode abor-
tar a Nova Previdência. Pressões 
corporativas dos servidores do Le-
gislativo forçaram o relator a abrir 
mão de R$ 30 bilhões para os ser-
vidores do Legislativo, que já são 
favorecidos. Recuaram na regra de 
transição. Como isso ia ficar feio, 
estenderam também para o regime 
geral. Isso custou R$ 100 bilhões”, 
disse Guedes, em entrevista depois 
de evento no Consulado da Itália.

O ministro insistiu que, do jeito 
que está o projeto, para evitar pro-
blemas no futuro, seria necessá-
rio fazer uma nova reforma daqui 

a cinco ou seis anos. Sobre o fim 
da capitalização, Guedes disse que 
achou redundante tirar a emenda. 
“Se fizer só R$ 860 bi, já é uma 
declaração do relator que as con-
versas estão indicando que não 
há desejo da Nova Previdência”, 
acrescentou.

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ) considerou des-
necessário o comentário de Guedes 
no momento em que Congresso 
“assumiu a responsabilidade pela 
reforma da Previdência”. “Ele não 
está sendo justo com o Parlamento, 
que tem comandado sozinho a arti-

culação para aprovação da reforma 
da Previdência”, enfatizou.

Deputados do Centrão, porém, 
criticam essa articulação. Pontos 
acertados com o relator, Samuel 
Moreira (PSDB-SP), teriam sido 
deixados de lado, o que deverá le-
var a alterações durante a votação 
do relatório. Entre o que havia sido 
acordado e não foi cumprido está a 
desconstitucionalização – o gover-
no pretende retirar da Constituição 
itens da Previdência Social. Morei-
ra manteve alguns, mas permitiu 
retirar outros. 
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Relatório mantém ataques 
aos direitos dos mais pobres

O relatório do deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
06/2019, que trata da reforma da 
Previdência, mostra alguns recuos 
em relação ao texto original envia-
do ao Congresso pelo governo, mas 
mantém o “espírito” da proposta, 
de jogar a conta do suposto déficit 
para a população mais vulnerável. 

A deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) considera que a opo-
sição obteve duas vitórias. “A pri-
meira foi não marcar a data de vo-
tação, diferentemente do que tinha 
sido anunciado no dia anterior, que 
seria em 25 de junho. A segunda vi-
tória foi a retirada da proposta de 
capitalização da PEC”, disse a par-
lamentar em matéria do jornalista 
Eduardo Maretti, do site Rede Bra-
sil Atual (RBA).

A capitalização proposta pelo 
governo e defendida pessoalmente 
pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, em sessões na Câmara dos 
Deputados, era considerada pela 
oposição e por especialistas de di-
versos matizes como a destruição 
completa do regime no país, base-
ado no conceito da solidariedade. 
O relatório também retirou da PEC 
mudanças na aposentadoria rural e 
no Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC).

Para o deputado Paulo Teixei-
ra (PT-SP) – também ouvido pela 
reportagem da RBA –, a PEC que 
sai do relatório de Samuel Morei-
ra “continua violento contra os 
aposentados pobres, contra a clas-
se trabalhadora do regime geral, e 
promove um confisco”. Ele aponta 
que o projeto aumenta o tempo de 
contribuição em relação às regras 
atuais. “Em resumo, é confiscatório 
em relação aos mais pobres.”

Os recuos do relatório em relação 
ao texto original “foram decorrentes 
da mobilização da sociedade brasi-
leira”, diz Teixeira.  “A greve geral 
foi uma mobilização nacional forte e 
a cidade de São Paulo parou.”

O entendimento da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justi-
ça do Trabalho (Anamatra) é que a 
desconstitucionalização se mantém 
no texto do relator. A entidade tem 
denunciado a manobra parlamen-
tar, instaurada pela PEC, de reme-
ter mudanças constitucionais a leis 
ordinárias e complementares.

“A desconstitucionalização do 
sistema de Previdência foi man-
tida. Isso porque, segundo o re-
latório, futuras leis ordinárias 
poderão definir idade, tempo de 
contribuição e alíquotas confor-
me cada ente federativo”, avalia a 
Anamatra em seu site.

Moro admite ‘descuido’ ao 
trocar mensagens com Deltan

O ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, disse nes-
ta sexta-feira que pode ter cometi-
do um “descuido formal” ao trocar 
mensagens com membros da For-
ça-Tarefa da Lava Jato por meio de 
um aplicativo de mensagens.

“Eu não cometi nenhum ilíci-
to. Estou absolutamente tranquilo 
em relação a todos os atos que 
cometi enquanto juiz da Lava 
Jato”, disse o ministro durante 
apresentação do esquema de se-
gurança da Copa América.

“Eventualmente, pode ter havi-
do algum descuido formal, mas, 
enfim, isso não é nenhum ilícito”, 
disse o ministro, acrescentando 
que não considera que receber 
uma notícia-crime e repassá-la ao 
Ministério Público pode ser qua-
lificada como conduta imprópria.

Para o editor e fundador do site 
The Intercept, Glenn Greenwald, 
o ministro “finalmente admite” a 

veracidade das conversas divul-
gadas pelo site que revelaram a 
instrução em segredo feita pelo 
então juiz para fabricar provas 
contra o ex-presidente Lula.

“Depois de uma semana ten-
tando enganar a todos insinuando 
que o material que nós publica-
mos pode ser fabricado ou alte-
rado, Sergio Moro – depois que 
publicamos o contexto completo 
de suas conversas com Deltan – 
finalmente admite: ‘Foi descuido 
meu’”, escreveu o jornalista em 
sua página nas redes sociais.

Glenn destacou ainda que “se 
as mensagens fossem alteradas 
ou forçadas”, como argumentam 
os procuradores, “seria extrema-
mente fácil para provar: mostre 
os originais”. “Eles não fizeram 
isso e não vão, e não podem, por-
que eles sabem que estão mentin-
do ao sugerir que foram altera-
dos”, completou.

Aislan Loyola

45 milhões de brasileiros dizem 
não a mudanças na Previdência

O dia foi de paralisações e atos 
de trabalhadores e estudantes em 
todo o país, contra a reforma da 
Previdência do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), por mais em-
pregos e contra os cortes na edu-
cação. Transporte, saúde, educa-
ção, energia, metalurgia, petróleo 
e gás, além de servidores públi-
cos de todas as áreas, bem como 
profissionais de outras categorias, 
pararam nesta sexta-feira, dia da 
greve geral.

No total, mais de 45 milhões de 
brasileiros pararam as atividades 
e se manifestaram contra as novas 
regras da aposentadoria que, mes-
mo após as alterações feitas pelo 
relator da reforma, Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), prejudica os tra-

balhadores com medidas como a 
obrigatoriedade da idade mínima, 
aumento do tempo de contribuição 
e mudanças no cálculo do benefí-
cio. Além disso, protestaram contra 
o caos econômico e a falta de uma 
política de investimentos que gere 
emprego e renda. 

Segundo a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), houve atos em 
mais de 375 cidades, incluindo as 
capitais do país. No início da manhã, 
motoristas e cobradores de ônibus e 
trabalhadores dos metrôs de várias 
capitais cruzaram os braços. 

Na capital do Rio de Janeiro, o 
principal palco das manifestações 
foi a Candelária, que ficou lotada 
de manifestantes a partir da tarde e 
início da noite. Pela manhã, traba-

lhadores foram atacados pela Polí-
cia Militar ao fazer atos de protesto 
em várias vias importantes da ca-
pital. O transporte público, porém, 
funcionou durante todo o dia. 

Em Jacarepaguá, na Zona Oeste 
do Rio, e no Leblon, aulas públicas 
foram organizadas pelo Sepe e Sin-
pro-RJ, entidades que representam 
os professores das escolas públicas 
e particulares. Eletricitários e por-
tuários também pararam as ativida-
des nesta sexta-feira.

Várias agências bancárias fica-
ram fechadas em vários municí-
pios, além da capital. Os petroleiros 
do Terminal da Baía de Guanabara 
aderiram à paralisação. A refinaria 
de Duque de Caxias também ficou 
fechada na greve geral. 

Pibinho em abril joga nuvens 
negras para segundo semestre

A divulgação do Índice de Ati-
vidade Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) de abril completou a 
semana de notícias ruins na eco-
nomia. A retração de 1,47% no tri-
mestre, em relação aos três meses 
anteriores (novembro de 2018 a 
janeiro de 2019), veio se somar à 
estagnação no setor de serviços, di-
vulgada na quinta-feira pelo IBGE 
(alta de apenas 0,4% em 12 meses)

O IBC-Br procura antecipar o 
resultado oficial do Produto Inter-
no Bruto (PIB), soma de tudo que 
é produzido no país. O índice des-
sazonalizado (ajustado para o perí-
odo) apresentou retração de 0,47% 
em abril em relação a março deste 
ano. O resultado veio pior do que 

esperavam analistas do mercado fi-
nanceiro, que previam, em média, 
retração de 0,1%.

Foi o quarto mês seguido de que-
da, de acordo com dados revisados 
pelo Banco Central: 0,22%, em ja-
neiro, 1,04%, em fevereiro e 0,30%, 
em março, em comparação ao mês 
anterior. A queda no primeiro trimes-
tre deste ano fora de 0,68%. No ano, 
o IBC-Br ficou praticamente estável 
– expansão de apenas 0,06%.

Na comparação com abril de 
2018, a retração chegou a 0,62%. Em 
12 meses encerrados em abril, o in-
dicador teve crescimento de 0,72%. 
As quedas comprometem o segundo 
semestre, analisam economistas, tan-
to do mercado, quanto da academia. 
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Ninguém hoje em dia 
pode falar e escrever sobre 
o Brasil como nação e como 
civilização sem tratar da 
questão da moral e da ética. 
Em outros tempos, grandes 
pensadores brasileiros nem 
se tocavam sobre isso. Nem 
Euclydes da Cunha, nem 
Capistrano de Abreu, nem 
mesmo Oliveira Viana cui-
daram desse tema. Moral e 
ética estavam embutidos em 
temas como classe social, 
relações familiares, questões 
políticas e, especialmente, 
religião.

Gilberto Freyre e Sérgio 
Buarque de Holanda tan-
genciam o tema moral ao 
analisar aspectos da cultura 
brasileira. A moral aí, para 
esses autores, surge como 
um jogo de comportamentos 
que expõem o caráter da de-
sigualdade da formação bra-
sileira, seja ela ocasionada 
pela predominância do por-
tuguês, seja ela advinda do 
caráter parafeudal e pré-mo-
derno da nossa civilização, 
seja ela ainda constituída por 
sujeitos culturais altamente 
desconectados com a moral 
civilizacional europeia. A 
mestiçagem física e cultural 
teria produzido seres onde a 
moral não chega, ideia po-
pularizada pela frase “não 
existe pecado abaixo do 
Equador”.

