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PIB sobe menos do
que em setembro
Índice de serviços 
e de atividade 
industrial mostram 
perda de ritmo

A atividade do setor de serviços 
praticamente não se alterou em de-
zembro. O Índice de Gerentes de 
Compras (PMI, na sigla em inglês), 
apurado pela consultoria britânica 
IHS Markit, ficou em 51 pontos no 
último mês de 2019, frente a 50,9 
pontos em novembro.

O Índice de Produto Composto, 
que inclui a atividade industrial, 
porém, caiu de 51,8 em novembro 
para 50,9 em dezembro, refletindo 
um aumento muito mais lento na 

produção manufatureira. “Embora 
a atividade do setor privado tenha 
continuado a aumentar no final de 
2019, a recuperação caiu para o rit-
mo mais fraco na atual sequência 
de seis meses de expansão”, infor-
ma a IHS Markit.

Pollyanna De Lima, economis-
ta senior da IHS Markit, comen-
tou os dados: “O setor de serviços 
permaneceu no modo de expansão 
no final do ano, com o quadro atu-
al permanecendo como resiliência 
econômica. Além disso, um grau 
robusto de otimismo com os negó-
cios associado ao fortalecimento 
das condições de demanda indi-
cam que um crescimento modesto 
é atingível no curto prazo.”

“Observando os resultados com-
binados das pesquisas do PMI 
sobre manufatura e serviços, o 

aumento da produção do setor pri-
vado observado no último trimestre 
do ano foi levemente menor do que 
o observado no terceiro trimestre. 
Isso sugere que o crescimento do 
PIB será um pouco decepcionante 
e provavelmente ficará abaixo da 
alta de 0,6% relatada nos três me-
ses encerrados em setembro”, pre-
viu Pollyanna.

Ela falou também sobre a cria-
ção de empregos, que está falhando 
em ganhar força. “Em dezembro, 
vimos apenas um aumento restrito 
no número de funcionários, o mais 
fraco no atual período expansionis-
ta. O principal fator que restringe o 
crescimento do emprego continua 
sendo o esforço das empresas para 
reduzir custos, que aumentaram 
substancialmente no final do ano”, 
afirmou.

Piñera propõe reforma do
sistema de saúde do Chile

O presidente do Chile, Sebasti-
án Piñera, anunciou que enviará ao 
Congresso uma reforma do sistema 
de saúde que visa ampliar o acesso 
a tratamentos e exames, diminuir 
os preços dos remédios e reduzir o 
tempo de espera para consultas.

A proposta cria o Plano Saúde 
Universal (Plan Salud Universal) 
que oferecerá a possibilidade de um 
seguro que cubra pelo menos 80% 
dos gastos com saúde. A iniciati-
va beneficiará mais de 14 milhões 
de usuários do Fundo Nacional de 
Saúde, o Fonasa.

Piñera já havia anunciado, em 
abril do ano passado, a necessida-
de de reformar o sistema público e 
melhorar o privado.

“Um melhor Fonasa significa 
cuidar dos problemas que ouvimos 
e sentimos. Não há nada melhor 

para governar bem do que ouvir as 
pessoas com atenção e humildade”, 
disse Piñera no domingo, durante 
discurso em rede nacional de tele-
visão.

A fala do presidente ocorre quase 
três meses após o início de uma onda 
de protestos no país. As manifesta-
ções começaram no dia 18 de outu-
bro e levaram milhares de chilenos às 
ruas para protestar contra a desigual-
dade, as baixas aposentadorias e o 
sistema de saúde, que tem alto custo 
e não é acessível a todos.

Piñera afirmou que tomará me-
didas para baixar os preços de 200 
medicamentos, garantindo “um 
alívio importante no gasto do bol-
so dos chilenos”. De acordo com o 
presidente, espera-se que os gastos 
com remédios sejam reduzidos em 
até 60%.

Prefeitura antecipa em um 
dia o salário de servidores

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
antecipou para esta terça-feira o 
pagamento dos servidores ativos 
do município. Os salários caem na 
conta ao longo do dia, anunciou o 
prefeito Marcelo Crivella.

