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BC confronta Guedes e 
não confirma R$ 100 bi

Paulo Guedes: fake news?

Wilson Dias/ABr

Ministro havia 
anunciado liberação 
de compulsório dos 
bancos

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, anunciou pela manhã que 
“vem aí mais de R$ 100 bilhões 
de liberação de compulsório” para 
ampliar o crédito privado. À noi-
te, o Banco Central divulgou nota 
em que desmente que o valor tenha 
sido definido, assim como não dá 
prazo para que ocorra a redução do 
montante que é depositado obriga-
toriamente pelas instituições finan-
ceiras.

Na quarta-feira, o BC reduzira 
a alíquota do recolhimento com-
pulsório sobre recursos a prazo em 
dois pontos percentuais, de 33% 
para 31%. A alteração vai liberar 
R$ 16,1 bilhões. O efeito financei-
ro desta medida ocorrerá em 15 de 
julho.

Guedes anunciou os R$ 100 bi-
lhões como uma pauta positiva para 
tirar a economia da depressão. A 
liberação seria uma prova de que 
o governo espera a aprovação da 
reforma da Previdência para tomar 
medidas de retomada dos investi-
mentos.

A nota do Banco Central, porém, 
dá a entender que é fake news. “A 
redução estrutural dos compulsó-

rios é uma das ações da Agenda 
BC#, parte do pilar de eficiência 
de mercado. O aprimoramento dos 
atuais instrumentos de assistência 
financeira de liquidez, também pre-
visto na Agenda BC#, nos permitirá 
trabalhar com um nível de compul-
sórios mais baixo no futuro. A ação 
ainda está em curso, sem definições 
de prazos ou montantes. O BC não 
antecipa decisões ou regulações.”

O anúncio foi feito por Paulo 
Guedes no mesmo dia em que o 
Banco Central reduziu a projeção 
para o crescimento da economia 
este ano, que passou de 2% para 
0,8%. Há expectativa de que a pro-
dução brasileira tenha caído no se-

gundo trimestre, da mesma forma 
que ocorreu no primeiro. Isto signi-
ficaria que o país entrou em reces-
são técnica.

Na segunda-feira, a coordena-
dora nacional da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, 
afirmou, em audiência no Sena-
do, que o Brasil está morrendo de 
inanição enquanto tem mais de R$ 
4 trilhões na gaveta (R$ 1,27 tri-
lhão no Tesouro Nacional, R$ 1,3 
trilhão no BC e R$ 1,4 trilhão em 
reservas internacionais). A auditora 
foi apoiada pelos senadores Zenai-
de Maia (Pros-RN) e Álvaro Dias 
(Pode-PR).
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Varejo tem perda 
média de R$ 21,4
bilhões em 2018

Uma pesquisa sobre perdas com 
maior participação de segmentos do 
varejo já desenvolvida no país, sob 
a coordenação do economista Car-
los Eduardo Santos, apontou que, 
juntos, os segmentos de Atacados 
e Atacarejos, Calçados, Constru-
ção/Lar, Drogarias, Eletro/Móveis, 
Esportes, Livrarias/Papelarias, Lo-
jas de Departamento, Magazines, 
Moda, Perfumarias, e Supermerca-
dos contabilizaram, em 2018, per-
da média de 1,38% do faturamento 
líquido do varejo que totaliza R$ 
1,55 trilhão, de acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), contra 1,29% de 
2017, ou seja, um aumento de 7% 
de um ano para o outro. Com base 
no cenário retratado na pesquisa, 
estima-se uma perda projetada para 
todo o varejo de aproximadamente 
R$ 21,46 bilhões.

O estudo, realizado em parceria com 
a consultoria EY, foi um dos destaques 
do 2º Fórum Abrappe de Prevenção de 
Perdas, que ocorreu, nesta quinta-feira, 
no auditório da Totvs, na Zona Norte 
de São Paulo, promovido pela Associa-
ção Brasileira de Prevenção de Perdas 
(Abrappe).

Segundo o presidente da Abrappe, 
Carlos Eduardo Santos, prevenir per-
das é sempre um grande desafio para 

as redes varejistas e também para as 
indústrias. “O resultado da perda do 
varejo obtida na pesquisa desse ano 
interrompeu a série de redução dos 
últimos três anos. Em 2017 o índi-
ce de perda foi de 1,29%, em 2016, 
1,32% e em 2015, 1,40%. Esse cres-
cimento da perda pode ser parcial-
mente explicado a partir da análise 
do cenário econômico vivenciado 
no ano passado. Como o otimismo 
e apetite de investimento para parte 
dos empresários foi maior em relação 
a 2017, muitas empresas investiram 
em níveis de estoques mais altos, po-
rém, a venda não ocorreu de acordo 
com as expectativas e quando isso 
acontece o estoque perece, seja pela 
quebra operacional ou por reduções 
de margem através de reduções de 
preço”, explica. presidente da Abra-
ppe.

A Abrappe é uma organização 
independente formada por repre-
sentantes de mais de 500 empre-
sas de todos os segmentos do va-
rejo nacional. “Nosso objetivo é 
sempre contribuir com a redução 
das perdas e o aumento da renta-
bilidade do varejo e da indústria 
no Brasil, pois anualmente bi-
lhões de reais do varejo vão dire-
tamente com o ralo”, argumenta 
Carlos Eduardo Santos.

Preço do etanol varia  
42% nos postos do Sudeste

O preço dos combustíveis se-
gue em alta nos postos da Região 
Sudeste, revela o levantamento de 
maio do Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL). Com exceção do eta-
nol, que recuou 1,3%, foi o terceiro 
mês consecutivo de aumento e a 
diferença de valores entre os esta-
dos pesa no bolso dos motoristas. 
O preço da gasolina chega a apre-
sentar variação de até 16%, com 
destaque para o Rio de Janeiro, 
onde o litro alcança os R$ 5. Já o 
etanol, comercializado em média a 
R$ 3,11, apresenta uma diferença 
de até 42% nos postos da região.

O estudo também revela que o 
Sudeste apresenta o menor valor 
médio para a gasolina (R$ 4,622) e 
o etanol (R$ 3,110) de todo o país. 
Em São Paulo, estão os menores 
preços de todo o território nacional, 
com o litro vendido a R$ 4,31 e R$ 
2,79, respectivamente. 

“A variação entre os estados 
chama atenção principalmente 
para o etanol, pois é na região 
onde o preço do combustível mais 
varia. Em São Paulo, por exem-
plo, o litro custou em média R$ 
2,79, ante os R$ 3,99 do Rio de 
Janeiro. Ainda assim, os motoris-
tas da região chegam a pagar 20% 
a menos pelo combustível, quan-
do comparado ao Norte”, destaca 
o diretor-geral de Frota e Solu-
ções de Mobilidade da Edenred 
Brasil, Jean-Urbain Hubau.

O levantamento revela ainda que 
a gasolina registrou alta de 2,5%, 
acompanhada pelo diesel comum 
e pelo diesel S-10, ambos com rea-
juste de 2%. Já o etanol e o gás vei-
cular natural (GNV) ficaram 1,3% 
e 0,5% mais baratos nas bombas de 
todo o Sudeste, respectivamente, 
no comparativo com abril.

Criação de emprego formal sobe, 
mas tem o pior maio em 3 anos

A criação de empregos com car-
teira assinada teve saldo positivo 
em maio, com a criação de 32.140 
vagas, informa o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado nesta quinta-
feira pelo Ministério da Economia. 
O indicador mede a diferença entre 
contratações e demissões. O sal-
do positivo em maio foi resultan-
te de 1.347.304 admissões contra 
1.315.164 desligamentos ocorridos 
no período.

O resultado foi o pior para o mês 
desde 2016, quando foram fecha-
dos 72.615 postos de trabalho.

No acumulado dos cinco primei-
ros meses do ano, houve criação li-
quída de 351.063 vagas, abaixo do 
total de 381.166 vagas geradas no 

mesmo período de 2018.
Para o secretário de Trabalho 

do Ministério da Economia, Bru-
no Dalcolmo, o resultado do mês 
está em sintonia com o desempe-
nho da economia, mas ainda abai-
xo do desejado.

Apesar de a criação de empregos 
ter diminuído no mês passado, na 
comparação com anos anteriores, 
Dalcolmo não vê tendência de que-
da. “Não há tendência nem de su-
bida, nem de descida [na geração 
de empregos]. Significa uma eco-
nomia que está um pouco em com-
passo de espera, a ser definida por 
outros pontos importantes como a 
reforma da Previdência.”

O crescimento do número de 
vagas em maio foi impulsionado 

pela agropecuária, setor que regis-
trou, sozinho, a abertura de 37.373 
empregos. O cultivo do café e da 
laranja respondem pela maior parte 
das contratações, cerca de 33 mil. 
Também aparecem com destaque 
atividades de apoio à agricultura e 
a criação de bovinos.

No comércio, tanto varejista 
quanto atacadista, porém, houve 
mais demissões do que contrata-
ções, com o fechamento de 11.305 
postos de trabalho. Em seguida, 
aparece a indústria de transforma-
ção, que fechou 6.136 empregos. 

O salário médio de admissão no 
mês de maio foi de R$ 1.586,17, 
e o salário médio de quem foi de-
mitido, de R$ 1.745,34 no mesmo 
período.

Aumentos salariais perdem pela primeira vez da inflação
Pela primeira vez em três anos 

e dois meses, os reajustes salariais 
perderam da inflação. A acumula-
da de maio foi 5,1% e o aumento 
mediano foi 5%. Apenas 20,4% 
das negociações resultaram em 
aumentos reais. Os dados são do 
Salariômetro, da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). O Salariômetro, que cal-
cula o salário médio de admissão 
em cada profissão, separando as 
categorias de acordo com a Clas-
sificação Brasileira de Ocupações 
(CBO), elaborada pelo Ministé-
rio do Trabalho, é uma atividade 

da instituição que disponibiliza 
informações sobre as ofertas de 
emprego no país. É constituí-
do por resultados da negociação 
coletiva, perfil dos contratados, 
pesquisa salarial e indicadores do 
mercado de trabalho.

Segundo o Salariômetro, a pro-
jeção do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) para junho, 
de 4,8%, não deixa muito espaço 
para a volta dos aumentos reais. 
O piso salarial mediano negociado 
em maio foi a R$ 1.232 (23% aci-
ma do salário mínimo).

Para Hélio Zylberstajn, profes-

sor sênior da FEA/USP e coorde-
nador do projeto Salariômetro da 
Fipe, como nos últimos três anos 
o país teve inflação relativamen-
te baixa, entre 2% e 3%, mesmo 
com atividade econômica fraca 
era possível ter um pequeno ga-
nho real.

“Depois da greve dos caminho-
neiros, em maio de 2018, o índice 
de junho e julho explodiu, o que 
reflete na inflação acumulada até 
agora. Com a economia fraca, as 
empresas não conseguem chegar a 
5% de reajuste em média”, explica 
Zylberstajn.
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Domínio do fato no caso da cocaína chegaria ao presidente

O voo interceptado da FAB

Viver, simples assim

Retenção de talentos na era digital

Você se lembra da teoria 
do “domínio do fato”, usada 
pelo dublê de acusador e 
ministro do Supremo Joa-
quim Barbosa para condenar 
José Dirceu sem provas? Ela 
quer dizer mais ou menos 
o seguinte: o superior hi-
erárquico também é culpado 
pelo crime do subordinado. 
Ele tem domínio do fato.

Agora veja até onde vão 
as consequências dessa teo-
ria: o piloto do avião da 
cocaína encontrada com o 
sargento na Espanha, in-
discutivelmente a principal 
autoridade a bordo, deveria 
também ser processado e 
condenado pelo crime.

Mas, nas mãos de Moro 
e de Dallagnol, a coisa não 
pararia aí. O avião da cocaí-
na integrava, como reserva, 
a comitiva do presidente da 

República. E o presidente é a 
autoridade suprema a bordo. 
Um juiz severo como Moro 
ou como Joaquim Barbosa 
não hesitaria em culpar o 
presidente da República pela 
cocaína contrabandeada pelo 
sargento. Naturalmente, no 
caso de Moro, não seriam 
necessárias provas. Bastaria 
convicção. Foi pela con-
vicção que ele condenou 
Lula no caso do chamado 
triplex de Guarujá.

Não se inquiete, você 
que é bolsonarista. Não é 
dessa vez que Bolsonaro 
será preso, mesmo porque 
Moro e Dallagnol tem out-
ras preocupações e não vão 
se meter com, no caso de 
Moro, seu protetor máximo. 
Entretanto, estou dando esse 
exemplo absurdo para ilus-
trar a aberração do sistema 

jurídico brasileiro nas mãos 
de juízes políticos. Regras 
processuais que recuam aos 
anos da Renascença, como 
habeas corpus, devido pro-
cesso legal e presunção de 
inocência, foram simples-
mente estraçalhadas pelos 
ditadores da Lava Jato.

E agora temos outra defor-
mação em curso sob coman-
do direto de Dallagnol. Ele 
usa sua função pública para 
intimidar os senadores no 
sentido de impedir a aprova-
ção da Lei de Abuso de Au-
toridade. É um escárnio da 
sociedade. Juízes e promo-
tores querem indulgência 
plenária prévia para com-
eterem todo tipo de abuso 
contra os cidadãos, em geral 
sob o pretexto do combate à 
corrupção, e sem sofrerem 
qualquer tipo de sanção. Ai-

nda bem que o Senado não 
se intimidou e aprovou a lei 
por maioria confortável.