Bem, mas agora, especial-
mente desde a redemocrati-
zação do país, a questão éti-
ca e moral rasga e escancara 
nossa vida cultural e social 
como uma ferida purulenta e 
aparentemente sem remédio. 
Temos moral, temos ética, 
ou somos só a esculhamba-
ção generalizada?

Em tratando desse tema no 
primeiro capítulo, intitulado 
“Moral eu tenho, o que me 
atrapalha é a ética”, o mais 
longo do meu livro O Brasil 
Inevitável, dou uma longa 
e profunda escaneada nesse 
tema, penetro em questões 
de pedagogia, socialização, 
formação social, desigualda-
de de classes, psicologia, po-
lítica, sempre com um olhar 
de antropólogo, de quem se 

deixa impregnar por todos os 
motivos e razões que consti-
tuem o comportamento so-
cial, portanto, moral e ético 
do brasileiro. Sem condes-
cendência, mas com piedade 
– é o teor desse capítulo. As-
sim, creio que valha a pena 
ler esse capítulo, um dos três 
vértices do livro.

O livro O Brasil Inevitá-
vel, e este capítulo em par-
ticular, foi escrito entre fins 
de 2015 e meados de 2017. 
Revisões e acréscimos fo-
ram inseridos ao fim, porém 
sem atropelos ao texto esta-
belecido anteriormente. Para 
o livro, o processo Operação 
Lava Jato é um episódio de 
nossa vida recente, porém 
com alguma agudeza e com 
possibilidades de deixar 
uma marca permanente. O 
livro não relata nem trata de 
nenhum dos acontecimentos 
que se desenrolaram, mui-
to menos casos específicos, 
como as prisões de Cunha e 
Lula.

A Operação Lava Jato em 
si é citada em três momen-
tos. O primeiro vem logo no 
início do capítulo sobre ética 
e moral, com a seguinte ob-
servação:

“Começando pelas con-
sequências da tão propalada 
ausência de ética na cultu-
ra brasileira, levantamos a 
inevitável pergunta: por que 
o Brasil carrega dentro de 
si tanta corrupção, mas ao 
mesmo tempo se magoa tan-
to por ser assim e também 
por achar que não há jeito de 
controlar essa péssima ca-
racterística social?

Tal pergunta tornou-se 
mais intensa e perturbadora 
a partir dos últimos anos do 
governo Lula (2003–2010), 
dos anos presidenciais de 
Dilma Rousseff (2011–
2016) e de Michel Temer 
(2016–2018), quando surgiu 
no Brasil, motivado em parte 
pela ação de altos segmentos 
do judiciário brasileiro na 
persecução de gente acusa-
da de ter praticado corrup-
ção em estrondoso nível de 
gravidade, um tal espírito de 
indignação e condenação à 

imoralidade e à falta de éti-
ca vigentes no país, que todo 
mundo ficou meio atônito, 
entre o descrente e o quero 
mais, suscitando com isso 
pensamentos e sentimentos 
sobre o país que muitos não 
ousavam pensar ou já tinham 
desistido de desejar. Qual 
seja, que o Brasil, afinal de 
contas, apesar dos séculos de 
prática de corrupção, pode-
ria tomar um rumo diferen-
te, já que, no íntimo de cada 
brasileiro palpita uma veia 
ética e bate um tambor de in-
dignação contra a corrupção 
e contra quaisquer atos que 
possam ser vistos como an-
tiéticos.

Este capítulo é uma ten-
tativa um tanto canhestra de 
avaliar o espírito brasileiro 
pela moral e pela ética, so-
pesando suas atribulações 
(mais baixos do que altos 
momentos, por suposto), fa-
lhas, defeitos e pecados avo-
lumados contra os cacos e os 
destroços esparramados de 
caráter, dignidade e semen-
tes de reabilitação.

A autoimagem do bra-
sileiro como um bom su-
jeito – honesto, tolerante, 
cordial, racional, generoso, 
não racista etc., mas que não 
pode dizer o mesmo do seu 
vizinho – é desafiada pelas 
evidências em contrário e, 
na verdade, é desmascarada 
pela implícita contradição de 
alguém considerar-se dife-
rente de outros que, por to-
das as razões e méritos, são 
muito seus semelhantes. Ao 
esmiuçar o comportamento 
de qualquer brasileiro por 
um padrão rígido de ética, 
veremos que, até o mais em-
pertigado moralista soçobra-

rá em dificuldades e embara-
ços por atitudes e ações que 
se desviam claramente do 
reto caminho que ele propõe 
para os outros, e só um tanto 
para si. Basta que o vizinho 
ou o cunhado seja indagado 
sobre seu comportamento 
para desmoronar a autoima-
gem do moralista.”

No mesmo capítulo sobre 
ética e moral, no subitem que 
trata da questão da punibili-
dade, menciono alguns resul-
tados surpreendentes da Lava 
Jato no seguinte parágrafo:

“4b. Punibilidade para to-
dos

Uma das maiores quei-
xas dos brasileiros que não 
se acham nos altos estratos 
da vida social é a de que os 
‘ricos’, isto é, os membros 
das classes sociais altas, ra-
ramente sofrem punição por 
seus crimes e delitos.

São inúmeros os exemplos 
de assassinos cruéis, ladrões 
de casaca, empresários sa-
fados, advogados espertíssi-
mos, médicos inescrupulo-
sos, enfim, até professores 
cínicos – todos ricos, riquís-
simos ou remediados com 
acesso a formas de poder – 
que se safam de punição por 
seus crimes. Parece que nos-
so sistema judiciário foi feito 
para aliviar os criminosos de 
alta estirpe e só cair com mão 
pesada sobre os “pequenos”, 
os pobres, os ladrões de ga-
linha, os sem dinheiro e sem 
poder. Tal narrativa simplis-
ta e estereotipada tem sua 
razão de ser, pois as esta-
tísticas mostram claramente 
quem está nas cadeias bra-
sileiras e quem passa ao seu 
largo por crimes até maio-
res. Daí é que, para mais 
uma vez retomar a Lava 
Jato, tivemos a gloriosa sur-
presa de ver grandes políti-
cos e homens riquíssimos e 
de larga influência política 
e econômica serem senten-
ciados e presos em cadeias 
e prisões simples, ainda que 
diferenciadas pelo estiloso 
privilégio brasileiro de ser-
virem a gente com diploma 
universitário. Tomados por 
esse acontecimento insólito, 

os novos presos, pelo tanto 
que já tentaram, não sabem 
mais como apelar por seus 
advogados ao sistema que 
sempre lhes servira com pres-
timosidade. Os juízes os con-
denam, os tribunais federais 
confirmam as sentenças em 
segunda instância e os tribu-
nais superiores reconfirmam 
essas sentenças. Como pode 
isso acontecer? Amadureceu, 
chegou a hora, caiu a ficha.

A impunidade parece es-
tar em baixa no Brasil. Isto 
quer dizer que o sistema éti-
co brasileiro está em alta. 
E todos estão abismados, 
porém contentes, ainda que 
irresolutamente, com o que 
está acontecendo. Não so-
mente o chefe do tráfico da 
comunidade como também 
o chefe da Odebrecht estão 
presos. E que suas folgas se-
jam menos generosas. Se o 
exemplo da Lava Jato se es-
tender para outros casos de 
corrupção ou de crimes de 
quaisquer naturezas, a puni-
bilidade vai acrescentar mui-
to ao sistema ético brasileiro. 
Levar ricos à cadeia será um 
grande exemplo para quem 
intenciona cometer crimes, 
seja rico ou seja pobre.”

O outro texto em que men-
ciono a Lava Jato está na pá-
gina 392, quase em vias de 
conclusão do livro, quando 
estou tratando dos defeitos e 
desenganos brasileiros, bem 
como de suas potencialida-
des. Eis como está escrito, 
num pequeno parágrafo:

“Pois, ninguém que não 
seja pego com a mão na bo-
tija se considera corrupto. 
Aliás, mesmo quem é pego 
em flagrante tem justificati-
vas para se considerar ino-
cente. São muitas, e todas 
têm abrigo em nossas leis 
criminais. A Operação Lava 
Jato está mostrando o quanto 
de cinismo existe na política 
brasileira e, pelo outro lado, 
o quanto de poder a elite de 
políticos e empresários tem 
em instrumentos jurídicos 
à sua disposição de defesa. 
Nossas leis de proteção dos 
direitos civis se esparramam 
em filigranas de justificati-

vas de tal modo que, quando 
um juiz quer usar de uma in-
terpretação mais rígida, logo 
é vilipendiado de déspota 
pelos advogados de defesa 
e pelos que de algum modo 
têm culpa em cartório. Na 
corte suprema da justiça bra-
sileira os ministros se reve-
zam em condenar alguém à 
prisão e em seguida dispen-
sá-lo de maiores constrangi-
mentos, sempre por motivos 
os mais refinados. O público 
se queda pasmo, sem ca-
pacidade de poder esganar 
nenhum deles. Em meados 
de 2018, ninguém é capaz 
de prever o que vai aconte-
cer no Brasil em matéria de 
renovação de nossa moral e 
de nossa ética, após a Lava 
Jato. Só podemos sonhar e 
almejar pelo melhor.”

Em suma, a Operação 
Lava Jato surgiu no Brasil 
não propriamente como um 
meteoro que cruza nosso fir-
mamento, mas quiçá como 
um meteorito que cai na Ter-
ra Brasilis e deixa sua marca.