Desde o início do ano passado, a 
Prefeitura vem pagando salários an-
tecipadamente. O calendário oficial 
prevê os depósitos no quinto dia útil 
de cada mês – o que significaria o 
pagamento somente na quarta-feira – 

agora antecipado em um dia.
O secretário de Fazenda, César 

Barbiero, ao lado do prefeito, fez 
o anúncio, em um vídeo. “Conse-
guimos recursos para antecipar os 
salários da administração direta e 
das empresas para amanhã (terça-
feira), um dia antes do quinto dia 
útil de janeiro. E pagaremos os 
inativos, pensionistas, autarquias e 
fundações no dia seguinte, quarta-
feira”, disse.

Para Belluzzo, Brasil deve se
preocupar com crise entre EUA e Irã

As consequências do conflito en-
tre Estados Unidos e Irã para a eco-
nomia brasileira, após o ataque que 
matou no Iraque o principal líder 
das forças de segurança iranianas, 
Qassem Soleimani, na sexta-feira, 
ainda não estão claras, mas os preços 
dos combustíveis devem subir ain-
da mais. A opinião é do economista 
Luiz Gonzaga Belluzzo, em entrevis-
ta à RBA. “Isso porque a lógica deles 
(do governo brasileiro e gestores da 
estatal) é fazer com que a Petrobras 
tenha o máximo de rentabilidade, 
com vantagens aos acionistas”, diz 
o economista, para quem, se o preço 
do petróleo seguir uma trajetória de 
alta rápida, certamente “o Brasil vai 
sofrer um efeito desagradável”.

De acordo com Belluzzo, se o 
primeiro problema para a economia 
do Brasil é com o preço do petró-
leo, há o risco geral se o conflito se 
agravar. “Certamente as bolsas vão 
sofrer no mundo inteiro, inclusive 
no Brasil. Petróleo, dólar e bolsas. 
Mas, por enquanto, temos que fazer 
hipóteses. Por exemplo, se eles fe-
charem ou afetarem o trânsito pelo 
estreito de Ormuz, certamente vai 

Economista prevê um ‘efeito desagradável’

Pedro França/Agência Senado

ser um choque muito grande no 
preço do petróleo.”

Para o economista, o conflito tam-
bém pode se refletir na queda das 
exportações brasileiras para os países 
da região, que têm um “peso inter-
mediário” no comércio exterior do 
Brasil. “Isso está mais distante, mas 

imediatamente o que está claro é que 
os riscos são grandes.”

De janeiro a novembro, o Bra-
sil exportou para o Oriente Médio 
(exceto Israel) US$ 10,008 bilhões, 
e importou US$ 4,615 bilhões. A 
participação das exportações brasi-
leiras na região é de 4,86%.

Pentágono nega planos de deixar o Iraque
O secretário de Defesa dos Es-

tados Unidos, Mark Esper, negou 
nesta segunda-feira que o país este-
ja planejando retirar suas tropas do 
Iraque. “Não há nenhuma decisão 
em qualquer sentido de deixar o 
Iraque”, disse.

A declaração de Esper foi feita 
após as agências Reuters e France-
Presse divulgarem uma carta ela-
borada por um general que atua 
na coalizão internacional liderada 
pelos EUA no Iraque, William H. 
Seely III, que pareceu sugerir que 
os americanos estão organizando 
uma saída do país.

No documento, enviado ao Mi-
nistério da Defesa iraquiano, Seely 
disse que “em respeito à sobera-
nia do Iraque e como requisitado 
pelo Parlamento e pelo primeiro-
ministro, o CJTF–OIR (sigla da 
coalizão) vai reposicionar forças ao 
longo dos próximos dias e semanas 
como preparação para um movi-
mento posterior”.

Segundo as duas agências inter-
nacionais de notícias, a autentici-
dade do documento foi confirmada 
por fontes americanas e iraquianas. 
No entanto, um oficial americano 
disse à rede CNN que a carta era 

apenas uma notificação sobre repo-
sicionamento de tropas ao longo do 
país, e não o anúncio de uma reti-
rada geral.

No domingo, após a aprovação 
da resolução pelo Parlamento ira-
quiano, o presidente Donald Trump 
ameaçou impor sanções contra o 
Iraque caso o país árabe insista em 
expulsar as tropas americanas.

“Temos uma base aérea extra-
ordinariamente cara que está lá. 
Custou bilhões de dólares para 
construir. Não vamos embora a me-
nos que nos paguem”, completou o 
presidente.