Na Câmara, onde nasceu e 
para onde volta, também de-
verá ser aprovada. A não ser 
que Dallagnol e Moro usem 
contra os deputados os expe-
dientes de tortura psicológi-
ca que têm usado na Lava 
Jato, com total complacência 
da imprensa. Aliás, talvez 
para confirmar a simpatia 
que os promotores lhes vo-
tam, repórteres da Globo, 
ensaiados, referem-se ao 
projeto como desfigurado na 
Câmara. Não foi nem emen-
dado, nem modificado. Mas 
desfigurado, segundo a can-
tilena dos procuradores in-
conformados de Curitiba.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

O ato de associar um tra-
ficante fardado, travestido 
de militar – e que a partir de 
agora será processado, jul-
gado, condenado e expulso 
da FAB – ao Governo Bol-
sonaro ou, mais que isso, a 
um esquema de tráfico de 
entorpecentes gerido pelo 
círculo presidencial, decor-
re certamente de uma dessas 
duas características abaixo 
(quando não das duas ao 
mesmo tempo):

1 – Uma total imaturidade 
política, da qual se desdobra 
um desconhecimento com-
pleto do que seja o funciona-
mento da máquina pública;

2 – Uma leviandade pue-
ril. Ou seja, uma canalhice, 
mas uma canalhice primária.

Quando os críticos se 
atêm a fatos como este, sem 
qualquer relevância (repi-
to: sem qualquer relevância 

para o país e o seu futuro), 
podemos concluir que não 
estão capacitados para dis-
cutir o Brasil de forma séria 
e madura. E isso é lamentá-
vel porque este governo e 
este país precisam de crítica 
qualificada.

Pensar de forma dife-
rente do diagnóstico acima 
equivaleria a assumir que 
o Governo Bolsonaro não 
tem falhas nem grandes de-
safios a superar – o que não 
é de forma alguma o caso 
– e que por essa razão po-
demos perder tempo com 
questões secundárias, sem 
importância.

Esses aspectos considera-
dos, não devemos descartar 
ainda uma terceira hipótese, 
a de que eles – os críticos 
oportunistas do episódio – 
dominam, na verdade, as pe-
culiaridades da vida política 

e entendem perfeitamente o 
funcionamento da máquina 
pública, mas, por questões 
indeclináveis, são adeptos da 
teoria do “quanto pior, me-
lhor” – o que faz com que a 
canalhice indicada na opção 
“2” seja muito maior e nada 
tenha de infantil.

Sobre o sargento trafican-
te, é razoável supor que já 
fizesse isso há muito tempo, 
e por isso baixou a guarda, 
sendo flagrado no exage-
ro. Não se deve eliminar 
a possibilidade de ter sido 
maliciosamente estimulado 
a relaxar nos cuidados, por 
quem tivesse interesse na in-
terceptação.

Interceptar é um verbo 
que entrou em moda nas úl-
timas semanas. Sem abra-
çar uma teoria conspirató-
ria, esta é uma hipótese que 
também não pode ser eli-

minada: estava acostumado 
a fazer sem que ninguém o 
importunasse no destino – 
e justamente agora foi fla-
grado.

Por fim, deve-se reco-
nhecer que é inadmissível 
que tripulantes de aviões 
que servem à Presidência 
da República – ou a outras 
autoridades – embarquem 
suas bagagens sem controle 
e revista, sobretudo, em voos 
internacionais. Ainda que os 
aviões sejam da FAB e os 
tripulantes, militares – ou 
justamente por essas duas 
razões. Uma falha de segu-
rança surpreendente. Mas, 
como dito de início, esta é 
uma questão menor dian-
te dos desafios que temos à 
frente.

q  Nilson Mello
Jornalista e advogado.

A inteligência artificial, 
impulsionada pelo cresci-
mento das HRTechs no mun-
do todo, tem sido bastante 
utilizada para auxiliar no 
recrutamento das grandes 
empresas. Mas os benefícios 
dos algoritmos para a ges-
tão de recursos humanos nas 
corporações transcendem a 
etapa de seleção, e urgem 
alcançar um processo ain-
da mais estratégico para as 
companhias: a retenção de 
talentos.

Levantamento da consul-
toria McKinsey & Company 
aponta que apenas 3 em cada 
10 funcionários se sentem 
totalmente engajados no tra-
balho. Em adição, apenas 
21% dos profissionais acre-
ditam que suas performances 
são avaliadas corretamente. 
Como consequência da falta 
de uma avaliação adequada 
pelas organizações, grande 
parte dos colaboradores não 
se sente valorizada, nem 
sabe com clareza qual cami-
nho estão trilhando dentro 
da corporação, o que acaba 

resultando na perda de exce-
lentes profissionais.

A forma como os pro-
cessos de avaliação de de-
sempenho são realizados 
atualmente pelas empresas 
apresenta vícios que dificul-
tam o processo, como ênfase 
aos aspectos negativos das 
entregas, e não aos positivos. 
A conversa entre o gestor e o 
funcionário, que ocorre ape-
nas uma vez por ano, gera 
desconforto e nem sempre 
atribui responsabilidade pela 
melhoria esperada.

Desta forma, o desenvol-
vimento individual é deixa-
do sob a responsabilidade da 
empresa que precisa dispo-
nibilizar mais recursos para 
o aprimoramento de seus co-
laboradores, reforçando um 
certo comodismo na equipe.

Um upgrade moderno 
deste processo é possível 
com a incorporação da in-
teligência artificial. Existem 
disponíveis hoje uma série 
de ferramentas que auxiliam 
as empresas em diversas 
operações estratégicas, in-

clusive no que diz respeito 
à gestão dos recursos huma-
nos, o capital mais valioso 
de toda corporação.

Por meio de algoritmos de 
inteligência artificial, é pos-
sível fazer uma avaliação de 
desempenho mais adequada, 
que trabalha com o conceito 
de feedforward (em oposi-
ção ao feedback, com foco 
apenas no passado). Com vi-
são de futuro, o feedforward 
traz o reforço positivo para 
o indivíduo, o que acentua 
a probabilidade de repetição 
do comportamento favorável 
pelos demais.

As percepções devem ser 
regidas por uma pergunta: 
quais foram as contribuições 
do indivíduo para que os 
resultados empresariais fos-
sem alcançados? A análise 
deve ocorrer por completo. 
Para isso, lança-se mão do 
conceito sistêmico represen-
tado por um triedro chamado 
de Triângulo das Polarida-
des, que reúne três grandes 
dimensões: ação, conexão e 
conhecimento.

As três dimensões, quan-
do em plena potência, geram 
na organização a criação de 
um equilíbrio chamado tam-
bém de 4ª Dimensão ou Alta 
Performance que, por defini-
ção, cria na organização uma 
dinâmica de eficácia direcio-
nando todos colaboradores 
na obtenção de resultados 
empresariais máximos.

Toda esta mudança passa 
pelo uso de inteligência arti-
ficial. Ao mapear as percep-
ções dos indivíduos de for-
ma anônima, com ênfase nos 
aspectos positivos, de olho 
no futuro, a tecnologia leva a 
correções de rota que tornam 
o desenvolvimento do indi-
víduo mais leve, mais dinâ-
mico e mais maduro. Além 
disso, retira da empresa o 
peso da promoção de progra-
mas de desenvolvimento e 
transfere a responsabilidade 
pelo autodesenvolvimento 
ao indivíduo.

q  Susana Falchi
CEO da HSD Consultoria em 

RH e criadora do app PSIT.

Martha Medeiros é uma 
genial escritora. E seu tal-
ento pode ser mais uma vez 
comprovado, e agora, no 
teatro, com a encenação da 
peça Simples Assim, em car-
taz no Teatro dos Quatro, na 
Gávea, dirigida por Ernesto 
Piccolo e idealizada por 
Gustavo Nunes. No elenco, 
Julia Lemmertz, Georgiana 
Góes e Pedroca Monteiro.

Trata-se de um texto con-
temporâneo, recheado de 
indagações e contradições. 
Aliás, a autora extrapola, 
com criatividade, as con-
struções dos diálogos ence-
nados, com muito charme, 
suavidade e, ao mesmo 
tempo, sarcasmo. O humor 
delicado e a aguda observa-
ção do cotidiano contidos 
nas crônicas de Martha for-
necem energia e inspiração 
para o texto que, na reali-
dade, reúne, duas coletâneas, 
Simples Assim e Quem diria 
que viver ia dar nisso, que 
exibem um material rico e 
cheio de possibilidades.

Rosane Lima, que tam-
bém assina a peça, entende 
que era preciso escolher um 
formato para a dramaturgia 
que conjugasse os fragmen-
tos e fizesse emergir uma fig-
ura, como em uma colagem 
ou em um quebra-cabeças. 
A lembrança de Ronda, peça 
de Arthur Schnitzler, soprou, 
segundo Rosane, a ideia de 
se construir uma estrutura 
circular, com personagens 
se revezando em cenas de 
duplas. E aí, a peça preenche 
a plateia, pois as reações do 
público são percebidas, pe-
los suspiros, risadas, gargal-
hadas e espantos.

Evoluindo em um carros-
sel de adultos surgem os per-
sonagens, seres estressados, 
conectados, angustiados, 
uma hora mal-humorados, 
em outra, muito bem-humo-
rados, em uma “tribo” hu-
mana vivendo um momento 
estranho, emocional ou de-
cisivo do dia a dia. São os 
antagonismos, do somos 
românticos e pragmáticos; a 
vida é difícil, mas a simpli-
cidade salva; corruptos ex-
istem, mas eles nada podem 
contra a morte; a tecnologia 
nos domina, mas o amor 
segue imperioso.

Tudo se entrelaça nos 
diálogos, nos olhares, nos 
gestos e nos cenários, de-
sprovidos de sofisticação, 
mas suficientes para dar su-
porte a toda a encenação. O 
figurino traduz o modo de 
vida de cada um dos per-
sonagens e os momentos 
vividos em cada um dos es-
quetes. Trata-se de uma peça 
para rir e pensar sobre essa 
birutice toda que é a própria 
vida.

Julia Lemmertz está im-
pecável nos papéis que in-
terpreta nessa encenação de 
uma hora e trinta minutos. 
Usando cabelos curtos ou 
longos, crespos ou lisos, 
dependendo do seu estado 
cênico, roupa de gala ou 
muito à vontade, cruzando, 
vez por outra, as pernas sen-
sualmente, Julinha preenche 

e ilumina todo o palco, com 
doçura, meiguice, brejeirice 
e, sobretudo, profissional-
ismo. Sua presença cênica 
é marcante, além de sensu-
alíssima, ainda mais quando 
dança com o Pedroca Mon-
teiro, também desempen-
hando muito bem os papéis 
que lhe cabem em cena, com 
ritmo, graça e despojamento. 
Como o apresentador de um 
telejornal está impagável. 
Aliás, para ele, nesse mo-
mento de horror em que vi-
vemos, a arte é o mais lindo 
caminho para a vida.

Georgiana Góes encarna, 
com grande categoria, os 
papéis que estão sob a sua 
responsabilidade, em um 
grande momento profis-
sional. Quando encarna, por 
exemplo, a morte, chama 
atenção pela forma como 
interpreta esse personagem; 
majestosa, altiva, com um 
figurino adequado e sofisti-
cado, na cor nude e rendado. 
Impressionante o seu vaivém 
pelo palco, pelas escadas e 
pela plateia, mantendo um 
diálogo inteligente, vibrante 
e reflexivo, com o person-
agem do Pedroca. Os dois, 
nesse momento, atingem o 
ponto alto da dupla, nessa 
montagem.

A direção de Ernesto Pic-
colo é criativa, moderna, 
bem marcada, sendo esse o 
seu quarto trabalho com tex-
tos de Martha Medeiros. E, 
nesses tempos sombrios, se-
gundo ele e ao final da peça, 
“a única coisa que anda real-
mente me dando alegria é 
estar reunido com essa turma 
criando”.

Fazer teatro, atualmente, 
nesse tempo de escassez e 
desvalorização da cultura, é 
um grande desafio. E a re-
sistência de estar em cena 
acreditando que sempre vai 
ter alguém que vai sair de 
casa para assistir a um espe-
táculo, mesmo com os dias 
cada vez mais corridos, com 
a violência nas ruas, com a tv 
a cabo, com a Netflix, com o 
preço de tudo, fez com que 
esse elenco se superasse cer-
tamente na interpretação de 
personagens tão diversos e 
tão reais e tão bem represen-
tados.

Simples assim é um con-
vite para olhar para o lado, 
fazer real contato com o 
semelhante, valorizar a am-
izade, observar momentos 
de prazer, de dor, e, princi-
palmente, perceber de como 
o afeto pode ser revolu-
cionário das nossas vidas.