Mas esse não é um mete-
orito aleatório: tem sua ori-
gem mítica num espaço side-
ral da cultura brasileira, tem 
raízes na nossa conturbada 
história, tem tronco, caule 
e galhos, ainda que todos 
muito tênues e não de ma-
deira de lei. Um vento pode 
arrebentar essa arvorezinha 
e a planura volta a dominar. 
A contemporaneidade bra-
sileira criou algumas con-
dições para que florescesse 
o processo de retomada do 
espírito ético de nossa cul-
tura. Oxalá a cultura brasi-
leira possa entender através 
de todos os seus segmentos 
o quanto a honestidade vale 
a pena para ele prossiga em 
sua trajetória constitutiva e 
determine os termos de nos-
so processo civilizatório.

q  Mércio Gomes
Ph.D em Antropologia, 

presidiu a Funai entre 2003 
e 2007. Atualmente leciona 

na UFRJ. Autor de diversos 
livros, mantém o blog O Brasil 

Inevitável (obrasilinevitavel.
home.blog/)

Quiçá a Operação 
é como um 
meteorito que cai 
na Terra Brasilis e 
deixa sua marca

Moral e ética no Brasil – O caso Lava Jato

Terceirização: riscos e cautelas necessárias
Com o início da Re-

forma Trabalhista (Lei 
13.467/2017), que entrou 
em vigor no mês de novem-
bro de 2017, houve institui-
ção expressa quanto à possi-
bilidade de terceirização de 
atividade-fim, assim enten-
dida como a terceirização 
da atividade principal exer-
cida pela empresa.

Com a Reforma, outras 
providências também foram 
estabelecidas, tais como a 
responsabilidade direta do 
tomador dos serviços com 
relação as condições de 
saúde, higiene e seguran-
ça no trabalho no que diz 
respeito aos empregados 
terceirizados, a garantia de 
condições igualitárias entre 
empregados próprios e ter-
ceiros no que concerne ao 

fornecimento de alimenta-
ção e transporte, o estabe-
lecimento de “quarentena” 
para recontratação de ex-
empregados na condição 
de prestadores de serviços, 
além de alguns requisitos 
mínimos que devem ser pre-
enchidos pela empresa con-
tratada e que devem constar 
no contrato de prestação de 
serviços para validade da 
terceirização.

Contudo, o cenário ain-
da era de segurança ju-
rídica, à medida que as 
novas disposições legais 
coexistiam com a Súmula 
331, editada pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) e ainda aplicada por 
alguns juízes e tribunais, 
que permitiam a terceiri-
zação apenas em casos de 

trabalho temporário e ati-
vidade-meio especializada 
(ex.: limpeza e segurança).

Para pôr fim a essa con-
trovérsia, foi julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), em meados de agosto 
de 2018, a ADPF 324, já em 
curso desde o ano de 2014 
e que discutia justamente a 
possibilidade de terceiriza-
ção de todas as atividades 
da empresa.

Por maioria de votos, os 
ministros da Suprema Corte 
entenderam que não há fun-
damento legal para vedação 
de determinadas espécies 
de terceirização, bem como 
que esta vedação seria um 
fator de atraso na economia, 
uma vez que eleva os cus-
tos envolvidos no processo 
produtivo. Com isso, decla-

raram a constitucionalidade 
da terceirização de todos os 
tipos de atividade, inclusive 
da atividade principal, o que 
foi bastante festejado pelo 
empresariado à época do 
julgamento.

Entretanto, é necessário 
chamar atenção para o fato 
de que esse posicionamento 
veda apenas o reconhecimen-
to de vínculo empregatício 
exclusivamente sob o argu-
mento de terceirização de 
atividade-fim, porém não im-
pede que haja reconhecimen-
to de vínculo quando consta-
tada, na realidade, a presença 
dos elementos do contrato 
de emprego entre emprega-
dos terceirizados e tomador 
de serviços, especialmente a 
pessoalidade, a habitualidade 
e a subordinação.

Nesta linha de raciocínio, 
não seria viável, na prática, 
a terceirização irrestrita de 
todas os setores de uma em-
presa, posto que há atividades 
que fatalmente demandam 
que haja ingerência do toma-
dor com relação a quem pres-
ta os serviços. Este é um fator 
que deve ser levado em con-
sideração pelo empresário no 
momento de decidir quais 
tarefas devem ser absorvidas 
internamente e quais podem 
ser executadas por terceiros.

Além disso, há alguns 
cuidados importantes para 
que o risco atrelado à ter-
ceirização seja reduzido, 
como, por exemplo, ater-
se à cobrança pelos resul-
tados pactuados, sem que 
haja controle direto quanto 
à jornada e produtividade 

dos terceirizados, evitar a 
identificação desses ter-
ceirizados como se fossem 
empregados próprios (uso 
de crachá, assinatura de 
e-mail etc.), fiscalizar cor-
retamente as condições de 
saúde e segurança, procu-
rar prestadores de serviços 
idôneos e já consolidados 
no mercado e, principal-
mente, elaborar um contra-
to de prestação de serviços 
completo, que abarque to-
das as condições da presta-
ção e que proteja o tomador 
nos aspectos cível, tributá-
rio e trabalhista.

q  Danielle Blanchet
Gestora do Núcleo de 

Procedimentos Especiais da 
área Trabalhista do escritório 

Marins Bertoldi Advogados.
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Mesmo com mudanças, 
reforma prejudica economia

Apesar de o relatório sobre a reforma da Previdência 
ter quebrado a espinha dorsal da proposta do governo 
– que era retirar o tema da Constituição e introduzir o 
modelo de capitalização, sepultando o sistema solidário 
tradicional no Brasil – os pontos que permanecem ainda 
são capazes de provocar um estrago, tanto na conta de 
cada aposentado, quanto na economia brasileira.

Um dos itens inventados pelo relator, deputado tucano 
Samuel Moreira, pretende retirar recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) que iriam para o BNDES. 
Significa minar uma das poucas fontes de recursos a juros 
módicos e de longo prazo para financiar a infraestrutura. 
Drenar verba do banco significa diminuir o crescimento 
econômico. Além do mais, o FAT não tem nenhuma rela-
ção com Previdência.

Também não tem relação, mas foi incluída desde o 
princípio pelo governo, a garfada nos abonos de PIS e 
Pasep previa cortar R$ 170 bilhões em dez anos, limitan-
do o pagamento a quem recebesse até um salário míni-
mo. O relator aumentou este limite para R$ 1.364,43. 
A coluna não tem os dados para calcular quanto restou 
de corte, mas o estrago no consumo será grande. Quem 
recebe este dinheiro extra, quase um 14º salário, gasta 
com compras ou acerta dívidas. Esse dinheiro é tão im-
portante que o ministro Paulo Guedes, para tentar dar um 
alívio na economia, pretende, a exemplo de Michel Te-
mer, liberar o saque do PIS.

Redução de aposentadorias e pensões é, por definição, 
contracionista, ou seja, reduz o consumo e prejudica a 
economia. O ajuste alegado pelo governo pode se perder 
em um crescimento menor do PIB. Mas a batalha da re-
forma está apenas começando, e já com derrotas claras 
para a proposta de Guedes. O Centrão avisa que alguns 
acordos foram desrespeitados pelo relator e deve apre-
sentar destaques ao texto. A desidratação continua.

‘O Brasil está de luto’
O presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, 

afirmou que a decisão do STF em liberar a privatização 
de subsidiárias sem aprovação do Congresso é “convite 
à fraude”. Segundo nota distribuída por Celestino, o Su-
premo não atentou para a fraude à lei, em que subsidiárias 
sejam criadas com o propósito deliberado de permitir a 
sua venda, privatizando as estatais por partes. “O Brasil 
perde uma ferramenta essencial ao seu desenvolvimento.”

O presidente do Clube de Engenharia afirma que a 
política de venda de ativos da Petrobras, “adotada desde 
a gestão Bendine, no governo de Dilma Rousseff”, visa 
reduzi-la “à condição de mera produtora e exportadora 
de petróleo bruto, tornando o Brasil refém das petroleiras 
privadas multinacionais para o atendimento às suas ne-
cessidades de derivados de petróleo e de petroquímicos”.

“Décadas de esforços para construir uma das maiores 
petroleiras do mundo estão postos a perder. Mais de 5 
mil empresas, nacionais e estrangeiras, cerca de 800 mil 
empregos qualificados, dos quais os de mais de 60 mil 
engenheiros, perderão a razão de ser. A nós, brasileiros, 
no setor de óleo e gás, restarão empregos e negócios nas 
áreas de segurança, transporte e alimentação. Por isto, 
está de luto o Brasil”, vaticina Pedro Celestino.

Sobe
O custo anual de ataques hackers ultrapassa US$ 3 

trilhões em perdas de ativos, de acordo com o estudo 
da multinacional de seguros Aon. Segundo a Pesquisa 
Global de Gerenciamento de Risco de 2019, os ataques 
cibernéticos e as violações de dados representam atual-
mente o sexto maior risco, ameaça que deve subir para a 
terceira posição em 2022.

Liga amanhã
Quem ligava para o Itaú Bankfone nesta sexta-feira e 

pedia para falar com um atendente recebia a mensagem: 
“Devido à manifestação sindical, estamos impossibilita-
dos de atender você hoje”.

Sociedade
Bolsonaro demitiu o então ministro Bebiano por “traz-

er a inimiga Globopara dentro do Palácio do Planalto”. 
Greenwald disse que revelará “os documentos mostrando 
como Moro está trabalhando junto com a sócia Globo”. É 
melhor Moro já ir se despedindo do Ministério e do STF.

Rápidas
As Implicações Geopolíticas e Comerciais com os Brics 

é tema da palestra que Renato Galvão Flôres Jr., da FGV, 
realiza dia 19, às 10h30, na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ) *** A Companhia Ensaio Aberto pror-
rogou a temporada do espetáculo Luz nas Trevas até 30 
de junho. A peça, baseado em texto escrito pelo alemão 
Bertold Brecht há 100 anos, é encenada no Armazém da 
Utopia, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Grandes indústrias não fazem 
investimentos como planejado
Cerca de 75% 
feitos em 2018 
foram financiados 
por capital 
próprio

A participação dos ban-
cos privados no financia-
mento dos investimentos 
das indústrias de grande 
porte aumentou de 8% 
para 13% em 2018. No 
mesmo período, a fatia dos 
bancos públicos de desen-
volvimento recuou de 10% 
para 7%. 

“Enquanto a participa-
ção dos bancos comerciais 
privados foi recorde, a dos 
bancos oficiais de desenvol-
vimento foi a menor da série 
que começou em 2010”, diz 
pesquisa anual Investimen-
to na Indústria, divulgada 
nesta sexta-feira pela Con-
federação Nacional da In-
dústria (CNI).

A pesquisa foi feita entre 
24 de janeiro e 15 de abril 
com 334 indústrias de gran-
de porte, que têm 250 ou 
mais empregados. De acor-
do o levantamento, 75% 
dos investimentos feitos 
em 2018 foram financiados 
pelo capital próprio das em-
presas, o mesmo percentual 
de 2017 e semelhante à fatia 
de 72% registrada em anos 
anteriores. Já as expectati-
vas para este ano são posi-
tivas. 

Oito em cada dez indús-
trias de grande porte pla-
nejam investir em 2019. 
O número é praticamente 
igual aos 81% registrados 
no ano passado, mas está 
muito acima dos 67% de 
2017 e dos 64% de 2016.

Recuperação

“As dificuldades de re-
cuperação da economia 
frustraram os planos de in-
vestimentos das grandes in-
dústrias. O número de em-
presas que fez algum tipo de 
investimento em 2018 foi de 

75%, seis pontos percentuais 
abaixo dos 81% que planeja-
vam investir”, ressalta o le-
vantamento.

Entre as empresas que in-
vestiram, metade (51%) não 
conseguiu realizar os proje-
tos como planejado. Dessas, 
38% realizam os investi-
mentos apenas parcialmen-
te, 9% adiaram os projetos 
para 2019 e 4% cancelaram 
ou adiaram para depois de 
2019. As informações são da 
pesquisa

“A frustração dos planos 
de investimento em 2018 
deve-se à decepção com a 
retomada da economia. Em 
particular, o crescimento da 
demanda ficou abaixo do 
que se esperava, especial-
mente por causa do elevado 
desemprego. Além disso, as 
incertezas internas e exter-
nas que contaminaram boa 
parte do ano passado tam-
bém trouxeram riscos ao 
investimento”, afirma o ge-
rente-executivo de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco.

“É preciso considerar 
também que a maior parte 
dos investimentos é finan-
ciada com capital próprio 
das empresas. Como elas es-
tão com situação financeira 
mais debilitada do que em 
anos anteriores, o investi-
mento ficou prejudicado”, 
acrescenta.

O economista também 
destaca que a recuperação 
do investimento é funda-
mental para a retomada do 
crescimento sustentado. “O 
investimento em uma nova 
fábrica, ou nova linha de 
produção gera muito mais 
emprego do que a reativa-
ção de uma máquina parada. 
A geração mais robusta de 
empregos será capaz de au-
mentar a renda e o consumo. 
Isso estimula novos investi-
mentos e realimenta o ciclo 
virtuoso do crescimento”, 
ressalta.

O levantamento mostra 
que, entre as empresas que 
investiram, a maioria (56%) 
destinaram recursos para a 
continuação de projetos an-
teriores e 44% aplicaram em 
novos projetos. O principal 

objetivo dos investimentos 
no ano passado foi a ino-
vação: 53% das empresas 
aplicaram na melhoria ou 
na modernização dos pro-
cessos produtivos e em no-
vos produtos. Dessas, 36% 
investiram na melhoria dos 
processos produtivos, 13% 
buscaram a introdução de 
novos produtos e 4% apli-
caram em novos processos 
de produção. Além disso, 
28% investiram no aumento 
da capacidade de produção, 
o maior número registrado 
desde 2012.

Planos para 2019

Os empresários dizem 
que a expectativa de cres-
cimento do consumo e os 
avanços tecnológicos esti-
mularam a intenção de in-
vestimentos para este ano. 
Entre as indústrias que pre-
tendem investir, 57% afir-
maram que a perspectiva de 
aumento da demanda mo-
tivou os projetos de inves-
timentos. Fatores técnicos, 
como tecnologia, mão de 
obra e matéria-prima dispo-
níveis, foram estímulos para 
41% das empresas.

A pesquisa mostra ainda 
que o excesso de regulação 
e de burocracia e a falta de 
recursos financeiros interfe-
riram nas decisões de inves-
timentos para este ano. Mais 
da metade (51%) das indús-
trias dizem que os recursos 
financeiros desestimularam 
os planos. 49% apontaram 
a regulação e a burocracia 
como fatores que atrapalha-
ram a disposição para inves-
tir.

Competitividade

O principal objetivo das 
empresas que pretendem in-
vestir em 2019 é a melhoria 
dos processos produtivos, 
o que demonstra a preocu-
pação com a eficiência e a 
competitividade. A melhoria 
dos processos produtivos fi-
cou em primeiro lugar, com 
36% das assinalações. Em 
seguida, com 22% das res-
postas aparece o aumento da 
capacidade instalada e, em 

terceiro lugar, com 17% das 
menções, a introdução de 
novos produtos.

“Diante da nova revolu-
ção industrial, a inovação 
tem papel importante para 
as empresas. A capacidade 
de inovar é que determina-
rá quem fica com as portas 
abertas e quem vai desapare-
cer neste ambiente de cres-
cente pressão tecnológica e 
de sofisticação de mercado”, 
avalia Flávio 

Castelo Branco

Os investimentos neste 
ano devem se concentrar 
na compra de máquinas e 
equipamentos. Essa opção 
obteve 59% das menções 
das empresas que têm pla-
nos para investir. Em se-
gundo lugar, com 18% das 
respostas, aparece a com-
pra de novas tecnologias, 
como automação e tecnolo-
gias digitais, e, em terceiro, 
com 6% das assinalações, 
os empresários apontaram 
a melhoria da gestão do ne-
gócio.

Neste ano as indústrias 
brasileiras pretendem in-
vestir especialmente para 
conquistar o mercado in-
terno. O percentual do in-
vestimento voltado total-
mente ou principalmente 
para o mercado doméstico 
alcançou 67%, o mesmo 
registrado em 2018. Os in-
vestimentos destinados ex-
clusivamente ao mercado 
externo passaram de 7% em 
2018 para 8% neste ano. A 
CNI avalia que a isso é re-
sultado da baixa demanda 
interna e das incertezas no 
mercado externo.

Além disso, a pesquisa 
mostra que 74% das indús-
trias brasileiras de grande 
porte não têm investimen-
tos produtivos no exte-
rior e nem pretendem ter. 
Outras 13% não têm, mas 
pretendem ter. Entre as 
14% de empresas que têm 
investimentos produtivos 
no exterior, 8% pretendem 
manter os projetos e ne-
nhuma planeja reduzir ou 
vender os ativos em outros 
países.

‘Bolsonaro segue a passos largos 
agenda lesa-pátria de Temer’
Para deputado, 
multinacionais 
estão controlando 
os leilões de blocos 
importantes

O presidente da Frente 
Parlamentar Mista em De-
fesa da Petrobras, deputado 
federal Nelson Pellegrino 
(PT-BA), classificou como 
“crime de lesa-pátria” a 
entrega de subsidiárias da 
petroleira, como a Trans-
portadora Associada de Gás 
(TAG). Lembrou que a Pe-
trobras deve ser vista como 
uma empresa fornecedora 
de energia, tanto que, em 
passado recente, investiu 
em biodiesel e outras fontes 
alternativas. “Energia é algo 
estratégico em qualquer 
país do mundo”, pondera.

O deputado baiano obser-
vou que o setor de petróleo, 
especificamente, é operado 
por empresas muito grandes 
e em número reduzido, daí 
a necessidade de operar de 
forma integrada (verticali-
zada). “Costuma-se usar a 
expressão ‘do poço ao pos-
to’ para definir a verticaliza-
ção, ou seja, extração, refi-
no e a distribuição, onde se 
faz a propaganda da marca, 
algo fundamental para con-

correr nesse mercado. La-
mentavelmente, Bolsonaro, 
acompanhando o governo 
Temer, vem liderando um 
processo que está alijando 
a Petrobras dessa prerroga-
tiva”.

Lei de Partilha

Pellegrino pondera que 
a Lei de Partilha entende 
a riqueza do pré-sal como 
sendo um bem da União e 
determinou a constituição 
de um fundo social, para 
que a população fosse di-
retamente beneficiada com 
os lucros gerados. Para tan-
to, ele avalia que o Estado 
deve ser o gestor dessa ri-
queza. 

“Com o pré-sal, o Brasil 
precisa pensar e agir como 
grande produtor, ou seja, 
empresa e governo devem 
regular a produção em favor 
da nação. Em países como a 
Rússia e alguns do Oriente 
Médio, o monopólio da pro-
dução é usado como arma de 
defesa.”

Frente em Defesa

Para o presidente da Fren-
te em Defesa da Petrobras, 
que já conta com 210 de-
putados e 42 senadores, in-
clusive da base do governo, 
Temer não conseguiu acabar 
com o regime de partilha, 
mas retomou o desmonte 
da Petrobras, iniciado com 

Collor e FHC. “Temer per-
mitiu que empresas privadas 
possam participar do pré-sal 
sem a Petrobras. A empresa 
também tem devolvido e não 
participado dos leilões de 
blocos importantes. Signifi-
ca que as multinacionais es-
tão controlando o processo. 
Deu também prosseguimen-
to ao fatiamento da empresa, 
para facilitar sua privatiza-
ção”, disse, acrescentando 
que Bolsonaro segue a agen-
da de Temer, que na verdade 
é a agenda das multinacio-
nais.

“Elas querem o pré-sal, 
os gasodutos, a petroquími-
ca, as refinarias, deixando a 
Petrobras restrita à extração 
de petróleo. Um crime de le-
sa-pátria. Quando o pré-sal 
foi descoberto, foi instau-
rado o regime de partilha, 
que previa regras de incen-
tivo ao conteúdo nacional. 
Havia a possibilidade de 
criação de 4 milhões de em-
pregos diretos e indiretos. 
Acabaram com o conteúdo 
local e fizeram uma emenda 
abrindo mão de R$ 1 trilhão 
em receitas”, criticou. Para 
o parlamentar, Temer e Bol-
sonaro estão destruindo a 
cadeia de fornecedores, tan-
to na indústria quanto setor 
de serviços.

“Acrescente-se a isso a 
política de preços. Hoje é 
mais vantagem importar 
combustíveis, beneficiando 
principalmente os EUA. A 

Petrobras que estava com-
prando refinarias lá, agora 
está vendendo aqui. Como 
consequência, o Brasil per-
derá poder na gestão de seus 
interesses”, disse, citan-
do como exemplo a última 
greve dos caminhoneiros. 
“O social tem a ver com o 
estratégico, do contrário, a 
empresa estatal não se jus-
tifica. O resultado dessa 
absurda política de preços é 
que as pessoas mais humil-
des estão voltando a cozi-
nhar com lenha. E perdemos 
poder para administrar o 
preços e estimular a cadeia 
produtiva”.

Além de petróleo e gás, 
o Brasil é forte nos setores 
ligados ao agronegócio, 
aeronáutico e construção 
civil, o deputado deu di-
mensão do “estrago” pro-
vocado pela dupla Temer-
Bolsonaro. 