E essa peça encenada 
nesse teatro, nesse espaço 
mágico e nesse templo sa-
grado, nos faz refletir, pelos 
diálogos da Martha Me-
deiros, o quanto podemos 
ser mais felizes, se buscar-
mos dialogar com verdade e 
simplicidade, sendo apenas 
nós mesmos, sem máscaras 
os disfarces. No meio a tan-
tas brincadeiras, momentos 
para grandes reflexões.

q  Paulo Alonso
Jornalista e chanceler da 

Universidade Santa Úrsula.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária. 1. Data, Hora e Local: 14/05/19, às 
10h, na sede social na Estrada dos Bandeirantes nº 1099, Jacarepaguá/RJ, 
CEP: 22.710-571. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convo-
cação por estarem presentes os acionistas titulares de ações representativas 
de 100% do capital social da Cia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 
3. Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
votante da Cia, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e delibe-
ração das matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apos-
tas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presidi-
dos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila Nobre Ro-
drigues. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre: (a) as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/18, devidamente publicadas no jornal Monitor
Mercantil de 15/05/19, às folhas 7 e 8, e no DOERJ, de 15/05/19, às folhas 3 e 
4 (Anexo II); (b) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 
31/12/18; e (c) fixar o montante global anual da remuneração dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia. 6. Deliberações: Dando 
início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assem-
bleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo ape-
nas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, §1º, 
da Lei 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações 
de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser 
apresentadas por escrito à Mesa. Em seguida, apreciaram as matérias cons-
tantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que se seguem abaixo: I. 
Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, na sua íntegra e sem ressal-
vas, com base na manifestação favorável dos auditores independentes da
Cia, as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as
demonstrações financeiras da Cia relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/18, publicadas no jornal Monitor Mercantil de 15/05/19, às folhas 7 e 8, 
e no DOERJ de 15/05/19, às folhas 3 e 4; II. aprovar, por unanimidade dos vo-
tos proferidos, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2018, 
no montante de R$ 31.875.427,85, da seguinte forma: (i) para a constituição
da reserva legal, em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76 e o art. 36, § 
único, do Estatuto Social, no valor de R$1.484.049,08, equivalente a 5% do lu-
cro líquido apurado; e (ii) para a reserva de subvenção para investimento, em 
conformidade com o art. 195-A da Lei 6.404/76, o valor de R$15.226.664,49; 
III. Tendo em vista as demonstrações financeiras da Cia publicadas relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/18, os acionistas deliberam e rati-
ficam que não haverá distribuição de lucros aos acionistas para o ano rela-
tivo ao referido exercício social, em conformidade com o art. 202, §4 da Lei
6.404/76; e IV. aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, o montante
anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria da Cia em até R$ 8.900.000,00 a ser distribuída conforme venha 
a ser deliberado pelo Conselho de Administração. (i) Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
que, depois de lida e aprovada, é por todos assinada. RJ, 14/05/19. Luiz Al-
berto Barreto - Presidente; Priscila Nobre Rodrigues - Secretária. Jucerja nº
3641733 em 06/06/19. Jucesp nº 321.004/19-0 em 13/06/19.

Pedalada disfarça juro da 
dívida como amortização

Nenhum investimento foi feito com emissão de títulos 
da dívida pública de 2000 a 2017, criticou Maria Lucia 
Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã 
da Dívida. “O que explica o crescimento explosivo da 
dívida, se os investimentos estão estacionados há anos e 
o patrimônio público está sendo privatizado para pagar a 
dívida?”, questionou a auditora-fiscal, em audiência na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, 
nesta terça-feira.

Fattorelli perguntou aos senadores: “Se eu tenho uma 
dívida e faço amortização gigante, o estoque teria que 
cair. Mas o estoque aumenta. Se fosse rolagem (substitu-
ição de um título que está vencendo por outro) o estoque 
estaria constante, mas está explodindo.” O débito passou 
de R$ 1,7 trilhão para R$ 5,5 trilhões entre 2008 e 2018.

A coordenadora da Auditoria Cidadã denunciou que 
a maior parte dos juros está sendo contabilizada como 
amortizações. Juros estão sendo pagos com novos títu-
los, o que é proibido, pois juros são despesas correntes. 
“Se pegar o estoque da dívida e multiplicar pela taxa mé-
dia de juros de cada ano, vamos encontrar um volume 
de juros 150%, 200%, 250% maior do que o valor in-
formado pelo Siafi [sistema de informações dos gastos 
federais]”, afirmou Fattorelli.

A auditora lamenta que o Brasil está definhando por 
inanição enquanto tem mais de R$ 4 trilhões na gaveta 
(R$ 1,27 trilhão no Tesouro Nacional, R$ 1,3 trilhão no 
BC e R$ 1,4 trilhão em reservas internacionais), que 
poderiam ser aplicados para tirar a economia da de-
pressão. Foi apoiada pela senadora Zenaide Maia (Pros-
RN), que defendeu investimentos em setores como in-
fraestrutura e construção civil, capazes de gerar grande 
número de empregos.

É o pré-sal, estúpido
Assim como a maioria dos produtores de commodities 

em todo o mundo, a Codelco, a Pemex, a Petrobras e a 
Ecopetrol – quatro das maiores estatais latinas – tiveram 
que cortar drasticamente os investimentos, devido a um 
menor fluxo de caixa e à moderação das perspectivas em 
seus setores.

“Das quatro empresas, a Petrobras foi a única que con-
seguiu aumentar a produção no ano passado graças, em 
parte, a grandes investimentos feitos anteriormente em 
campos de petróleo do pré-sal altamente produtivos, que 
agora respondem por cerca de 50% de sua produção”.

A observação, que casa com a de analistas isentos do 
setor de energia brasileiro, foi feita por dois pesquisa-
dores do FMI, Pablo Bejar e Juan F. Yépez, no estudo 
“Como quatro das maiores empresas estatais da América 
Latina suportaram as consequências da queda dos preços 
das commodities em 2014-2016”.

Visita ao Vale
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e o 

Instituto Preservale organizam no próximo sábado uma 
visita ao Vale do Café. Um grupo de personalidades será 
ciceroneado pelo professor Bayard Boiteux, vice-presi-
dente-executivo da Associação para conhecer o Festival 
de Luzes, com apresentações musicais, e visitar fazendas 
da região fluminense.

“É uma oportunidade única de apresentar o Vale para 
diplomatas, agentes de viagens, guias de turismo e pro-
fessores para aumentar o fluxo de turistas para a região”, 
diz Cristina Braga, que está desenvolvendo um plano 
de turismo para os municípios que compõem a região 
turística.

Bayard Boiteux revela que o projeto, que trabalha 
com formadores de opinião, realizará mais seis visitas 
até 2021.

Indemissível
Bolsonaro demitiu os ministros Bebianno, Vélez e 

Santos Cruz, mas mantém o ministro que deveria ter in-
formações de que o vizinho do presidente era um mili-
ciano que tinha 117 fuzis e que um sargento da comitiva 
presidencial carregava 39kg de coca. Sergio Moro segue 
intocável.

Rápidas
O Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias e En-

genharia (Ibape/SP) montou o curso “Avaliação e Perí-
cias em Veículos Automotores”, que ocorrerá em 5 e 7 
de agosto. Segundo o Procon, somente no primeiro se-
mestre de 2019 foram abertas 73 campanhas de recall. 
Inscrições em ibape-sp.org.br *** Gabriel Di Blasi, dire-
tor jurídico da ABF-Rio, modera a plenária “Propaganda 
comparativa e seus limites” na ABF Franchising Week 
2019, nesta sexta, a partir das 15h, em São Paulo, no 
Centro de Convenções do Expo Center Norte *** Os 18 
anos do Festival Gastronômico de Búzios serão comem-
orados entre 5 e 14 de julho. Participarão 83 restaurantes. 
Detalhes em festbuzios.com.br

Governo Bolsonaro só é bom  
para 3 entre 10 brasileiros
Pesquisa mostra 
que 17% acham 
presidente pior 
até do que  
Michel Temer

Apenas 32% dos 
brasileiros consideram o 
Governo Bolsonaro ótimo 
ou bom. O mesmo percentu-
al, 32%, avaliou a administ-
ração atual como regular, as-
sim como os que definiram 
a condução do Executivo 
como ruim ou péssima. Do 
total, 3% disseram não saber 
ou não responderam.

O levantamento, feito 
pelo Ibope para a Confed-
eração Nacional da Indústria 

(CNI), foi realizado entre 20 
e 25 deste mês, ouvindo 2 
mil pessoas em 126 cidades 
do país. O nível de confiança 
da pesquisa é de 95%, e a 
margem de erro é de 2 pon-
tos percentuais para mais ou 
para menos.

Em relação à pesquisa di-
vulgada em abril, foi man-
tida a tendência de alta na 
impopularidade. Naquela 
sondagem, o Governo Bol-
sonaro foi considerado ruim 
ou péssimo para 27%. Houve 
alta de 5 pontos percentuais. 
A gestão era avaliada como 
ótima ou boa por 35% dos 
entrevistados.

Segundo 17%, o Governo 
Bolsonaro consegue ser pior 
do que o de Michel Temer, 
o presidente mais impopu-
lar da história recente. Para 
47%, a gestão atual é melhor 
do que do antecessor.

A queda de popularidade 
do governo foi maior entre 
pessoas com escolaridade 
até a 4ª série, de menor ren-
da, residentes nas regiões 
Norte, Centro-Oeste e Nor-
deste e entre mulheres.

A maneira de governar 
de Bolsonaro foi aprovada 
por 46% dos entrevistados 
e reprovada por 48% dos 
participantes da consulta, o 
que mostra nova queda. Na 
pesquisa de abril, 51% apr-
ovaram a forma de governar 
do presidente e 40% desapr-
ovaram.

O levantamento também 
mediu a confiança das pes-
soas no chefe do Executivo: 
51% responderam não con-
fiar no presidente, enquanto 
46% mostraram confiança. 
No tocante às perspectivas 
para o restante do mandato, 
39% responderam que deve 

ser ótimo ou bom; 27%, 
que deve ser regular; e 29% 
acham que deve ser ruim ou 
péssimo.

Na pesquisa anterior, a 
confiança no mandatário fi-
cou em 51%, enquanto 45% 
responderam não confiar 
nele. Na análise das expec-
tativas sobre o restante do 
mandato naquela consulta, 
45% manifestaram uma pro-
jeção ótima ou boa, 25% 
regular e 23% ruim ou pés-
sima.

As áreas que receberam 
melhor avaliação na gestão 
atual foram segurança públi-
ca (54%), meio ambiente 
(46%), combate à inflação 
(45%) e combate à fome e 
pobreza (43%). Já as mais 
reprovadas foram taxa de ju-
ros (59%), impostos (61%), 
saúde (56%) e combate ao 
desemprego (54%).

‘Laranjal’: PF detém assessor  
do Turismo suspeito de fraude

A Polícia Federal (PF) 
deteve, em Brasília, o as-
sessor especial do Ministé-
rio do Turismo Mateus Von 
Rondon Martins. Sócio-
fundador de uma empresa 
de serviços de internet e 
marketing criada em 2013 
e cujas atividades encerrou 
em janeiro deste ano, pouco 
antes de se tornar assessor 
direto do ministro do Tur-
ismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, Martins é suspeito 
de integrar um suposto es-
quema que fraudava candi-
daturas eleitorais em Minas 
Gerais.

Martins foi detido na casa 
em que mora em Brasília. 
Outros dois ex-assessores 
do ministro do Turismo tam-
bém foram presos em caráter 
temporário nesta mesma op-
eração: Robertinho Soares e 
Haissander Souza de Paula, 
que foram assessores de 
gabinete do ministro Mar-
celo Álvaro Antônio quando 
este foi deputado federal, 
entre 2015 e 2019. Até abril 
deste ano, Soares ocupou 
provisoriamente o cargo de 
secretário da legenda. Hoje, 
o partido informou à Agên-
cia Brasil que os três não 
integram nem o diretório, 
nem a executiva estadual do 
partido.

Segundo a PF, além dos 
três mandados judiciais de 

prisão temporária, foram 
cumpridos mandados de 
busca e apreensão em Bra-
sília, Governador Valadares 
(MG) e Ipatinga (MG). 
Computadores, documentos 
e telefones celulares foram 
apreendidos e serão inspe-
cionados a fim de ajudar no 
esclarecimento das suspeitas 
de irregularidades na apli-
cação de recursos públicos 
em campanhas eleitorais 
femininas do PSL em Minas 
Gerais.

A suspeita é de que, nas 
eleições de 2018, o diretório 
do PSL em Minas Gerais 
inscreveu “laranjas” para 
disputar o pleito. As candi-
daturas seriam uma forma 
de a legenda receber verbas 
públicas por meio do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), o 
fundo partidário. Parte deste 
dinheiro teria sido então des-
viada para empresas de pes-
soas ligadas ao diretório es-
tadual do PSL.

Desde que as suspeitas 
vieram a público, e o caso 
passou a ser apurado, o 
ministro tem afirmado que 
a distribuição do Fundo 
Partidário em Minas Gerais 
seguiu “rigorosamente o 
que determina a lei” e que 
os fatos foram deturpados 
e “denúncias vazias” pub-
licadas.

Pibinho leva BC a reduzir 
projeção de déficit externo

O Banco Central (BC) 
melhorou a projeção para o 
saldo negativo das contas ex-
ternas, neste ano. A previsão 
para o déficit em transações 
correntes (compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
país com outras nações) pas-
sou de US$ 30,8 bilhões para 
US$ 19,3 bilhões.

A estimativa para 2019 
corresponde a 1% do Produ-
to Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país. A pre-
visão está no Relatório de 
Inflação, publicação trimes-
tral do BC, divulgado nesta 
quinta-feira.

Segundo o BC, a revisão 
ocorreu devido às perspectiv-
as de desaceleração do cresci-
mento da economia global e a 
redução na projeção do PIB, 
de 2%, previstos em março, 
para os atuais 0,8%.

O BC revisou de US$ 40 
bilhões para US$ 46 bilhões 

a estimativa para o superá-
vit comercial neste ano. O 
déficit da conta de serviços 
(viagens internacionais, 
transporte, aluguel de equi-
pamentos, entre outros) está 
projetado em US$ 31,4 bil-
hões – US$ 5 bilhões abaixo 
do previsto no Relatório de 
Inflação anterior, de março.

Segundo o BC, os paga-
mentos líquidos de juros 
estão projetados em US$ 
19,4 bilhões, acima da pro-
jeção anterior, de US$ 17 
bilhões. A projeção para as 
remessas líquidas de lucros 
e dividendos foi reduzida de 
US$ 20,5 bilhões para US$ 
17,5 bilhões. Os ingressos 
líquidos da conta secundária 
foram mantidos em US$ 2,7 
bilhões.

A projeção para os ingres-
sos líquidos de Investimento 
Direto no País (IDP) segue 
em US$ 90 bilhões (4,8% do 
PIB). Em 2018, foram regis-
trados US$ 88,3 bilhões.

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
considerou constitucional a lei que determinou limite de 
30% para compensação de prejuízos fiscais das empre-

sas no pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O 
caso é popularmente conhecido como “Trava dos 30%”.

Por 6 votos a 3, os ministros rejeitaram recurso de uma 
empresa que pretendia eliminar o limite permitido de com-
pensação dos créditos. 
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Escolha informação de verdade

Carlos Bolsonaro  
descarta reeleição

O vereador carioca Carlos Bolsonaro 
(PSC) não vai concorrer à reeleição no ano 
que vem. Segundo assessores da Câmara 
do Rio, ele já teria comunicado à decisão 
ao partido. Ainda de acordo com assesso-
res, “Carluxo” cedeu aos apelos do pai, o 
presidente Jair Bolsonaro, para se juntar à 
família em Brasília.

Paula Tringuelê fica  
com vaga na Alerj

Paulo Bagueira é o segundo suplente do 
deputado Marcos Vinícius Neskau (PTB), 
que está preso. O primeiro suplente, Coro-
nel Jairo (SDD), também está preso. Com 
o pedido de licença de Bagueira, quem 
assumirá será a terceira suplente, Paula 
Tringuelê (SDD). Paula é casada com o 
prefeito de Guapimirim, Zelito Tringuelê. 
Mas Bagueira poderá pedir o fim de sua li-
cença e se tornar deputado quando quiser, 
já que segue firme na linha sucessória da 
coligação.

Candidatos carentes terão 
prioridade em cursos

Os deputados estaduais aprovaram a pro-
posta do presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Rio, deputado André Ceciliano (PT) 
para que os candidatos com renda familiar 
inferior a dez salários mínimos possam ter 
a preferência em caso de empate no proces-
so seletivo de pós-graduação, mestrado e 
doutorado, cursos de especialização e aper-
feiçoamento das universidades estaduais do 
Rio.

Para entrar em vigor, a medida ainda 
depende de sanção do governador Wilson 
Witzel. A decisão também poderá ser este-
ndida aos cursos de graduação dessas insti-
tuições. Uma outra iniciativa, da deputada 
Lucinha (PSDB), obriga as universidades 
públicas e privadas a criar um espaço com 
atividades recreativas para filhos dos estu-
dantes matriculados nas instituições.

Paulo Bagueira assume na Alerj e se licencia
O presidente licenciado 

da Câmara Municipal de 
Niterói e secretário-exec-
utivo da prefeitura niter-
oiense, Paulo Bagueira 
(SDD), vai mesmo assum-
ir uma vaga na Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro. Mas não 
vai esquentar a cadeira. 
Bagueira pedirá licença 
do cargo logo em seguida 
para reassumir o posto na 
Prefeitura de Niterói. Com 
a estratégia, ele mantém 
a posição de segundo su-
plente do SDD e segue 
seu projeto político em 

Niterói. Bagueira é um dos 
pré-candidatos a prefeito da 

cidade nas eleições do ano 
que vem.

Petrobras indeniza Itaboraí  
em R$ 7,5 bilhões

O município de Itaboraí vai receber da 
Petrobras cerca de R$ 7,5 bilhões como 
compensação aos prejuízos causados com a 
paralisação das obras do Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (Comperj). O 
gerente-geral de implementação e em-
preendimentos da Petrobras, Alessandro 
Costa Mello, afirmou em sessão da CPI 
que investiga a crise fiscal no estado, que 
o departamento jurídico da companhia deve 
terminar de analisar o TAC nos próximos 
meses. Resta saber se o dinheiro vai chegar 
aos comerciantes e empresários que foram à 
falência com a derrocada do Comperj.

Coletes a prova de bala  
com data de validade

Muito preocupado com a segurança dos 
policiais, o deputado Marcos Muller (PHS) 
apresentou projeto de lei na Assembleia 
Legislativa tornado obrigatória a impressão 
da data de validade dos coletes a prova de 
balas adquiridos pelo Governo do Estado.

Condenado não poderá  
ser homenageado

Pessoas que já foram condenadas por 
quaisquer crimes pela Justiça não pode-
rão ter seus nomes eternizados batizando 
rodovias, vias públicas, prédios e repar-
tições públicas estaduais. É o que deter-
mina o projeto de lei do deputado Dr. 
Deodalto (DEM). Ele justifica dizendo 
que a proposta está de acordo com a Lei 
da Ficha Limpa e tem por objetivo reti-
rar da vida pública aqueles que cometem 
crimes graves e contra a administração 
pública.

Dia do motoboy e  
do mototaxista

E os motoboys agora terão companhia no 
dia dedicado a eles no calendário oficial do 
estado. Por solicitação do deputado Danniel 
Librelon (PRB), a Assembleia Legislativa 
vai votar um projeto de lei que inclui os 
mototaxistas na homenagem. Sendo assim, 
se o projeto for aprovado, o dia 27 de no-
vembro passará a ser conhecido como o Dia 
Estadual do Motofretista (Motoboy e Moto-
taxista). Só não será feriado!

Varejo tem perda média  
de 1,55 trilhão em 2018

AVISO DE LEILÃO 
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO, torna público para conhecimento dos interessados, 
que no dia 02 de julho de 2019, às 09h, no auditório do 
EDIFÍCIO TOWER 2000, situado na Local: Auditório do 
Edifício Tower 2000 – Rua Visconde de Sepetiba, 935 – 
Centro-Niterói, realizará leilão na forma presencial e on-line, 
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título 
e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento conforme art. 
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já 
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO DA 
SILVA LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob
o no. 103. A cópia do edital poderá ser consultado através dos 
sites www.focoleiloes.com.br e www.alexandroleiloeiro.com.br.

Queda de 1,38% 
do faturamento 
líquido

Um painel de discussão 
econômica com alguns dos 
principais líderes do varejo, 
seguido por um encontro 
técnico com executivos de 
grandes redes do mercado e 
a apresentação da pesquisa 
de perdas de maior segmen-
tação já desenvolvida no país 
são os destaques, da progra-
mação do 2º Fórum Abrappe 
de Prevenção de Perdas. O 
evento, que ocorreu, nesta 
quinta-feira, no auditório da 
Totvs, na zona norte de São 
Paulo, foi promovido pela 
Associação Brasileira de 
Prevenção de Perdas (Abra-
ppe).

O grande destaque do fó-
rum, no entanto, foi a apre-
sentação da pesquisa sobre 
perdas com maior participa-
ção de segmentos do varejo 
já desenvolvida no país. Sob 
a coordenação de Carlos 
Eduardo Santos, o estudo 
realizado em parceria com 
a consultoria EY, fez o le-
vantamento em 12 segmen-
tos – Atacados e Atacarejos, 
Calçados, Construção/Lar, 
Drogarias, Eletro/Móveis, 
Esportes, Livrarias/Papela-
rias, Lojas de Departamento, 
Magazines, Moda, Perfuma-
rias, Supermercados – que 
contabilizaram, em 2018, 
perda média de 1,38% do 
faturamento líquido do va-
rejo restrito de R$ 1,55 tri-
lhão de acordo com o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), contra 
1,29% de 2017, ou seja um 
aumento de 7% de um ano 
para o outro. Com base no 
cenário retratado na pesqui-
sa, estima-se uma perda pro-
jetada para todo o varejo de 
aproximadamente R$ 21,46 
bilhões.

Segundo o presidente da 
Abrappe, prevenir perdas é 
sempre um grande desafio 
para as redes varejistas e 
também para as indústrias. 
“O resultado da perda do 
varejo obtida na pesquisa 
desse ano interrompeu a sé-
rie de redução dos últimos 
três anos. Em 2017 o índi-
ce de perda foi de 1,29%, 
em 2016 1,32% e em 2015 
1,40%. Esse crescimento da 
perda pode ser parcialmen-
te explicado a partir da aná-
lise do cenário econômico 
vivenciado no ano passado. 
Como o otimismo e apetite 
de investimento para parte 
dos empresários foi maior 
em relação a 2017, muitas 
empresas investiram em ní-
veis de estoques mais altos, 
porém, a venda não ocorreu 
de acordo com as expectati-
vas e quando isso acontece 
o estoque perece, seja pela 
quebra operacional ou por 
reduções de margem atra-
vés de reduções de preço”, 
explica Carlos Eduardo 
Santos, presidente da Abra-
ppe.

“Mais do que o recorte 
das perdas dos 12 setores 
analisados, a grata surpresa 
do levantamento deste ano 
foi o uso de tecnologias ou 
contratação de terceiros para 
prevenir casos de perdas. 
Foi nesta análise que conse-
guimos observar que outras 

áreas das empresas como 
operações, comercial e ma-
rketing tiveram considerá-
vel contribuição na tomada 
de decisão. A aplicação de 
tecnologias disruptivas são 
capazes de beneficiar dife-
rentes áreas do varejo que 
devem trabalhar em conjun-
to e cabe à área de prevenção 
de perdas incentivar e impul-
sionar a adoção dessas ino-
vações”, explica Fernando 
Gamboa, diretor executivo 
de consultoria da EY.

A Abrappe é uma organi-
zação independente formada 
por representantes de mais 
de 500 empresas de todos os 
segmentos do varejo nacio-
nal. “Nosso objetivo é sem-
pre contribuir com a redução 
das perdas e o aumento da 
rentabilidade do varejo e da 
indústria no Brasil. Os pro-
fissionais e o departamen-
to de prevenção de perdas 
devem ser estratégicos em 
qualquer empresa. Que-
remos, com a associação, 
propagar esse conceito, pois 
anualmente bilhões de reais 
do varejo vão diretamente 
com o ralo”, argumenta Car-
los Eduardo Santos, presi-
dente da Abrappe.

A constituição da Abrappe 
foi definida em setembro de 
2017 durante encontro entre 
dez profissionais de preven-
ção de perdas em São Paulo. 
Além da presença na capital 
paulista, sedes em vários 
pontos do país integram a 
associação por meio dos co-
mitês regionais. Petz, Grupo 
DPSP, Marisa, Sonda, Ria-
chuelo, Dia e Livraria Cultu-
ra estão entre as companhias 
que já sediaram os encontros 
desde o ano passado.

Levantamento do Secovi-SP aponta 
alta no número de ações locatícias

Inadimplência do consumidor  
do Rio recua 0,3% em abril

Em maio, foram proto-
colados 1.499 processos no 
Tribunal de Justiça, um au-
mento de 4,6% comparado 
a abril.

De acordo com dados do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJSP) 
obtidos pelo Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação), 
em maio, foram protocola-
das 1.499 ações relaciona-
das ao mercado de locação 
na capital paulista, uma 
alta de 4,6% em relação ao 
mês de abril (1.433 ações). 

Em comparação com maio 
de 2018, quando foram 
contabilizados 1.504 pro-
cessos, houve queda de 
0,3%.

As ações por falta de pa-
gamento de aluguel foram 
responsáveis por 87,3% 
dos casos, com 1.308 pro-
cessos. As ações ordiná-
rias/despejo apareceram na 
segunda posição, com 95 
registros e participação de 
6,3%. As renovatórias e as 
consignatórias participa-
ram, respectivamente, com 

87 ações (5,8%) e 9 proces-
sos (0,6%).

No acumulado do ano, 
foram contabilizadas 6.750 
ações, crescimento de 3,3% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, que 
contabilizou 6.533 ocor-
rências. As ações acumula-
das no período de junho de 
2018 a maio de 2019 totali-
zaram 16.267 casos, queda 
de 0,1% diante do acumu-
lado de junho de  2017 a 
maio de 2018 com 16.283 
ações.