“Toda uma cadeia pro-
dutiva estratégica para de-
senvolvimento, geração de 
renda e promoção de po-
líticas sociais está sendo 
desmontada. A Petrobras 
tinha convênios com várias 
universidades. Reinvestiu 
em tecnologia e criou exce-
lência reconhecia no mun-
do todo. Estamos abrindo 
mão da soberania e do fu-
turo, num processo de re-
colonização. A reedição da 
doutrina Monroe, ‘América 
para os americanos... do 
Norte’”, resumiu.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e 
propriedade rural

A posse e a propriedade rural constituem importantes 
instrumentos de novas relações sociais e de produção 
além de desempenharem significativa função socioam-
biental. Sua forma de exercício é definida pelo disposto 
nos arts. 5º, XXII e XXIII, 170, incisos II e III, 186 e 225 
da Constituição Federal.

Tanto a posse como a propriedade devem atender à 
preservação do meio ambiente, à utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis, às disposições que regu-
lam as relações de trabalho e à exploração que favoreça 
o bem-estar dos proprietários, possuidores e dos traba-
lhadores.

Nesse contexto, descumpre a função social da proprie-
dade tanto o possuidor ou proprietário rural que deixar de 
cumprir a legislação ambiental, a exemplo do desmata-
mento sem plano de manejo adequado ou a exploração do 
trabalho escravo.

Nessa linha, a utilização das áreas especialmente pro-
tegidas deve ser feita dentro dos limites legais, como tam-
bém é necessário o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EPIA) para as atividades potencialmente degradadoras 
do meio ambiente. Constitui, ainda, obrigação tanto do 
possuidor quanto do proprietário rural proteger a fauna 
e a flora, além de recuperar o ambiente degradado com a 
reparação dos danos causados.

Áreas como as de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPNs) podem ser criadas a critério do possui-
dor ou proprietário rural e constituem importante meio de 
conservação da diversidade biológica. Todavia, a maior 
parte da superfície protegida do Brasil é composta por 
unidades de conservação de uso sustentável, como Áreas 
de Proteção Ambiental (APAs) onde as atividades huma-
nas como a mineração e a indústria são permitidas, obser-
vada a legislação específica.

 Mas não é somente sobre as áreas especialmente prote-
gidas que incidem obrigações do possuidor ou do proprie-
tário rural sobre a terra que exploram. Os diversos biomas 
brasileiros, como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, 
o Pantanal Mato-Grossense, e outros espaços ambientais, 
como a Serra do Mar, e a Zona Costeira, constituem pa-
trimônio nacional (art. 225, § 4º da CRB) e sua utilização 
deve se dar de acordo com a função socioambiental da 
propriedade e da posse. Ainda que se trate de exploração 
econômica sobre terra já degradada, não pode o possui-
dor ou proprietário rural abandonar o local, nem mesmo 
transferir a área para terceiros sem recompor a cobertura 
vegetal e compensar o meio ambiente.

Aquele que desmata a mata ciliar, considerada, por 
expressa determinação legal, área de preservação per-
manente para a proteção das águas, ou não recupera as 
áreas protegidas, descumpre a função socioambiental 
da posse e da propriedade rural, além de estar sujeito a 
multas ambientais. Da mesma forma, também aquele que 
não demarca, protege e registra a área de reserva legal 
(RL), que deve ser inscrita no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), pois a referida área resulta em proteção não só da 
propriedade, mas do meio ambiente.

Não obstante os instrumentos legais disponíveis, as 
medidas legais de proteção ambiental comumente não são 
obedecidas ou se demonstram insuficientes. Muitos pos-
suidores e proprietários rurais, no exercício da atividade 
econômica, poluem além dos limites toleráveis, até por 
não terem consciência dos efeitos desastrosos de deter-
minadas ações sobre a natureza e sobre a vida no planeta. 
É frequente, por exemplo, a poluição causada pelo uso 
indiscriminado de agrotóxicos, por práticas de queimadas 
ou por ausência de manejo sustentável do solo, muitas 
vezes em desacordo com a legislação ambiental.

Compreende-se que a propriedade e o meio ambiente 
se inter-relacionam no espaço econômico, político e so-
cial. Através de sua proteção, é possível proteger a vida 
humana em todas as suas vertentes e não é pequeno o 
compromisso de possuidores e proprietários rurais com o 
uso do solo e o desenvolvimento sustentável, este defini-
do pela Comissão Mundial das Organizações das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Un-
ced) em 1987 como o “desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
de as futuras gerações satisfazerem suas próprias neces-
sidades”.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), na sede da Companhia, na Av. Cidade de Lima, 86, sala 202 (parte), 
Santo Cristo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.220-710, 
às 14:00 do dia 25 de junho de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) PD. 01/2019-Enseada Participações – Renúncia e Eleição 
da Diretoria da ENSEADA PARTICIPAÇÕES. (ii) PD. 02/2019-Enseada 
Participações – Fixação da remuneração global anual dos Administradores 
para o exercício social de 2019. (iii) PD. 03/2019-Enseada Participações 
– Ratificação da realização de operações com partes relacionadas e
aprovação para aumento de capital social, e consequente alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento
do capital social. (iv) PD. 04/2019-Enseada Participações – Implementação
de Reestruturação da ENSEADA PAR e da ENSEADA. (v) Orientação de
voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas
da Enseada Indústria Naval S.A. (“ENSEADA”), sobre as seguintes
matérias: (A) PD. 01/2019-Enseada – Renúncia e Eleição da Diretoria da
ENSEADA; (B) PD. 02/2019-Enseada – Fixação da remuneração global
anual dos Administradores da ENSEADA para o exercício social do ano de
2019; (C) PD. 03/2019-Enseada – Ratificação da realização de operações
com partes relacionadas e aprovação para aumento de capital social; (D)
PD. 04/2019-Enseada – Ratificação do Objeto Social da ENSEADA; (E)
PD. 05/2019-Enseada – Ratificação da assinatura da Carta de Indenidade e
aprovação para celebração de Cartas de Indenidade aos Administradores da 
ENSEADA; e (F) PD. 06/2019-Enseada – Implementação de Reestruturação 
da ENSEADA. Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição
de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por
procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão
apresentar os documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da
Lei 6.404/76. Na hipótese de Acionista pessoa jurídica, deverão ser
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal.
A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º
do aludido art. 126. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2019. Enseada Indústria 
Naval Participações S.A.

Bolsonaro diz que vai demitir 
presidente dos Correios
General Cunha 
criticou a entrega 
da empresa para a 
iniciativa privada

O presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta sexta-

feira que o presidente dos 
Correios, Juarez Aparecido 
Paula Cunha, será demitido 
do cargo. Na semana pas-
sada, em audiência pública 
na Comissão de Legisla-
ção Participativa Câmara 
dos Deputados, o chefe dos 
Correios criticou a entrega 
da empresa para a iniciativa 
privada. “Ele se comporta 
como um sindicalista”, dis-

se Bolsonaro. O presidente 
da República também cri-
ticou o fato de Juarez Apa-
recido ter tirado fotos com 
parlamentares de oposição e 
sindicalistas durante a audi-
ência.

Em abril, Bolsonaro já ha-
via autorizado estudos para a 
desestatização da companhia 
e voltou a dizer que o tema 
ganhou força no governo na 

semana passada, em uma pu-
blicação no Twitter.

Com 356 anos de existên-
cia, a empresa é subordinada 
hoje ao Ministério das Co-
municações, Ciência, Tecno-
logia e Inovação. Após pre-
juízos registrados entre 2013 
e 2016, a estatal registrou 
lucro de R$ 161 milhões em 
2018 e de R$ 667,3 milhões 
em 2017.

Exportação de café cresce 
40% de janeiro a maio se 
comparada a 2018

As exportações dos cafés 
do Brasil, no período de ja-
neiro a maio de 2019, atin-
giram volume físico equiva-
lente a 16,86 milhões de sa-
cas de 60kg, das quais 14,20 
milhões de sacas foram de 
café arábica, que equivalem 
a 84% do total exportado, 
1,15 milhão de sacas de café 
robusta (6,8%), 1,50 milhão 
de sacas de café solúvel 
(8,8%) e 5,53 mil sacas de 
café torrado e moído (0,4%). 
A receita cambial obtida foi 
de US$ 2,14 bilhões e o pre-
ço médio da saca vendida ao 
exterior US$ 127,09.

Se for estabelecido um 
comparativo dos cinco pri-
meiros meses de 2018 com 
2019, verifica-se que a des-
peito de ter ocorrido um 
crescimento expressivo de 
40% no volume exportado, 
o qual passou de 12,04 mi-
lhões de sacas para 16,86 
milhões de sacas, a receita 
cambial aumentou apenas 
12,7% - de US$ 1,90 bi-
lhão para US$ 2,14 bilhões 
-, e, em contrapartida, o 
preço médio da saca redu-
ziu 19,5%, ao cair de US$ 
157,86 em 2018 para US$ 
127,09 em 2019

Brasileiros usam mais 
canais digitais para 
transações bancárias

Após glifosato  
aumenta compromisso 
com transparência

A pesquisa Global Digital 
Banking Consumer, reali-
zada pela Deloitte, revelou 
como os consumidores es-
tão encarando a aceleração 
da transformação digital no 
setor bancário e quais são as 
lacunas que os bancos neces-
sitam preencher para atender 
às expectativas, cada vez 
mais altas, desse novo perfil 
de consumidor.

Para muitas instituições 
financeiras, os canais online 
e aplicativos se tornaram tão 
importantes ou mais do que 
agências e caixas eletrôni-
cos. De olho nisso, bancos 
ao redor do mundo já estão 
investindo em tecnologias 
digitais para alcançar a sa-
tisfação de seus clientes. 
“Os brasileiros se destacam 
como usuários ávidos dos 
smartphones também para os 
serviços bancários. O mobile 
se tornou o meio preferido 
dos clientes que usam os ca-
nais digitais para transações 
financeiras comuns, como 
pagamentos e transferências. 
Isso se dá pela personaliza-
ção do serviço e usabilidade 
que o canal proporciona. Na 
realidade, os consumidores 
irão cada vez mais adotar 
o canal mobile como meio 
principal de interação com 
seus bancos”, declara Sérgio 
Biagini, sócio-líder da in-
dústria de serviços financei-
ros da Deloitte.