No município do Rio de 
Janeiro, o Indicador de Re-
gistros de Inadimplentes 
recuou 0,3% na compara-
ção mensal de abril contra 
o mês anterior, de acordo 
com os dados da Boa Vista. 
No resultado acumulado, a 

inadimplência obteve queda 
de 1,7%, enquanto na varia-
ção interanual (mesmo mês 
do ano anterior) o indicador 
cedeu 2,5%.

A recuperação de crédito 
do consumidor, por sua vez, 
caiu 3,5% na comparação 

mensal de abril contra o 
mês anterior. No resultado 
acumulado, a recuperação 
obteve queda de 5,3%, en-
quanto na variação intera-
nual (mesmo mês do ano 
anterior) o indicador dimi-
nuiu 5,2%.
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NOVO RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. CNPJ 12.293.642/0001-05

Relatório da Administração: Senhores acionistas, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., referente ao período de 31/12/2018. 
Informamos ainda, que as notas explicativas na íntegra estão à disposição na sede da Companhia. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2018 (Em MR$)
ATIVO 2018 2017
Circulante ........................................................................... 1.174 1.390
Caixa e Equivalentes de Caixa............................................ 1.104 1.321
Tributos a Recuperar ........................................................... 8 18
Contas a Receber................................................................ 62 29
Adiantamentos..................................................................... – 22
Não Circulante ................................................................... 84.303 86.517
Imóveis a Comercializar ...................................................... 84.303 86.517
Total do Ativo ..................................................................... 85.477 87.907
PASSIVO 2018 2017
Circulante ........................................................................... 8.268 14.835
Tributos a Recolher ............................................................. 3 62
Fornecedores ...................................................................... 7 2.654
Créditos - Obrigações de Construir ..................................... 226 615
Empréstimos e Financiamentos .......................................... 8.032 11.504
Não Circulante ................................................................... 48.192 51.245
Empréstimos e Financiamentos .......................................... 48.192 51.245
Patrimônio Líquido ............................................................ 29.017 21.827
Capital Social....................................................................... 116.250 97.150
Lucro (Prejuízo) Acumulado ................................................ (87.233) (75.323)
Total do Passivo ................................................................ 85.477 87.907

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018 (Em MR$)
Receitas (Despesas) Operacionais 2018 2017
Receitas de Aluguéis - Parcerias 59 –
Despesas com Vendas ........................................................ (7) (112)
Despesas Gerais e Administrativas ..................................... (2.674) (531)
Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos ...................... (3.423) (71.056)
Despesas com Prestações de Serviços .............................. (1.596) (24)
Despesas Tributárias ........................................................... (13) (7)
Outras Receitas Operacionais............................................. – 88
Outras Despesas Operacionais........................................... – (3.846)

(7.654) (75.488)
Resultado financeiro: Receitas ......................................... 29 151

Despesas ....................................... (4.285) (84)
(4.256) 67

Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS .................................... (11.910) (75.421)
Provisão para IRPJ.............................................................. – (42)
Provisão para CSLL ............................................................ – (21)
Lucro (Prejuízo) do Exercício ........................................... (11.910) (75.484)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 (Em MR$)

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Inves-

timento

Prejuízos 
Acumu-

lados
Total 
Geral

Saldo em 31/12/2016 ................ 56.150 8 115 – 56.273
Aumento (Redução) de Capital 41.000 – – – 41.000
Adições a Reserva ..................... – – 38 – 38
Lucro (Prejuízo) do Exercício .... – – – (75.484)(75.484)
Absorção de Prejuízo ................. – (8) (153) 161 –
Saldo em 31/12/2017 ................ 97.150 – – (75.323) 21.827
Aumento (Redução) de Capital 19.100 – – – 19.100
Lucro (Prejuízo) do Exercício .... – – – (11.910) (11.910)
Saldo em 31/12/2018 ................116.250 – – (87.233) 29.017

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 (Em MR$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ................................. (11.910) (75.484)
Redução (Aumento) nos Ativos: Imóveis a Comercializar 2.214 28.578

Outros Ativos ................. (1) 2.353
Aumento (Redução) nos Passivos
Fornecedores e Contas a Pagar ......................................... (3.037) (3.450)
Tributos a Recolher ............................................................. (59) (105)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais ... (12.793) (48.108)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Ingressos de Empréstimos .................................................. (6.524) 12.333
Constituição e Aumento do Capital Social........................... 19.100 41.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital .................. – (8.400)
Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades de Financiamento 12.576 44.933
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa ....... (217) (3.175)
Caixa e Equivalente de Caixa: No Início do Período ........ 1.321 4.496

No Fim do Período ........... 1.104 1.321
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa ....... (217) (3.175)

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2018 (Em MR$)
2018 2017

Insumos Adquiridos de Terceiros ...................................... (7.700) (75.569)
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros .............. (4.277) (4.513)
Perda/Recuperação de Valores Ativos .................................. (3.423) (71.056)
Valor Adicionado Bruto ....................................................... (7.700) (75.569)
Valor Adicionado Recebido em Transferência ................. 88 239
Receitas Financeiras ............................................................. 29 151
Outras Líquidas ...................................................................... 59 88
Valor Adicionado Total a Distribuir .................................... (7.612) (75.330)
Distribuição do Valor Adicionado ........................................... (7.612) (75.330)
Impostos, Taxas e Contribuições ...................................... 13 70
Federais ................................................................................. 7 63
Estaduais ............................................................................... 6 7
Remuneração de Capitais de Terceiros ............................ 4.285 84
Despesas Financeiras ........................................................... 4.285 84
Remuneração de Capitais Próprios ................................... (11.910) (75.484)
Lucros Retidos/Prejuízo do Período ...................................... (11.910) (75.484)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31/12/2018 (Em MR$): 
1. Contexto operacional: A Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. ("Compa-
nhia") foi constituída em 30/06/2010 e está domiciliada no município e estado do 
Rio de Janeiro, Brasil, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-A. Tem 
por finalidade promover, mediante incorporação imobiliária, o empreendimento
“Torre 1º de Março”. 2. Resumo das principais politicas contábeis: As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 3. Caixa e
equivalentes de caixa: Referem-se substancialmente a saldos bancários e apli-
cações financeiras de liquidez imediata e aplicações automáticas. A Companhia
tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos
se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições
financeiras, consideradas pela empresa, de primeira linha e, remunerados a
95% do CDI. 4. Estoque de imóveis a comercializar: O saldo de imóveis a
comercializar refere-se aos custos de construção do empreendimento “Torre 1º
de Março”. A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de indicação 
de desvalorização de seu estoque. Havendo tal indicação, a Companhia define
o valor recuperável de seu estoque, através de laudo de avaliação emitido por

empresa especializada. O laudo apontou um valor realizável do ativo imobiliário 
de R$ 84.303, resultando em um ajuste negativo no montante de R$ 2.214. 
5. Empréstimos e financiamentos: Saldo referente ao Instrumento Particular de 
Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras Avenças firmado no valor 
de R$ 61.409, com o Banco Bradesco S.A. para financiamento da construção do 
empreendimento Torre 1º de Março. A liberação de recurso foi feita com base no 
cronograma físico financeiro da obra, sendo os valores das parcelas apurados 
e liberados por reembolso após a verificação do percentual de obra executado. 
Até 31/11/2017, o valor contratado foi liberado em sua totalidade e o saldo foi 

corrigido pela Taxa de Referência (TR).  A amortização do financiamento se dará 
em até 60 meses a partir de janeiro de 2018. 6. Capital social: O capital social 
subscrito em 31/12/2018 é de R$ 116.250 equivalente a 116.250.000 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor. Mario Augusto Nogueira de Paula - Diretor. Rafael Lahmeyer de Siqueira - Diretor.
Elisabeth Siqueira de Faria - Contadora - CRC-RJ: 062.873/O-3 - CPF 452.181.707-63.

Pesquisa com micros indústrias 
aponta crescimento do desemprego
Taxa de demissões 
na categoria é 
a maior desde 
setembro  
de 2018

A 75ª rodada do Indicador 
de Atividade da Micro e Pe-
quena Indústria de São Paulo 
encomendada pelo Sindicato 
da Micro e Pequena Indús-
tria (Simpi) ao Datafolha, 
aponta que após três meses 
consolidado em um pata-
mar entre 100 e 102 pontos, 
o Índice de Contratação e 
Demissão das MPI’s do Es-
tado de São Paulo que mede 
o fluxo de emprego de 100 
a 200 pontos, voltou a cair e 
ficou abaixo de 100 pontos, 
estabelecendo-se em 95 pon-
tos. Vale ressaltar que quanto 
mais próximo da pontuação 
máxima, menos são as de-
missões.

A pesquisa mostra que o 
percentual de empresas que 
abriram vagas no mês de 
maio está em 13%, voltando 
a ficar abaixo de empresas 
que demitiram (18%), regis-
trando um cenário de piora 
após meses de estabilidade.

A rodada 75 da pesquisa 
Simpi/Datafolha aponta, 
ainda, que os resultados de 
maio retornaram aos mes-
mos índices registrados 
no período pré-eleitoral 
(setembro de 2018), quan-
do apenas 32% das MPI’s 
acreditavam em melhora 
na situação econômica do 
Brasil. Em janeiro deste 
ano, com a posse do atual 
Governo, o índice atingiu 
seu melhor resultado na 
série histórica (78%). Po-
rém, a atual pesquisa apon-
ta que apenas 38% estão 
otimistas com a retomada 
da economia. Além disso, 
o indicador que mede o ní-
vel de inadimplência vol-
tou a subir: em maio, 44% 
dos empresários relataram 
falta de algum pagamento 
no mês anterior, 34% em 
abril.

A pesquisa também mos-
tra que recuou o índice dos 
que preveem o fim rápido 
dos efeitos da crise econô-
mica: em maio, 64% dos 
empresários afirmaram que 
a crise ainda é forte, afeta 
muito os negócios, e não dá 
para prever quando a econo-
mia voltará a crescer, no mês 
de abril, o estudo apontava 
41%, ou seja, aumento de 
23%.

Para o presidente do Sin-

dicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) Joseph 
Couri, as altas taxas de de-
missões acabam refletindo 
no aumento das inadimplên-
cias, pois com o impacto da 
crise econômica as deman-
das de trabalho diminuem e 
o empresário acaba ficando 
sem dinheiro para pagar co-
laboradores, fornecedores, 
impostos, energia elétrica, 
insumos, matéria-prima, 
mão de obra, entre outros. 
“Nós estamos com alerta 
de sinal amarelo ligado em 
relação ao crescimento do 
desemprego no país, e isso 
gera consequências como 
a inadimplência e a falta de 
expectativa do crescimento 
da economia. Devido ao atu-
al cenário econômico, a mi-
cro e pequena indústria está 
se sentindo insegura, sem 
dinheiro para pagar suas di-
vidas’’, explica Couri.

A Pesquisa

O Indicador de Atividade 
da Micro e Pequena Indús-
tria de São Paulo, encomen-
dado pelo Simpi e efetuada 
pelo Datafolha, é reconhe-
cido como sinalizador de 
tendência. É importante sa-
lientar que 42% das MPIs de 
todo Brasil estão em de São 
Paulo.

SP sedia o maior evento  
da AL para o setor solar

A Intersolar South Ameri-
ca 2019 apresentará as prin-
cipais novidades em tecno-
logias de produção fotovol-
taica.

Entre os dias 27 e 29 de 
agosto, São Paulo vai sediar 
a Intersolar South Ameri-
ca, maior feira e congresso 
da América Latina voltado 
ao setor de energia solar. O 
evento vai reunir empresá-
rios, profissionais, acadêmi-
cos e representantes do po-
der público para discutir ten-
dências, realizar negócios e 
trocar conhecimentos sobre 
o desenvolvimento de gera-
ção e produção fotovoltaicas 
e tecnologias termossolares. 

Ao longo dos três dias de 
evento, a Intersolar será pal-
co das principais discussões 
em termos de desenvolvi-
mento do setor e da geração 
de negócios. Além da área 
de exposição, o congresso 
contará com especialistas 
renomados para abordar os 
principais assuntos e novida-
des do setor. Este ano, serão 
realizados no mesmo espaço 
outros três eventos paralelos: 
a Electrical Energy Storage 
(ees) - inovações e progra-
mas de armazenamento de 
energia elétrica; EM Power 
e a Eletrotec - Feira de Infra-
estrutura Elétrica.

Assim como nas edições 
anteriores, os visitantes 
encontrarão as principais 

empresas que atuam nos 
segmentos fotovoltaico e 
termossolar, de células e 
módulos FV, equilíbrio de 
sistemas, componentes, ras-
treamento, até aplicações e 
distribuidores.

De acordo com Mônica 
Carpenter, diretora da Aran-
da Eventos, empresa co-
organizadora da Intersolar 
South America, o evento traz 
a oportunidade de discussões 
relevantes sobre os avanços 
do mercado brasileiro de 
energia solar. “O Brasil está 
no mapa dos países mais 
promissores no segmento de 
geração de energia solar e 
a feira é um catalisador das 
oportunidades desse setor, 
buscando promover o desen-
volvimento e a competitivi-
dade”, afirma Mônica.

Mercado

O Brasil superou a marca 
de 2.000 megawatts (MW) 
de potência operacional em 
sistemas de geração centra-
lizada solar fotovoltaica, ou 
seja, usinas de grande porte, 
conectadas ao Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN), que 
é o sistema de produção e 
transmissão de energia elé-
trica no Brasil.

Segundo mapeamento da 
Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), a fonte solar fo-

tovoltaica, baseada na con-
versão direta da radiação 
solar em energia elétrica 
de forma renovável, limpa, 
sustentável e cada vez mais 
competitiva, atingiu um to-
tal de 2.056 MW de potên-
cia instalada operacional, o 
equivalente a 1,2% da matriz 
elétrica do país.

O Brasil possui hoje usi-
nas solares fotovoltaicas de 
grande porte operando em 
nove estados nas regiões 
Nordeste, Sudeste e Norte 
do País, com destaque para 
Bahia, Minas Gerais e Piauí. 
Além disso, outra visão inte-
ressante desse mercado são 
os interessados em adquirir 
equipamentos de geração 
fotovoltaica em telhados. 
Houve uma procura por con-
sumidores da classe C por 
esse tipo de serviço, princi-
palmente pelo aumento nas 
tarifas de energia nos últi-
mos anos.

De acordo com a Greener, 
empresa de pesquisa e con-
sultoria, a queda nos preços 
de instalação e manutenção 
pode ter sido um diferencial. 
Para efeito de comparação, 
um sistema residencial de 4 
quilowatts (kW) de capaci-
dade, custava cerca de R$33 
mil, em 2016. Ano passado 
esse valor foi bem menor, 
R$22 mil. A perspectiva é de 
mais queda para os próximos 
anos.
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As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cotadas 
a R$ 53,80, com ganho de 0,20%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 16,39, com ganho de 0,43%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado comprado.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
31,61 com ganho de 0,51%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 30,64, 
com perda de 0,46%.  Dois ds três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado e um, vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 21,49, 
com desvalorização de 0,71%. Um dos três indicadores sema-
nais mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 42,69, 
com valorização de 0,47%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

DIÁRIO

OCEANA OFFSHORE S.A.
CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 - Cia. Aberta

Ata da AGO: I. Data, Horário e Local: 30/04/19, às 9h na Travessa Braga, 
nº 2, Cidade de Niterói, RJ, CEP 24.110-200. II. Presença e Convocação:
Dispensada a publicação de edital de convocação em decorrência da presença 
de acionistas representando 100%  do capital social da Cia., nos termos do 
§4º, inciso II, do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Registra-se, ainda, a presença (i) do Sr. Felipe Bergamasco, representante da 
PricewaterhouseCoopers, auditor da Cia.; e (ii) do Sr. Marcos Roberto Tinti, na 
qualidade de Diretor da Cia., em atendimento ao disposto no art. 134, §1º, da Lei 
das S.A.. III. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Franco Sales
e secretariados pelo Sr. Marcos Roberto Tinti. IV. Ordem do Dia: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da adminis-
tração e as DFs da Cia. relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, Notas Explicativas
e Relatório Anual da administração, conforme publicação realizada nos jornais 
DOERJ e Monitor Mercantil na edição de 11/03/19; (ii) aprovar, conforme Pro-
posta da Administração, a destinação do prejuízo apurado no exercício social
encerrado em 31/12/2018 à conta de prejuízos acumulados da Cia.; (iii) fixar o
montante global anual da remuneração dos administradores da Cia. para o exer-
cício social de 2019; (iv) fixar o nº. dos membros do Conselho de Administração,
e (v) eleger os membros do Conselho de Administração da Cia.. V. Publicações 
e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o
relatório da administração, as DFs acompanhadas das respectivas notas expli-
cativas e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2018 nos jornais DOERJ e Monitor Mercantil na edição de 
11/03/19. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assun-
tos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a
assembleia geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede 
da Cia. e divulgados na página eletrônica da CVM com até 1 mês de antecedên-
cia da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM 
aplicável. VI. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias cons-
tantes da ordem do dia, os acionistas decidiram: (i) aprovar, por unanimidade e
sem restrições, as contas dos administradores e as DFs relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2018; (ii) aprovar, por unanimidade e sem restrições, 
a destinação do valor de R$ 359.052.440,53 de prejuízo apurado referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2018 à conta de prejuízos acumulados da 
Cia., a qual tinha o saldo no valor de R$ 548.047.518,68 e, com tal destinação, 
passa a ter o saldo no valor total de R$ 907.099.959,21; (iii) aprovar, por unanimi-
dade e sem restrições, a fixação da remuneração global anual dos membros da
administração da Cia., para o exercício social de 2019, em até R$ 5.618.113,00, 
a ser distribuída entre os administradores da Cia.; (iv) aprovar, por unanimidade
e sem restrições, nos termos do art. 12 do estatuto social da Cia. a fixação do nº.
de membros do Conselho de Administração em 7  pessoas para a gestão que
se encerrará na AGO que apreciar as demonstrações contábeis e as contas dos 
administradores referentes ao exercício social findo em 31/12/19. (v) aprovar, por
unanimidade e sem restrições, a eleição ou a reeleição, conforme o caso, das
seguintes pessoas como membros efetivos do Conselho de Administração da
Cia., com mandato até a AGO que examinar as contas do exercício social a se 
encerrar em 31/12/19: (a) por indicação da acionista LEVANTINO EMPREEN-
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: (a.1) a reeleição do Sr. Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, casado, economista, C.I. nº 08423755-1- IFP/RJ,
CPF/MF nº 034.032.377-96, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (a.2) a reeleição do Sr. José Guilherme Cruz Souza, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 835772 - SSP/ES,CPF/MF nº 003669617-05, para 
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (a.3) a
reeleição do Sr. Marcelo Dodsworth Penna, brasileiro, casado, advogado, C.I. 
nº 11277346-0- Detran/RJ, e CPF/MF nº 108521597-06, para ocupar o cargo de 
membro efetivo do Conselho de Administração, todos com escritório localizado 
na RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 5º andar, Leblon, CEP 22431-002; (b) 
por indicação do acionista Pátria Infraestrutura – Fundo de Investimento: (b.1)
a reeleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro me-
cânico aeronáutico, C.I. nº 428280, CPF/MF nº 162.746.258-9, para ocupar o
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (b.2) a reeleição do
Sr. André Franco Sales, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 09.896.814-2
- IFP/RJ, CPF nº 277.990.458-50, para ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração; e (b.3) a eleição do Sr. Roberto Lucio Cerdeira
Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, C.I. 20591152, emitida
pela CRA/RJ, e CPF nº 025.442.747-27, para ocupar o cargo de membro efetivo 
do Conselho de Administração, todos com escritório na SP/SP, com escritório
na Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, CEP 01453-000; e (c) por indicação da
acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, a reeleição do Sr. Ricardo
Schenker Wajnberg, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10982097-7 - IFP,
CPF/MF nº 080.990.127-71, para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração, com escritório localizado na RJ/RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, nº
341, sala 90, Leblon, CEP 22440-032. Os membros do Conselho de Administra-
ção ora reeleitos e eleito tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de
até 30  dias contados da presente data mediante assinatura do termo de posse 
a ser lavrado em livro próprio da Cia., acompanhado da declaração de desim-
pedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A.. VII. Encerramento e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a
assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente
ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º, 
da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas 
dos acionistas, nos termos do art. 130, §2º, da Lei das S.A., que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes assinada. (a.a.) Presidente da mesa: André 
Franco Sales. Secretário da mesa: Marcos Roberto Tinti. Acionistas presentes:
Pátria Infraestrutura – Fundo de Investimento em Participações (p.p. Pátria Infra-
estrutura Gestão de Recursos Ltda, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR) 
e Levantino Empreendimentos e Participações S.A. RJ, 30/04/19. Mesa: Andre 
Franco Sales - Presidente da Mesa; Marcos Roberto Tinti - Secretário da
Mesa. Jucerja nº 3646238 em 10/06/2019.

RD EXPRESSO TRANSPORTES - EIRELI
CNPJ nº 14.977.687/0001-24 / NIRE nº 33.6.00717957

EDITAL. RD EXPRESSO TRANSPORTES - EIRELLI, com sede à Rodovia 
Washington Luiz, 02070, BLOCO: C; BOX 01 E 02 - Parque Boa Vista II - 
Duque de Caxias-RJ, NIRE: 33.6. 0071795-7 e unidade(s) armazenadora(s) 
localizada(s) à Rodovia Washington Luiz, 02070 BLOCO: C; BOX 01 E 02- 
Parque Boa Vista II - Duque de Caxias - Rio de Janeiro, NIRE 33.6.0071795-
7, representada pela Sra. FABIANA MENDES DE ARAÚJO GONÇALVES, 
CPF: 087.924.007-52 que assinou, em 14/06/2019, o Termo de Responsabi-
lidade de Fiel Depositário conforme fls. 26 do processo 00-2019/243571-0, 
está habilitada a funcionar como Armazém Geral de acordo com o art. 1°, § 
2° do Decreto Federal n° 1.102, de 21.11.1903, conforme “Documento de Ar-
mazéns Gerais” registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
sob o n° 00003621421, em 22/05/2019. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. 
Victor Hugo Feitosa Gonçalves - Presidente - JUCERJA -ID: 50363620.

Enel planeja oferta de ações 
restantes da Eletropaulo

A elétrica italiana Enel, 
controladora da distribuidora 
Enel Distribuição São Paulo, 
ex Eletropaulo, planeja uma 
nova oferta pública de aqui-
sição (OPA) para todas ações 
da empresa que não estão em 
suas mãos, informou a com-
panhia em fato relevante. A 
Enel Brasil contratou o banco 
BTG Pactual para atuar como 
instituição intermediária da 
oferta e a Price waterhouse 
Coopers para elaboração do 
laudo de avaliação das ações.

A realização da oferta ain-
da está sujeita à aprovação do 
pedido de seu registro junto à 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) e de outras con-
dições estabelecidas em edital, 
que será publicado “oportuna-
mente”, de acordo com a Enel. 
Conforme informou a Reuters, 
a notícia provocou a subida das 
ações da empresa de distribui-
ção paulista. Por volta das 16h 
desta quinta-feira, as ações ope-
ravam em alta de cerca de 35%.

A oferta será de 48,28 reais 

por ação, pelos 8,13 milhões 
de papéis em circulação da 
elétrica, ou 4,05% do capital 
total, informou a empresa na 
véspera, movimentando mais 
de R$ 392 milhões.

O valor oferecido na oferta é 
equivalente, com atualização, ao 
preço pago por ação da Eletropaulo 
pela Enel quando da aquisição do 
controle da companhia, no primei-
ro semestre do ano passado. Em 
meio ao anúncio da oferta, a Enel 
também disse que protocolou um 
pedido para cancelar o registro de 
companhia aberta da Eletropaulo 
junto à CVM sob a categoria “A”, 
que permite a negociação de ações, 
convertendo-o para classe “B”. 
“Após a conclusão da oferta a 
companhia deixará o segmen-
to especial de listagem da B3 
denominado Novo Mercado 
em decorrência da efetivação 
da conversão de registro”, ex-
plicou a empresa. Segundo a 
Enel, o avaliador apurou um 
valor econômico das ordinárias 
da Eletropaulo em entre 40,11 e 
43,74 reais.

Consulta pública para aprimorar 
a qualidade da gasolina

A diretoria da Agência Na-
cional de Petróleo e Gás (ANP) 
aprovou nesta quinta-feira a 
realização de consulta públi-
ca, por 45 dias, de proposta de 
resolução que visa aprimorar a 
qualidade da gasolina automo-
tiva brasileira. A resolução es-
tabelece as especificações e as 
obrigações quanto ao controle 
da qualidade a serem atendi-
das pelos agentes econômicos, 
em substituição à Resolução 
ANP nº 40, de 2013, informou 
a agência reguladora em comu-
nicado.

De acordo com a ANP, a re-
visão da especificação da ga-
solina automotiva contempla, 
principalmente, dois pontos. 
O primeiro é o aumento da 
massa específica mínima da 
gasolina, o que significa mais 
energia e menos consumo. A 
segunda é a fixação de limi-
tes para a octanagem RON, 
já presente nas especificações 
da gasolina de outros países. A 
fixação de tal parâmetro mos-
tra-se necessária devido às 

novas tecnologias de motores 
e resultará em uma gasolina 
com maior desempenho para 
o veículo. Existem dois tipos 
de octanagem – MON e RON. 
No Brasil, só era especificada 
a octanagem MON e o índice 
de octanagem (IAD), que é a 
média entre MON e RON.

“A iniciativa é resultado 
da realização, pela ANP, de 
estudos e pesquisas dos pa-
drões de qualidade, consi-
derando o acompanhamento 
das especificações e harmo-
nizações internacionais e de 
debates com os agentes do 
mercado de combustíveis”, 
ressaltou o comunicado.

A ANP disse que a iniciativa 
atende aos atuais requisitos de 
consumo de combustível dos 
veículos e de níveis de emissões 
progressivamente mais rigoro-
sos, considerando cenário futuro 
das fases L-7 e L-8 do Programa 
de Controle de Emissões Veicu-
lares (Proconve – Ibama), e do 
Programa Rota 2030 – Mobilida-
de e Logística (Governo Federal).