Brasil

Os consumidores brasilei-
ros, de uma maneira geral, 
apesar de satisfeitos com os 
serviços bancários online, 
ainda assim não veem estas 
instituições de forma tão po-
sitiva quanto veem suas mar-
cas preferidas. Em compara-
ção com os consumidores 
globais, os brasileiros não 
possuem satisfação e lealda-
de tão altas: no mundo, 63% 
dizem-se completamente 
satisfeitos com seus ban-
cos, enquanto que no país, 
esse número é de 53%. Ao 
serem questionados se reco-
mendariam suas instituições 
para outros, apenas 65% 
responderam positivamente, 
percentual pouco acima da 

média global (62%). A di-
ferença de percepção entre 
a marca favorita e o banco 
principal se destaca quando 
82% dos entrevistados brasi-
leiros se impressionam com 
a qualidade dos produtos e 
serviços das marcas contra 
48% de seus bancos.

No Brasil, os canais di-
gitais são usados, principal-
mente, para serviços básicos 
como transações e extratos e 
status da conta. Por sua vez, 
os canais tradicionais domi-
nam serviços complexos, 
mais orientados para consul-
toria, como empréstimos ou 
gestão de patrimônio.

Outro destaque da pesqui-
sa é que 51% dos consumi-
dores brasileiros foram iden-
tificados como aventureiros 
digitais – usuários ávidos 
dos canais digitais dos ban-
cos e que possuem o costu-
me de utilizar mais aplicati-
vos para transações comuns 
como pagar contas, fazer 
transferências e checar o sal-
do. A amostragem nacional 
apresentou o maior índice de 
aventureiros, em compara-
ção com a média global, que 
foi de apenas 28%.

No que diz respeito à se-
gurança de dados, cerca de 
88% dos consumidores acre-
ditam que a confiança em 
manter suas identidades e in-
formações seguras são atri-
butos muito importantes em 
um banco e 82% ressaltam a 
importância da experiência 
consistente nas agências e 
com aplicativo, banco onli-
ne, serviços de atendimento 
ao cliente e caixa eletrônico.

“Com conexões tecnoló-
gicas mais amplas, os bancos 
devem usar os dados sobre 
seus clientes para melhorar 
seu relacionamento com eles 
e atrair novos consumidores. 
Dessa forma, vão acelerar suas 
estratégias de transformação 
digital”, conclui Biagini.

A pesquisa Global Digital 
Banking Consumer Survey 
foi realizada em maio de 
2018 com 17 mil consumido-
res bancários, de 17 países, 
para medir o estado atual do 
engajamento digital dos ban-
cos. No Brasil, foi efetuada 
com 1 mil respondentes.

Após os processos 
contra o Roundup, da 
Monsanto, adquirida pela 
Bayer, e que pode render 
prejuízo astronômico, a 
Bayer está estabelecendo 
novos níveis de transpa-
rência, sustentabilidade e 
engajamento. “Estamos 
avançando no processo 
de integração dos no-
vos negócios agrícolas e, 
agora, vamos começar a 
implementar uma série 
de medidas com o obje-
tivo de promover maior 
transparência e sustenta-
bilidade em toda a orga-
nização”, comenta Werner 
Baumann, presidente do 
Conselho Administrativo 
da Bayer. Essas medidas 
visam responder aos ques-
tionamentos e preocupa-
ções acerca do papel da 
Bayer na agricultura, após 
a aquisição da Monsanto. 
“Vamos continuar aprimo-
rando nossas normas com 
o intuito de proporcionar 
uma vida melhor a atuais 
e futuras gerações”, com-
plementa.

Para reduzir a pegada 
ecológica do seu portfólio 
agrícola, a Bayer aposta 
em inovação. Com no-
vas soluções, o objetivo 
da organização é promo-
ver uma redução de 30% 
no impacto ambiental até 
2030. Para isso, ela está 
desenvolvendo novas 
tecnologias, diminuindo 
os volumes de produtos 
de proteção de cultivos e 
aprimorando as técnicas 
de aplicação. Essas medi-
das pretendem restaurar e 
preservar a biodiversida-
de, combater as mudanças 
climáticas e fazer um uso 
mais eficiente dos recur-
sos naturais. 

Para avaliar seu pro-
gresso, ela pretende ba-
lizar seu Quociente de 
Impacto Ambiental (QIA) 
com os padrões utilizados 
no mercado atualmente. O 
QIA foi criado em 1990 na 
Cornell University (EUA) 
com o objetivo de relacio-
nar volume e toxicidade, 
servindo como um siste-
ma mais significativo de 
medição do que somente 
o volume. A Bayer busca 
sempre melhorar o QIA 
de suas soluções para la-
vouras, investindo em 
inovações de última gera-
ção para sementes e va-
riedades, agricultura digi-
tal, soluções biológicas e 
produtos de baixo resíduo 
e taxas reduzidas de apli-
cação. Para reforçar ainda 
mais o trabalho da em-
presa, ela convidará espe-
cialistas globais e nomes 
importantes do setor para 
participar de seu Conselho 
de Sustentabilidade.

Embora o glifosato 
continue a exercer papel 

importante na agricultura 
e no portfólio da Bayer, 
a organização se compro-
meteu em oferecer alter-
nativas a produtores e in-
vestirá cerca de 5 bilhões 
de euros na criação de no-
vos métodos de combate a 
plantas daninhas na próxi-
ma década. As pesquisas 
serão desenvolvidas com 
o intuito de compreender 
melhor os mecanismos 
de resistência, identificar 
e desenvolver novos mo-
dos de ação, aprimorar 
as soluções integradas de 
gerenciamento de ervas 
daninhas e oferecer reco-
mendações mais precisas 
por meio de ferramen-
tas de agricultura digital. 
Além disso, parcerias com 
cientistas especializados 
de todo o mundo serão 
aprofundadas para desen-
volver soluções persona-
lizadas para produtores 
locais.

Transparência

Em 2017, a empresa 
passou a publicar online 
todos os seus estudos rela-
cionados à segurança nas 
lavouras. Desde então, já 
foram disponibilizados 
centenas de pesquisas de 
quase 30 componentes, 
incluindo 107 estudos 
próprios dedicados ao gli-
fosato. A Bayer vai ainda 
lançar um projeto piloto 
em que convidará cientis-
tas, jornalistas e represen-
tantes de ONGs a partici-
par da preparação cientí-
fica do próximo processo 
de registro de glifosato 
da União Europeia, que 
acontecerá ainda este ano.

Além disso, a empresa 
vai aplicar normas consis-
tentes de segurança a seus 
produtos, indo além das 
regulamentações locais. 
Desde 2012, a Bayer des-
continuou a venda de todos 
os produtos classificados 
como Classe 1 em grau 
de toxicidade pela Organi-
zação Mundial de Saúde, 
mesmo em mercados onde 
eram liberados. Na última 
sexta-feira, a organização 
anunciou que comerciali-
zará produtos de proteção 
a lavouras com países em 
desenvolvimento somente 
se eles atenderem às nor-
mas de segurança da maio-
ria dos países que possuem 
projetos avançados de 
regulação de defensivos 
agrícolas.

Nos próximos meses, 
ela vai promover melho-
rias em suas políticas de 
engajamento que servem 
de base para interações 
com cientistas, jornalistas, 
órgãos reguladores e o se-
tor público em termos de 
transparência, integridade 
e respeito.
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Greve geral
As bandeiras levantadas pela greve geral nesta sexta-

feira que paralisou as capitais brasileiras são reflexo da 
estagnação econômica e da falta de iniciativas do governo 
atual para reverter o cenário desastroso. Apesar de não es-
tar em recessão, a economia brasileira apresenta as carac-
terísticas típicas deste cenário: desemprego alto, retração 
do poder de compra, baixa produtividade e investimentos. 
O que está sendo feito para a reversão do quadro? Nada!

A evidência de falta de política econômica é demon-
strada de maneira simples. Basta dar um “google” per-
guntando quais as propostas do governo para a economia. 
O que aparece no último ano? Somente a reforma da Pre-
vidência. Aí entra o desespero da população, que não viu e 
não consegue acreditar em mudança alguma e do próprio 
ministro Paulo Guedes, que se agarrou neste discurso e vê 
a reforma ir se diluindo e ficando longínqua.

As mudanças propostas pelo relator da PEC da re-
forma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), reduziu 
a economia prevista inicialmente, de R$ 1,2 trilhão 
em dez anos, para cerca de R$ 900 bilhões. Apesar de 
manter pilares importantes pelo governo, como a idade 
mínima, o deputado, alterou regras de transição para 
funcionários públicos e retirou estados e municípios. 
Guedes declarou que os parlamentares demostraram 
que não há compromisso com as novas gerações. “O 
compromisso com os servidores públicos do Legislati-
vo foi maior do que o com as novas gerações”, criticou 
em coletiva à imprensa. Segundo o ministro, as mudan-
ças abortam a proposta de capitalização, gerando neces-
sidade de nova reforma no futuro.

Além da redução da economia prevista, a reforma, 
que a princípio sairia logo, deve ficar para outubro. Até 
lá, quais são as outras coisas que serão colocadas em 
pauta? A liberação de recursos do FGTS? A mesma me-
dida foi adotada no governo Temer, que, em 2017, levou 
26 milhões de trabalhadores a sacarem cerca de R$ 44 
bilhões de contas inativas do FGTS. Sua repercussão, 
entretanto, foi pontual. Funciona como se a família 
recebesse um prêmio momentâneo. No entanto, não há 
uma recomposição de renda que leva ao aumento do 
consumo no longo prazo. Portanto, não haverá reflexo 
em aumento de investimentos das empresas e tampouco 
redução do desemprego. Além disso, os valores que a 
maior parte das famílias têm a receber são muito peque-
nos.

Com a dívida pública, que ultrapassou os R$ 5 tril-
hões e avança para os 80% do PIB, a armadilha fiscal 
do governo vai muito além da Previdência e requer que 
outras medidas ocorram em paralelo, como a reforma 
fiscal com o objetivo de reduzir as ineficiências. Se-
gundo as estimativas da Instituição Fiscal Independente 
(IFI), órgão ligado ao Senado, mesmo com a aprova-
ção da reforma da Previdência, as contas públicas não 
sairão do déficit primário antes de 2023. A dívida públi-
ca, assim, continua crescente.

O país também necessita de medidas que tragam mais 
segurança para investimentos em infraestrutura, cuja de-
manda existe, e, com isso, alavanquem novas vagas de 
emprego. É preciso lembrar que o lado fiscal não se re-
solve somente com redução de gastos, mas também requer 
recomposição de receitas. Estas não podem vir através de 
aumento de impostos, mas sim da melhora da renda da 
população.