Petróleo bruto do Brasil será 
vendido em porto chinês

O porto de Qingdao, no 
leste da China, e a gigante 
estatal brasileira de petró-
leo e gás, Petrobras, inau-
guraram um depósito de ar-
mazenamento aduaneiro de 
petróleo bruto nesta quarta-
feira.  A notícia, divulgada 
pela agência Xinhua nesta 
quinta-feira, marca um novo 
modelo de cooperação dos 
dois países no setor. O depó-
sito, primeiro do tipo cons-
truído em um porto chinês, 
recebeu 130 mil toneladas 
de petróleo bruto do grande 
cargueiro brasileiro Maran 
Cleo, que chegou na segun-
da-feira.

A Petrobras assinou um 
acordo com o porto de Qing-
dao para o aluguel de quatro 
tanques de armazenamento 
de petróleo com uma ca-
pacidade total de 400 mil 
metros cúbicos. Em vez de 
comprar uma grande quanti-
dade de petróleo do exterior 
e enfrentar os riscos de flu-
tuações nos preços, as refi-

narias chinesas agora podem 
comprar petróleo bruto adu-
aneiro no porto de Qingdao 
com base em suas próprias 
demandas.

Anelise Lara, vice-presi-
dente sênior da Petrobras, 
ressalta que o petróleo bru-
to brasileiro agora tem uma 
nova plataforma de expor-
tação, o que provavelmente 
trará substancial crescimen-
to nos lucros da estatal no 
futuro.

A Petrobras produziu 110 
milhões de toneladas de pe-
tróleo bruto no ano passado, 
respondendo por 82% da 
produção total do Brasil. “O 
porto de Qingdao, junto com 
outros portos na China, es-
tão atualmente funcionan-
do como uma plataforma 
para as trocas comerciais 
domésticas e internacio-
nais, além das suas funções 
originais de operação lo-
gística”, destaca Li Fengli, 
presidente da Qingdao Port 
(Group) Co. Ltd.



FinanceiroMonitor Mercantil  n Sexta-feira, 28 de junho de 2019 7

Ações da Eletropaulo sobem 
mais de 40% por causa da OPA

As ações da Eletropaulo registraram alta de 40,67% e 
chegaram a R$ 47,97, após a sua controladora Enel Bra-
sil protocolar na Comissão de Valores Mobiliários o pe-
dido de registro de oferta pública de aquisição de ações, 
para o cancelamento do seu registro de companhia ab-
erta, sob a categoria “A” e conversão para a categoria 
“B”. A Enel está disposta a pagar R$ 48,28 por ação, o 
que significa uma quantia 41,5% acima do fechamento 
da última quarta-feira, que foi R$ 34,10, mas é equiva-
lente, com atualização, ao preço pago quando comprou 
o controle da companhia de energia paulista no primei-
ro semestre do ano passado. A oferta será destinada às 
8,13 milhões de ações ordinárias da Eletropaulo que es-
tão em circulação e correspondem a 4,056% do capital 
social total. “Após a conclusão da oferta, a companhia 
deixará o segmento especial de listagem da B3 denomi-
nado Novo Mercado em decorrência da efetivação da 
conversão de registro”, explicou a empresa em fato rel-
evante.

Bitcoin, uma coisa de doido
Sem o menor motivo, o bitcoin registrou forte vol-

atilidade durante esta quinta-feira, tendo passado de 
uma alta de quase 5% a uma queda de mais de 11%, 
depois de ter valorizado mais de 39% desde o início 
da semana, sem qualquer explicação razoável. Durante 
a manhã, a moeda digital perdeu cerca de US$ 1,8 mil 
só porque a Coinbase teve uma quebra no sistema, mas 
que foi consertada uma hora depois. Aí houve recupera-
ção, mas no final houve baixa de 6,92% com a cotação 
caindo para US$ 11.852,35. Desde o início deste ano, 
o bitcoin acumula um ganho de 222%. Ninguém sabe 
qual o motivo para isso.

Reorganização do Pão de Açúcar
O grupo francês Casino Guichard-Perrachon, contro-

lador do Grupo Pão de Açúcar, apresentou o plano para 
simplificar sua estrutura na América Latina. A reorganiza-
ção envolve uma oferta pública a ser lançada pelo GPA 
para comprar, em dinheiro, até a totalidade das ações do 
Almacenes Éxito, companhia de capital aberto localizada 
na Colômbia. Segundo o fato relevante, a operação en-
volve também a migração do GPA para o Novo Mercado 
da B3, com a conversão de todas as ações preferenciais 
(sem direito a voto) do GPA em ordinárias (com direito 
a voto) à razão de um para um. Em relatório a clientes, 
o Bradesco BBI avaliou que, dadas as circunstâncias da 
operação apresentada, o negócio “é positivo”, por criar a 
expectativa de alta de cerca de 11% no lucro líquido por 
ação em 2020.

Ações da H&M sobem 13%
Num dia em que as ações no mercado europeu esti-

veram praticamente estáveis, com o Stoxx600 perman-
ecendo nos 382,21 pontos, os títulos das redes de varejo 
se destacaram, em especial os da H&M, que tiveram 
valorização de 13%. Essa alta foi consequência da em-
presa sueca ter revelado uma redução nos seus estoques 
de 18,9% para 18,2%, o que foi considerado pelos anal-
istas como a sinalização de melhores no segundo se-
mestre.

Petróleo não consegue firmar alta
Por causa da redução de 12,8 milhões de barris, na 

semana passada no estoque dos Estados Unidos, no que 
foi à maior queda desde setembro de 2016, os preços 
do petróleo tiveram substancial recuperação. Porém, 
sem muita consistência, pois no dia seguinte a cotação 
voltou a cair. Em Nova York, o West Texas Intermedite 
baixou 0,27% para US$ 59,22, enquanto em Londres, o 
Brent perdeu 0,36% para US$ 66,25

Paquetá só afeta Grendene em R$ 11,3 mi
A Grendene confirmou que a Paquetá é sua cliente há 

mais de 30 anos e que possui títulos a receber dessa em-
presa no valor de R$ 11,3 milhões, o que representa 1,6% 
dos seus recebíveis. Essa informação ao mercado foi por 
causa das notícias sobre o pedido de recuperação judicial 
da rede de calçados Paquetá.

DALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 13.165.439/0001-16

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 332 4
Aplicações financeiras 1.218 705
Contas a receber 3.356 3.267
Imposto a recuperar 205 9

5.111 3.985
Não Circulante
IR e CSLL diferidos 7.686 12.006
Depósitos judiciais 122 129
Empréstimos e mútuos a receber 62 62
Investimentos 169 119
Propriedades para investimentos 161.140 161.506

169.180 173.822
Total do ativo 174.291 177.807

Passivo 2018 2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 10.116 8.869
Fornecedores 70 55
Impostos e contribuições a recolher 347 263
Outras obrigações 38 450

10.571 9.637
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 118.034 129.828
Receita diferida 976 1.078
Impostos diferidos 4.389 2.152

123.398 133.058
Patrimônio líquido 
Capital social 65.431 56.723
Prejuízos acumulados (25.109) (21.611)

40.322 35.112
Total do passivo e do patrimônio líquido 174.291 177.807

Demonstração de resultado (Em milhares de reais)
2018 2017

Receita bruta de aluguéis e serviços 22.023 20.003
   Impostos e contribuições e outras deduções (1.568) (1.769)
Receita líquida de aluguéis e serviços 20.456 18.234
Custo de aluguéis e serviços (4.479) (4.645)
Lucro bruto 15.977 13.589
Despesas operacionais
   Despesas administrativas e gerais (1) (2)
   Resultado da equivalência patrimonial 50 238
   Despesas legais e tributárias (2) (1)
   Outras despesas operacionais 74 (165)

120 70
Resultado Financeiro
   Despesas financeiras (13.333) (16.228)
   Receitas financeiras 294 334

(13.038) (15.894)
Lucro/ (Prejuízo) líquido antes dos impostos 3.059 (2.236)
   Imposto de renda e contribuição corrente - (17)
   Imposto de renda e contribuição diferido (6.556) 250
Prejuízo líquido do exercício (3.498) (2.003)

Diretoria: Paula Guimarães Fonseca; Renato de Andrade Botelho; Leandro Rocha Franco Lopes; Rafael Sales Guimarães;
 Diego Gonçalves Canuto - Contador - CRC-RJ 119023/O-4

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018. 
Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 26/06/2019. A Diretoria. 

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)

Governo quer incentivar 
consumo via endividamento
Liberar R$ 100 bi 
de compulsório 
para aumentar  
o crédito

Governo estuda liberar 
mais de R$100 bilhões em 
compulsório para aumentar 
crédito privado.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes acredita que 
haverá liberação de mais de 
R$ 100 bilhões em depósito 
compulsório para ampliar o 
crédito privado. A notícia é 

pautada no otimismo do mi-
nistro sobre as negociações 
com o Legislativo em torno 
da reforma da Previdência e

“Vem aí mais de R$ 100 
bilhões de liberação de com-
pulsório pela frente”, decla-
rou Guedes de forma eufóri-
ca. O ministro lembrou que 
na véspera (quarta-feira) o 
Banco Central já havia anun-
ciado redução de alíquotas 
desses recursos.

Citando medidas em discus-
são e propostas para destravar a 
economia, Guedes afirmou que 
os avanços têm acontecido em 
“ótimo” ritmo e que o governo 
tem “despedalado” bancos pú-

blicos, melhorando a alocação 
de recursos e expandido o cré-
dito privado, conforme infor-
mou a Reuters.

“Toda a equipe está tra-
balhando. As coisas não 
acontecem por acidente”, 
afirmou Guedes a jornalistas 
junto com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), depois de en-
contro entre ambos.

Guedes citou ainda ações 
para baratear o preço do gás, 
com quebra de monopólio 
tanto na atividade de extração 
e refino quanto na de distri-
buição, com expectativa de 
redução do preço entre 30% e 

40% “no final da linha”. “Va-
mos reindustrializar o país em 
cima de energia barata.”

O ministro da Economia 
admitiu que se ressentiu da 
retirada de estados e muni-
cípios do parecer da reforma 
da Previdência na comissão 
especial da Câmara e tam-
bém da exclusão de servi-
dores públicos do relatório. 
No campo político, Guedes 
comentou sobre eventuais 
dificuldades derivadas de 
resistências de membros de 
alguns partidos com relação 
à inclusão de estados e mu-
nicípios na reforma da Pre-
vidência.

Cade arquiva processo contra Google 
Órgão antitruste 
não apurou 
irregularidades 
da empresa 
no mercado 
brasileiro

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) arquivou o processo 
administrativo, instaurado em 
2013, que apurou se o Goo-
gle -- maior rede de busca 
de produtos do mundo-- teria 
colocado seu Google Shop-
ping (serviço de comparação 
de preços) em posição privi-
legiada dentro dos resultados 
de seu buscador na internet 
(Google buscas), infringindo 
a neutralidade do algoritmo 
para favorecer seu serviço em 
detrimento dos concorrentes. 
A decisão favorável ao Google 
foi tomada na quarta-feira (26). 
O órgão antitruste disse que não 
verificou conduta anticoncor-
rencial por parte da empresa no 
mercado brasileiro.

Lançado mundialmente 
em 2002 e disponibilizado 
no Brasil há oito anos, o ser-
viço Google Shopping per-

mite aos usuários procura-
rem por produtos em sites de 
compras online e comparar 
os preços entre os diferentes 
fornecedores. Os produtos
são mostrados por nome,
preço, foto e loja em que es-
tão disponíveis.

Em apenas uma semana, 
este foi o terceiro processo ad-
ministrativo avaliado pelo Cade 
envolvendo a empresa. Neste, 
houve empate: três conselhei-
ros votaram a favor do arqui-
vamento e três contra. Coube, 
então, a decisão final do presi-
dente do órgão antitruste, o con-
selheiro Alexandre Barreto, que 
já havia se mostrado favorável 
ao arquivamento e confirmou 
a decisão. A conclusão é que 
não ficou caracterizada conduta 
anticoncorrencial por parte da 
empresa.

A investigação sobre o 
caso começou a partir de 
denúncia realizada pela E-
Commerce Media Group 
Informação e Tecnologia, 
responsável pelos sites de 
comparação de preços Bus-
capé e Bondfaro. De acordo 
com as alegações, o Google 
Buscas estaria inadequada-
mente privilegiando os seus 
próprios sites temáticos nos 
resultados da busca orgânica.

O relator do caso, conse-
lheiro Mauricio Oscar Ban-
deira Maia, disse que não foi 

possível verificar manipula-
ção de algoritmos da busca 
orgânica do Google no mer-
cado brasileiro. Desse modo, 
a redução de comparadores de 
preço no mercado brasileiro 
não tem nexo causal com as 
práticas comerciais do Goo-
gle. Além disso, não foram 
confirmadas as condutas de 
bloqueio de acesso a uma es-
trutura essencial, venda casa-
da e falta de transparência por 
parte do Google.

 “A denunciante afirmou 
que o Google estaria benefi-
ciando o seu serviço quando 
decidiu, em 2013, posicionar 
de maneira fixa os resultados 
do Google Shopping no topo 
ou na lateral da página do 
buscador, por meio de anún-
cios com imagens – modelo 
conhecido como Product 
Listing Ads, ou PLA. Con-
tudo, esses anúncios seriam 
incompatíveis com o fun-
cionamento dos comparado-
res de preços concorrentes, 
o que configuraria suposto 
tratamento discriminatório”, 
explicou o Cade.

Segundo Bandeira Maia, 
também não ficou demons-
trada a relação do aumento 
do valor do custo por clique 
(CPC) com alguma conduta 
anticoncorrencial do Goo-
gle. Tais efeitos apontados na 
denúncia, segundo a investi-

gação, têm maior probabili-
dade de serem consequência 
de comportamentos relacio-
nados ao mercado como um 
todo, como o crescimento do 
número de marketplaces.

Entre outras questões 
apontadas pela E-Commer-
ce, não foi verificada ainda 
possibilidade de imposição 
de limites ao número de 
produtos anunciados como 
possível efeito de condutas 
do Google a partir do lan-
çamento do PLA. “Afasto 
prontamente essa hipótese. 
Primeiramente, a afirmação 
é contrária ao próprio fun-
cionamento do Google e à 
venda de anúncios realizada 
pela plataforma. Muito difí-
cil inferir que seria possível 
algum tipo de limitação de 
número de produtos consi-
derando que os bids feitos no 
leilão de 2º lance se relacio-
na com palavras-chaves, que 
permite a elaboração de mi-
lhares de anúncios”, disse.

Na semana passada, ou-
tros dois processos contra 
a empresa por prática anti-
competitiva foram encerra-
dos. Na ocasião, o relator 
Maurício Oscar Bandeira 
Maia, sugeriu o arquivamen-
to. O conselheiro Paulo Bur-
nier, no entanto, votou pela 
condenação e pagamento de 
multa de R$ 32 milhões.

TIM busca pioneirismo do 5G para desenvolver ‘casos de uso’ 
Parceria com a 
Fundação Certi e 
chinesa Huawei 
ativa tecnologia 
na rede real

A TIM acaba de realizar 
demonstrações do seu pri-
meiro projeto-piloto do 5G 
sobre uma rede real, operan-
do na frequência de 3,5 GHZ, 
em Florianópolis, Santa Ca-
tarina. Em parceria com a 
Fundação Certi e a Huawei 
(multinacional chinesa de 
equipamentos para redes e 
telecomunicações), a empre-
sa habilitou a rede para ex-

perimentar aplicações volta-
das para cidades inteligentes 
ou de gestão inteligente de 
serviços públicos. A TIM já 
atingiu velocidades superio-
res a 1Gbps na nova tecnolo-
gia e quer ser pioneira e líder 
no mercado ao demonstrar 
toda a potencialidade do 5G 
mesmo antes da tecnologia 
tornar-se realidade no Brasil.

“A TIM é a operadora mais 
inovadora do Brasil. E isso 
tem sido fruto de um trabalho 
intenso de sempre trazer a tec-
nologia a serviço da melhor 
qualidade prestada aos nossos 
clientes. Agora estamos ini-
ciando o ciclo do 5G através 
de pilotos em três cidades do 
país, de forma a trazer o co-
nhecimento e desenvolver um 
ecossistema que permita o iní-
cio de casos de uso no Brasil. 
Nosso objetivo é testar a nova 

tecnologia, não apenas em 
maior velocidade ou menor 
tempo de resposta, mas tam-
bém como uma plataforma 
habilitadora de vários servi-
ços, como o da Indústria 4.0”, 
explica Leonardo Capdeville, 
CTIO da TIM Brasil.

Ao demonstrar toda a poten-
cialidade do 5G, a operadora 
quer ser pioneira e líder no mer-
cado de quinta geração. Para es-
tar à frente do ecossistema que 
a nova tecnologia criará, a TIM 
optou por habilitar a rede 5G 
em projetos-piloto realizados 
em parceria com instituições de 
ensino, empreendedores e seto-
res da economia criativa. Com 
isso, a empresa busca promover 
um ambiente de troca inovador 
e proporciona as ferramentas 
necessárias para o desenvolvi-
mento de soluções que irão mu-
dar a maneira como pensamos 

em tecnologia. “A Fundação 
CERTI, em Florianópolis, foi 
escolhida justamente por ser re-
ferência em inovação e estar na 
cidade com maior densidade de 
startups do Brasil, além de ser 
uma região de destaque no ce-
nário brasileiro de tecnologia”, 
complementa Capdeville.

“É importante demonstrar 
os diferenciais do 5G reali-
zando os testes em parceria 
com um instituto de tecno-
logia, como a Certi, que de-
senvolve inovações para o 
mercado, para que que junto 
com academia, startups e em-
presas possam perceber o po-
tencial do 5G e desenvolver 
aplicações de real interesse de 
consumidores e empresas”, 
explicou Laercio Aniceto Sil-
va, superintendente de Negó-
cios, Tecnologia e Inovação 
da Fundação Certi.
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Alterações no ecossistema das relações com investidores
Do total de 64 
empresas, 30% 
estão entre as 20 
de maior liquidez 
no Ibovespa

A maior disponibilidade 
de plataformas, dos canais 
de informação e agentes de 
investimentos, além da ma-
nutenção da taxa de juros em 
um patamar baixo, o mer-
cado de capitais passa a se 
tornar mais atraente para as 
pessoas físicas, aponta uma 
pesquisa recente intitulada: 
Novo Ecossistema das Re-
lações com Investidores - 
Tecnologia e Comunicação 
na era dos negócios digitais, 
elaborada pela Deloitte em 
parceria com o Instituto Bra-
sileiro de Relações com In-
vestidores (Ibri).

“O profissional de relações 
com investidores precisa de-
senvolver não apenas habili-
dades técnicas, mas também 
as chamadas soft skills – aque-
las que se relacionam a carac-
terísticas como comportamen-
to, comunicação e liderança”, 
avalia Ronaldo Fragoso, líder 
do Centro de Excelência em 
Aspectos Regulatórios e Go-
vernança Corporativa da De-
loitte Brasil (empresa de audi-
toria, consultoria empresarial, 
assessoria financeira, gestão 
de riscos e consultoria tribu-
tária para clientes públicos e 
privados).

Segundo ele, os profissio-
nais de relações com inves-
tidores precisam estar prepa-
rados para as demandas de 
um crescente público forma-
do por pessoas físicas cada 
vez mais bem informadas. 

Em sua 12ª edição, a pesqui-
sa revela como os profissio-
nais de RI estão lidando com 
um cenário de incertezas, um 
ecossistema multifacetado e 
um momento de intenso uso 
de tecnologias e novas plata-
formas de investimento.

A pesquisa ouviu dirigen-
tes de 64 empresas – 30% 
das quais estão entre as 20 de 
maior liquidez no Ibovespa, 
37% entre as 27 empresas 
do segmento N1 e 30% entre 
as 20 empresas do segmento 
N2.

“As transformações na 
função de RI têm seguido 
principalmente a direção de 
acompanhar o atual dinamis-
mo do mercado e apoiar um 
processo de comunicação 
mais eficaz e personalizado 
com os públicos de interes-
se”, resume Fragoso. 

A edição de 2019 da pes-
quisa também aborda os di-
ferentes temas que compõem 
o universo das relações com 
investidores, tais como es-
trutura organizacional, per-
cepção de valor, tecnologias 
emergentes, perspectivas 
para o mercado de capitais e 
novas regulamentações.

“A pesquisa reforça como 
a adoção de tecnologia per-
meia todo o universo das 
relações com investidores, e 
pode ser aplicada de forma a 
apoiar uma estratégia robus-
ta de comunicação para lidar 
com o aumento detectado de 
investidores pessoa física”, 
declara Guilherme Setubal, 
presidente da Diretoria Exe-
cutiva do Ibri.

Estrutura organizacional

De acordo com o levanta-
mento, apesar dos desafios 
colocados pelo recente cená-
rio econômico e de negócios 
no Brasil, houve esforço das 

empresas participantes da 
pesquisa em preservar o seu 
capital humano de Relações 
com Investidores, bem como 
em identificar talentos no 
mercado. Três em cada qua-
tro respondentes, por exem-
plo, indicaram que o quadro 
de profissionais de RI de 
sua empresa manteve-se em 
2018.

Do total de respondentes, 
75% mantiveram o seu qua-
dro de profissionais de RI 
em 2018, 20% aumentaram 
e 5% diminuíram. Quanto 
às expectativas para 2019, 
25% das organizações pes-
quisadas identificaram a ten-
dência de aumentar a equipe 
de RI, enquanto 71% pontu-
aram que esperam manter o 
quadro de profissionais.

Dois terços (67%) dos en-
trevistados afirmaram que o 
líder de RI de sua organiza-
ção também lidera outra área 
da empresa. Este é um indi-
cador na natureza interdis-
ciplinar das Relações com 
Investidores e também de-
monstra que a estrutura das 
organizações brasileiras é 
enxuta para o relacionamen-
to com acionistas e demais 
agentes de mercado. 

Em mais da metade (56%) 
dos casos em que o líder de 
RI responde também por ou-
tra área na empresa, esse pro-
fissional está à frente da área 
financeira. Ainda dentro do 
grupo que também responde 
por outra área, 12% condu-
zem as iniciativas de plane-
jamento estratégico, o que 
revela que há um conjunto de 
empresas que busca, por meio 
de estrutura organizacional, 
aliar o relacionamento com 
investidores e acionistas aos 
objetivos de negócios da or-
ganização como um todo.

A conclusão com a pes-
quisa é que há um esforço de 

grande parte dos entrevistados 
em acompanhar o desenvolvi-
mento tecnológico por meio 
do investimento em novas 
ferramentas e formas de tra-
balhar. No entanto, a apli-
cação de tecnologias como 
analytics, robótica e inteligên-
cia artificial ainda não chegou 
com força às áreas de RI. Do 
total, 69% investiram em no-
vas ferramentas e formas de 
trabalhar. No entanto, apenas 
8% aplicaram tecnologias de 
dados, automação cognitiva 
para funções de RI e 62% ain-
da não pensaram a respeito da 
adoção dessas tecnologias na 
área.

Entre as práticas de ino-
vação mais adotadas pelas 
empresas estão acompanhar 
indicadores de RI, imple-
mentar novas tecnologias 
para ampliar os canais de 
comunicação e utilizar no-
vos formatos de relatório. 
Quando perguntados sobre o 
uso de IA – Inteligência Arti-
ficial, 80% destacaram ainda 
não ter pensado a respeito de 
sua adoção no atendimento a 
investidores.

“Essas tecnologias podem 
ajudar a área de RI a captar 
e monitorar frequentemente 
o valor percebido do merca-
do sobre sua organização por 
meio do acompanhamento dos 
diversos canais de comunica-
ção da empresa, o que ajuda a 
tornar mais eficientes as suas 
estratégias de captação. A In-
teligência Artificial pode ser, 
por exemplo, especialmente 
útil para a melhoria da per-
cepção de valor de pequenos 
acionistas e investidores, que 
se apresentam de forma mais 
fragmentada”, frisa Ronaldo 
Fragoso.

Percepção de valor

O resultado da pesquisa 

avalia que o monitoramen-
to da percepção de valor de 
mercado de uma empresa 
por analistas e investidores 
é uma função complexa, 
que demanda do RI o esta-
belecimento de ferramentas 
e critérios consistentes e 
estruturados. É natural que 
o mercado tenha uma per-
cepção de valor diferente 
sobre uma empresa do que 
os profissionais que nela 
atuam. 

Administrar a lacuna 
entre a percepção do valor 
de mercado da empresa e a 
de analistas e investidores 
ainda é um desafio cres-
cente para as organizações, 
especialmente em um ce-
nário econômico incerto 
como o atual. Para 33%, há 
uma grande lacuna entre a 
percepção de valor de sua 
empresa e a de analistas e 
investidores. Já para 37%, 
existe uma pequena lacuna 
e a porcentagem daqueles 
que não enxergam lacuna é 
de 15%, a mesma daqueles 
que responderam que não 
têm certeza ou que a ques-
tão não era aplicável.

Para efeitos de compara-
ção, na edição de 2014 da 

pesquisa, a porcentagem de 
respondentes que indicou 
haver uma grande lacuna na-
quele ano foi de 25% – o que 
revela que gerir a diferença 
na avaliação de analistas e 
investidores ainda é um de-
safio crescente para as orga-
nizações.

Investidores pessoa física
Seis em cada dez empre-

sas identificaram um aumen-
to de investidores pessoa 
física. No entanto, apenas 
21% das empresas que nota-
ram crescimento de investi-
dores pessoa física têm uma 
prática voltada à captação 
desse grupo de investidores. 
Este resultado sugere que há 
um importante espaço para 
um posicionamento mais ati-
vo das organizações.

Ainda, de acordo com 
os entrevistados, os fato-
res que impulsionaram esse 
crescimento de investido-
res pessoa física foram o 
maior interesse pelo mer-
cado de capitais, a popula-
rização das plataformas de 
investimento, a baixa taxa 
de juros, a confiança na re-
cuperação da economia e o 
aumento de agentes autô-
nomos de investimento.

Fragoso: ‘Acompanhar o atual dinamismo do mercado e apoiar 
um processo de comunicação mais eficaz e personalizado com 

os públicos de interesse’