A greve geral desta sexta-feira, que deve ocorrer mais 
vezes daqui para frente, é somente um reflexo da neces-
sidade de planejar um desenvolvimento econômico que 
vá além da reforma da Previdência e passe por projetos 
que levem à retomada do crescimento. Se a ideia do “sac-
rifício” da população de abrir mão de direitos viesse ali-
ada com a perspectiva de melhora da situação econômica 
e mudança de perspectiva futura, não haveria protestos. 
Mas, ao contrário, vão se cortar “privilégios” da Previ-
dência hoje e daqui a alguns anos. A renda se decompõe, 
assim como as expectativas.

Assine o Monitor Mercantil

Mercado segurador cresce 
4,9% no quadrimestre

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da RCA. Data, Local e Horário: Ao 31/05/19, às 15h, na sede 
social da Cia., localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Bo-
tafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. 
Pablo Luís Gay-Ger – Secretário. Presença: Dispensada a convocação, em 
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Cia. Ordem do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação da As-
sembleia Geral de proposta para o pagamento de juros sobre o capital próprio 
(4ª parcela do ano de 2019). Deliberações: Considerando a recomendação 
da Diretoria, o Conselho de Administração aprova por unanimidade de votos 
submeter a aprovação da Assembleia Geral proposta de distribuição de juros 
sobre capital próprio no montante de R$ 185 milhões, a ser registrado nas de-
monstrações financeiras da Cia. em maio de 2019 e a ser pago em ou antes 
de 31/12/19. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por to-
dos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sr. 
Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, 
José Carlos de Vicente Bravo, Tian Jianguo, Miguel Ernesto Klingenberg Cal-
vo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier 
Sanz Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração da Cia. RJ, 31/05/19. Pablo Luís Gay-Ger - Secretário. 
Jucerja nº 3649258 em 12/06/19.

Mesmo com 
aumento das 
incertezas, 
faturamento 
ultrapassou  
R$ 80 bilhões

Alavancado principal-
mente pelo crescimento dos 
seguros marítimos e aero-
náuticos (52,5%), o fatura-
mento do mercado de segu-
ros brasileiro totalizou R$ 81 
bilhões no primeiro quadri-
mestre deste ano, revelando 
alta de 4,9% em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado.

O resultado não inclui da-
dos de saúde suplementar, 
que são disponibilizados a 
cada trimestre pela Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), nem do 
Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Au-
tomotores de Via Terrestre 
(Seguro Dpvat).

Com a inclusão de nú-
meros do Dpvat, a arreca-
dação sobe para R$ 82,2 
bilhões e o crescimento 
no quadrimestre fica em 
3,2%, disse nesta sexta-
feira à Agência Brasil o
diretor técnico e de Estu-
dos da Confederação Na-
cional das Seguradoras 
(CNSeg), Alexandre Leal.

Tiveram forte expan-
são no acumulado deste 
ano até abril os ramos de 
seguros marítimos e aero-

náuticos (52,5%), crédito 
e garantias (38,4%), patri-
moniais (16,1%) e planos 
de risco em cobertura de 
pessoas (14,8%). Segundo 
Alexandre Leal, o com-
portamento dos setores 
este ano se mostra muito 
divergente.

Incertezas

Para o presidente da CN-
Seg, Márcio Coriolano, “o 
aumento das incertezas, tan-
to na economia brasileira 
quanto em escala global, tor-
na as projeções um desafia-
dor exercício. São tantas va-
riáveis capazes de provocar 
reação ou retração dos mer-
cados, que sua combinação, 
no final, definirá a trajetória 
do setor segurador”.

“Enquanto os planos de 
risco em cobertura de pessoas 
tiveram incremento de quase 
15%, os planos de acumula-
ção, que envolvem PGBL e 
VGBL, ficaram praticamen-
te no zero a zero”, ressaltou. 
A queda no período janeiro a 
abril nos planos de acumula-
ção alcançou 0,6%.

PGBL x VGBL

A principal diferença en-
tre planos de seguro PGBL 
(Plano Gerador de Benefí-
cio Livre) e VGBL (Vida 
Gerador de Benefício Li-
vre) é o tratamento tribu-
tário. Enquanto o PGBL 
prevê redução do valor do 
imposto a pagar no mo-
mento da declaração anual 
do Imposto de Renda até 
o limite de 12% dos seus 
rendimentos brutos anuais, 

no VGBL não existe aba-
timento no IR. Em com-
pensação, na hora do res-
gate, o imposto no VGBL 
é cobrado somente sobre o 
rendimento e não sobre o 
total resgatado ou recebido 
como aposentadoria. As in-
formações são da Sul Amé-
rica Previdência.

Automóveis

Alexandre Leal informou 
que no seguro de danos e res-
ponsabilidades, a principal 
carteira do segmento, que é 
a carteira de automóveis, 
que representa quase 50% 
da arrecadação do ramo, não 
apresentou crescimento nos 
quatro primeiros meses de 
2019, mas teve pequena que-
da de 0,4%. 

Enquanto isso, outros ra-
mos menos relevantes em 
termos de arrecadação tive-
ram crescimento muito bom. 
“É o caso de seguros patri-
moniais, com 16% de ganho, 
ou crédito garantido, mais de 
38% de ganho”.

O diretor técnico da con-
federação observou que al-
guns ramos de seguro vêm 
mostrando bom desempenho 
de forma consistente, mas 
acabam não refletindo em 
todos os segmentos e, na mé-
dia, acabam tendo desempe-
nho mais modesto. A própria 
capitalização, que não é um 
produto importante, disse 
Leal, vem com crescimento 
bom neste ano, de 9,78%.

Na avaliação de Leal, isso 
reflete um pouco a procura 
da população por algum tipo 
de proteção. “Está mais liga-
do a crescimento econômico, 

emprego, renda, que estão aí 
com um pouco de atraso nes-
sa retomada”.

O diretor afirmou que a 
recuperação da economia 
poderá aumentar a procura 
por seguros. A expectativa 
é que, se houver retomada 
mais consistente do nível de 
emprego e também melhoria 
da renda do trabalhador, isso 
acabará refletindo no setor 
segurador de forma mais 
produtiva também.

Projeções

A expectativa da confe-
deração é de crescimento 
em torno de 6,9% para o se-
tor como um todo em 2019, 
abaixo da previsão efetuada 
em fevereiro deste ano de 
7,1%.

Neste cenário, conside-
rado mais otimista, o Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e 
serviços produzidos no 
país) cresceria 1,3% no 
ano; a produção industrial 
teria alta real de 1,57%; a 
taxa de juros básica Selic 
recuaria para 6% ao ano; o 
câmbio ficaria em R$ 3,61; 
e a inflação oficial seria de 
3,80%, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Em uma visão pessimis-
ta, a alta prevista para o se-
tor atinge 4,7% e considera 
a aprovação da reforma da 
Previdência incompleta; a 
desvalorização mais acentu-
ada do câmbio; juros básicos 
em trajetória de alta; e cres-
cimento da economia abaixo 
do observado em 2018, que 
foi da ordem de 1,1%.

Petrobras retoma processo 
de desinvestimento no  
setor de fertilizantes 

CVM esclarece informações para analistas 
A Superintendência de 

Relação com Investido-
res Institucionais (SIN) da 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) fornece 
informações de cunho ins-
titucional e publicitário as-
sociadas à prestação do ser-
viço de analista de valores 
mobiliários. 

O alerta foi feito no 
Ofício Circular CVM/
SIN 6/19, publicado nesta 
sexta-feira, e assinado por 
Daniel Walter Maeda Ber-
nardo, superintendente de 
Relações com Investidores 
Institucionais.

O conjunto de informa-

ções é resultado de ques-
tionamentos feitos por 
participantes do mercado 
“O documento apresenta 
esclarecimentos sobre a 
melhor forma de cumprir 
os dispositivos da Instru-
ção CVM 598”, explicou a 
autarquia.

De acordo com o Ofício 
Circular, serão entendidas 
como regulares as campa-
nhas de marketing divulga-
das ao mercado por analis-
tas de valores mobiliários 
que demonstrem se tratar da 
opinião do autor. São veda-
das garantias de retorno de 
qualquer espécie e que es-

tejam acompanhadas de dis-
claimers (avisos) acerca dos 
riscos relacionados ao inves-
timento abordado.

Linguagem clara

Ainda de acordo com o 
ofício, as campanhas de 
marketing deverão esclare-
cer que retornos passados 
não são garantia de retorno 
futuro; que investimentos 
envolvem riscos e podem 
ensejar perdas, inclusive da 
totalidade do capital inves-
tido; e percentuais prospec-
tivos refletem apenas a opi-
nião do autor, com base em 

informações disponíveis a 
época e consideradas con-
fiáveis. 

A linguagem empregada 
deverá demonstrar clara-
mente que a publicidade tra-
ta de uma possibilidade de 
retorno. Exemplos de termos 
que conferem essa conota-
ção são “pode”, “possível”, 
“possibilidade”, “projeta-
do”, “potencial”, entre ou-
tros. “Se fizerem menção de 
fatos passados passíveis de 
demonstração, deixem cla-
ro que isso não representa a 
garantia de qualquer retorno 
futuro específico”, alerta o 
ofício.

A Petrobras informa que 
a 24ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro revogou a decisão li-
minar que determinava a sus-
pensão da venda de 100% de 
sua participação acionária na 
Araucária Nitrogenados S.A. 
(Ansa) e da Unidade de Fer-
tilizantes Nitrogenados III 
(UFN-III).

Dessa forma, a Petrobras 
está retomando o processo 
para a venda dessas unida-
des, em consonância com 

a Sistemática para Desin-
vestimentos da companhia 
e alinhada ao regime es-
pecial de desinvestimento 
de ativos pelas sociedades 
de economia mista fede-
rais previsto no Decreto 
9.188/2017. A operação 
está alinhada à otimização 
do portfólio e à melhoria 
de alocação do capital da 
companhia, visando a gera-
ção de valor para os nossos 
acionistas.

Mercado de carbono de 
Guangdong fecha em alta

As cotas de emissões de 
carbono encerraram o pregão 
desta sexta-feira a 22,94 iuanes 
(US$ 3,31) por tonelada, subin-
do 0,13% ante o dia anterior, na 
Bolsa de Emissões da China 
(Guangzhou), o maior mercado 
de carbono local no país. Um to-
tal de 390.190 toneladas de co-
tas foi negociado com um valor 
de 8.704.765,33 iuanes.

As cotas, oficialmente 
conhecidas como Cotas de 
Emissões de Guangdong 
(GDEA, na sigla em inglês), 
são licenças de emissões de 
dióxido de carbono concedi-
das às empresas. As empre-
sas cujas emissões ultrapas-

sam sua cota devem comprar 
cotas extras das autoridades 
ou no mercado, onde são co-
mercializadas as cotas não 
usadas das empresas que 
emitem menos poluição.

Desde sua abertura em dezem-
bro de 2013, o mercado comer-
cializou cerca de 129,15 milhões 
de toneladas de GDEA, com um 
valor total de cerca de 2,51 bi-
lhões de iuanes. O mercado de 
carbono de Guangdong cobre 
todas as empresas da provín-
cia que emitem mais de 20 mil 
toneladas de dióxido de carbo-
no por ano, exceto aquelas em 
Shenzhen, que tem um merca-
do separado.
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Pode 'abortar a Nova Previdência'
Reação de Guedes 
sobre o relatório 
enviado à Câmara 
onde prevê perda  
de R$ 860 bilhões

Nos últimos meses, a re-
forma da Previdência foi o 
tema mais comentado pelo 
mercado financeiro. Basta 
uma especulação ou uma 
possibilidade de mudança 
e a bolsa sente o efeito. Foi 
o que aconteceu na última 
quinta-feira no fechamento 

da B3, quando as ações dos 
maiores bancos do país re-
gistraram queda.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse no Rio 
de Janeiro, nesta sexta-feira, 
que o relatório apresentado 
pela Comissão Especial da 
Reforma da Previdência na 
Câmara dos Deputados no 
dia anterior teve um recuo 
na regra de transição que 
pode “abortar a Nova Previ-
dência”. Segundo ele, com 
as mudanças propostas no 
documento, a economia es-
perada com a reforma cai de 
R$ 1,2 trilhão em dez anos 
para cerca de R$ 860 bilhões 
no mesmo período.

“Houve um recuo que 
pode abortar a Nova Previ-
dência. Pressões corporati-
vas dos servidores do Legis-
lativo forçaram o relator a 
abrir mão de R$ 30 bilhões 
para os servidores do Legis-
lativo, que já são favoreci-
dos. Recuaram na regra de 
transição. Como isso ia ficar 
feio, estenderam também 
para o regime geral. Isso 
custou R$ 100 bilhões”, dis-
se Guedes, em entrevista de-
pois de evento no Consulado 
da Itália. A agência Brasil 
acompanhou a entrevista.

Segundo o ministro, as 
mudanças foram maiores 
do que o governo esperava. 

“Entregamos (a reforma) 
com uma economia prevista 
de R$ 1,2 trilhão. Eu espe-
rava que cortassem o BPC 
e o rural. Com R$ 1 trilhão, 
conseguiríamos lançar a 
Nova Previdência. Mas na 
verdade, cortaram R$ 350 
(bilhões, da economia de R$ 
1,2 trilhão prevista inicial-
mente)”, explicou.

Mudanças

O ministro disse que ain-
da não criticaria as mudan-
ças porque ele ainda está es-
perando pela tramitação no 
Congresso. “Vou respeitar a 
decisão do Congresso. Ago-

ra, se aprovarem a reforma 
do relator, abortaram a re-
forma da Previdência”, dis-
se. “Continuam com a velha 
Previdência”, afirmou.

Segundo Paulo Guedes, 
os R$ 860 bilhões de econo-
mia seriam suficientes para 
evitar problemas na refor-
ma durante o atual governo, 
mas, para evitar problemas 
no futuro, seria necessário 
fazer uma nova reforma da-
qui a cinco ou seis anos.

Sobre a retirada da pro-
posta de capitalização da 
Previdência do relatório, 
Guedes disse que, diante 
da redução da economia es-
perada (de R$ 1,2 tri para 

R$ 860 bi), a questão da 
capitalização não faz muita 
diferença. “Achei redun-
dante tirar a emenda de ca-
pitalização. Se fizer só R$ 
860 bi, já é uma declaração 
do relator que as conversas 
estão indicando que não há 
desejo da Nova Previdên-
cia”, acrescentou.

Perguntado sobre as ma-
nifestações desta sexta-feira 
contra a reforma da Previ-
dência, o ministro  disse ape-
nas que protestos deveriam 
ser feitos sábado ou domin-
go para evitar engarrafamen-
tos nas cidades.

Bancos reagem com proposta para elevar a CSLL
Com menos 
créditos 
tributários em 
seus balanços Itaú 
e Santander serão 
impactados

Equipe de Research XP 
diz que alíquota de Contri-
buição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) mais alta 
deve ter impacto negativo,
porém limitado. No entan-
to, dois bancos podem sentir 
mais caso a proposta passe. 
“Por possuírem menos cré-
ditos tributários em seus ba-
lanços, esperamos que o Itaú 
e o Santander sejam os mais 
impactados negativamente 

caso a nova taxa seja aplica-
da”.

Nesta sexta-feira, um dos 
temas mais comentados no 
mercado seguiu sendo a publi-
cação do relatório da reforma 
da Previdência, apresentado 
na quinta-feira na comissão 
especial da Câmara dos Depu-
tados, especialmente o que se 
refere a alíquota proposta para 
os bancos. 

Uma das mudanças suge-
ridas pelo relator da propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC), deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP) é elevar 
de 15% para 20% a CSLL das 
instituições financeiras. Já o 
projeto de reforma entregue 
pelo governo não abordava o 
assunto. O relatório começa-
rá a ser debatido na próxima 
terça-feira (18) e a data de 
votação na comissão ainda 
não está definida.

A CSLL é um imposto de 

renda das empresas. O tri-
buto é pago trimestralmen-
te, e incide sobre o lucro da 
companhia. A alíquota varia 
entre 9% a 15% para empre-
sas de diversos segmentos. 
Contudo, para as instituições 
financeiras, de seguros pri-
vados e de capitalização, a 
alíquota mínima é de 15%.

A equipe de Research XP 
realizou alguns cálculos sim-
ples para avaliar o possível 
impacto nas ações caso a 
proposta seja aprovada. “Por 
uma questão de simplicidade, 
assumimos que a alta de 5% 
impactaria todo o estoque de 
crédito tributário e seria re-
conhecida em 2020, uma vez 
que a reforma deveria ser vo-
tada no segundo semestre e há 
outros rituais a serem cumpri-
dos até que novas taxas sejam 
aplicáveis”, alertam os analis-
tas.  Segundo eles, o “break 
even” (na tabela abaixo) é o 

intervalo de tempo aproxima-
do em que o benefício fiscal 
imediato seria 100% consu-
mido pela alíquota mais alta 
e, portanto, representa quando 
ela passaria a prejudicar os 
retornos em termos de valor 
presente”. 

“É importante destacar que 
ainda há muitas discussões 
e decisões a serem tomadas 
em torno da reforma e que 
não assumimos essa mudança 
em nossos modelos oficiais”.  
Mas, embora fosse prejudi-
car o potencial de crescimen-
to dos bancos, a consultoria 
ainda vê o setor como uma 
oportunidade de investimento 
atrativa. “Mantemos nossas 
recomendações e preços-alvo, 
conforme mostrado na tabela 
abaixo”.

Alterações

Além da alteração da taxa 

para os bancos, o relator da 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC), fez diversas 
mudanças em relação à pro-
posta original enviada pela 
equipe econômica no fim 
de fevereiro. As alterações 
reduziriam a economia para 
R$ 913,4 bilhões até 2029. 
No entanto, o deputado deci-
diu propor a transferência de 
40% de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) para a Previdência 
Social e aumentar tributos 
sobre os bancos, o que refor-
çaria as receitas em R$ 217 
bilhões, resultando na eco-
nomia final de R$ 1,13 tri-
lhão, próximo da economia 
inicial de R$ 1,23 trilhão 
estipulada pela área econô-
mica.

Impacto na bolsa

A possível mudança no 

texto da reforma da Previ-
dência impactou em cheio 
as ações dos bancos no 
fechamento da B3 (Bol-
sa Balcão) na quinta-feira 
(13). As ações ordinárias 
do Santander (SANB3) ti-
veram queda de 4,35%, a 
R$ 21,99. As ações pre-
ferenciais do Santander 
(SANB4) registraram per-
da de 0,87%, a R$ 21,57. 

As ações ordinárias do Bra-
desco (BBDC3) fecharam em 
queda de 1,07% a R$ 32,44. 
E as ações preferenciais do 
Bradesco (BBDC4) des-
ceram 1,09% a R$ 36,19. 
As ações ordinárias do Itaú 
Unibanco (ITUB3) caíram 
27%, a R$ 29,48. As ações 
preferenciais do Itaú Uniban-
co (ITUB4) tiveram queda 
de 1,79%, a R$ 33,98. E as 
ações ordinárias do Banco 
do Brasil (BBAS3) sofreram 
queda de 1,59%, a R$ 51,43.

ANP publica mais uma resolução do RenovaBio
A Agência Nacional 

de Petróleo e Gás (ANP) 
publicou a Resolução nº 
791/2019, que trata de cri-
térios da individualização 
das metas de descarboniza-
ção para os distribuidores de 
combustíveis no âmbito do 
RenovaBio. Publicada nesta 
sexta-feira, esta é a segunda 
resolução da agência sobre o 
tema.

O RenovaBio é a política 
nacional para os biocom-

bustíveis e tem como obje-
tivos fomentar o aumento 
da produção em padrões 
mais sustentáveis e contri-
buir para o cumprimento 
das metas de redução de 
emissões de gases do efeito 
estufa com as quais o Brasil 
se comprometeu no Acordo 
de Paris.

A norma regulamenta 
o rateio entre os distribui-
dores de combustíveis das 
metas de descarbonização 

nacionais, definidas por 
resolução do Conselho 
Nacional de Política Ener-
gética (CNPE). O cálculo 
dessas metas individuais, 
quantificadas em Crédi-
tos de Descarbonização 
(CBIOs), será feito propor-
cionalmente à emissão de 
gases de efeito estufa dos 
combustíveis fósseis co-
mercializados pelo distri-
buidor no ano anterior.

A primeira norma publi-

cada pela ANP foi a Reso-
lução nº 758, de 23 de no-
vembro de 2018, que tratou 
da certificação da produção 
e importação eficientes de 
biocombustíveis e do cre-
denciamento de firmas ins-
petoras. Como resultado, já 
existem quatro firmas inspe-
toras credenciadas e outras 
em processo de credencia-
mento, bem como produto-
res em processo de certifi-
cação.