Preço do ouro bate recorde em seis anos 
O ouro, um valor de refúgio em 

períodos de incerteza política e fi-
nanceira, atingiu seu preço mais 
alto nesta segunda-feira desde me-
ados de 2013, em um contexto de 
tensões no Oriente Médio.

Na sexta-feira, o preço já havia 

disparado 1,5% após o assassinato 
no Iraque do general iraniano Qas-
sem Soleimani e nesta segunda-fei-
ra continuou a subir até atingir US$ 
1.588,13 a onça, seu nível mais alto 
desde abril de 2013.

“Em períodos de incerteza políti-

ca e financeira, não há nada melhor 
do que comprar ouro e, embora os 
dados pareçam mostrar compras 
excessivas, a tendência pode con-
tinuar enquanto a incerteza perma-
necer alta”, disse Husein Sayed, 
analista da FXTM, à agência AFP.

Ghosn teria fugido em caixa
de equipamento de som

Um jornal turco informou que 
o ex-presidente do Conselho de 
Administração da Nissan Motor 
Carlos Ghosn violou os termos de 
sua liberdade sob fiança e fugiu do 
Japão, sem que as autoridades de 
imigração percebessem, escondido 
na carga de jatos particulares.

Ghosn teria partido ilegalmente 
do Japão e entrado no Líbano na 
segunda-feira passada, usando dois 
jatos particulares de uma companhia 
aérea turca. Uma proibição de via-
gens ao exterior estava entre as con-
dições de sua liberdade sob fiança.

O jornal turco Aksam citou fon-
tes segundo as quais dois america-
nos embarcaram no primeiro jato 
em Dubai, no domingo passado, e 

voaram para Osaka. O avião carre-
gava duas caixas grandes especiais 
para transporte de equipamento de 
áudio.

O jornal diz que as caixas eram 
grandes demais para passar pelas 
máquinas de raios X em um aero-
porto de Osaka, então detectores 
portáteis foram utilizados para ve-
rificá-las. O jornal informa ainda, 
de acordo com as mesmas fontes, 
que Ghosn teria deixado o Japão 
sem passar pela imigração, utili-
zando as caixas.

As fontes teriam informado que 
os dois americanos disseram aos 
tripulantes para não incomodá-los 
e os mantiveram fora da sala para 
convidados durante o voo.
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Diz o ditado popular que 
“quem semeia ventos colhe tem-
pestades”. O primeiro ano da 
nova década começa com alta 
temperatura e mudança nos pre-
ços relativos liderados pelo ouro 
negro. Não esqueçamos que se 
trata de ano eleitoral no país lí-
der do mundo capitalista, en-
volto em embates legislativos e 
lances recheados de simbolismo 
patriótico. Neste cenário, o con-
flito EUA, Irã e Iraque cai como 
uma luva. O orçamento militar 
norte-americano é de quase R$ 
800 bilhões por ano. Portanto...

A Geopolítica abrange os fenô-
menos históricos e políticos tendo 
por objetivo interpretar a realida-
de global e envolvendo o estudo 
de guerras, conflitos, disputas 
ideológicas e territoriais, questões 
políticas e acordos internacionais. 
Tudo isso focando o estudo das 
perspectivas geográficas e histó-
rias, para assim, oferecer expli-
cações e reflexões sobre os temas 
atuais. Apoiando-se em diversas 
áreas do conhecimento, como a 
história, as ciências sociais, a po-
lítica e a economia.

O interesse norte-americano 
no Oriente Médio fundamenta-se 
na garantia do abastecimento do 
petróleo (a região detém 40% da 
oferta diária de óleo e gás), bem 

como nos interesses corporati-
vos de suas grandes empresas e 
na contenção do expansionismo 
chinês – o maior importador de 
petróleo que movimenta a “fá-
brica do mundo” e costura, com 
grande habilidade, a construção 
da “nova rota da seda”.

Uma nova escala da cotação 
internacional do petróleo e o ris-
co de bloqueio do Estreito de 
Ormuz – situado na entrada do 
Golfo Pérsico, entre a Península 
Arábica e o Irã – cria um clima 
tenso. Trata-se de uma via marí-
tima estratégica por onde transita 
mais de 40% do petróleo mundial 
e 20% de transporte marítimo. De 
pequena extensão, tem 54km de 
largura mínima e seu trecho mais 
largo não passa de 100km.

Portanto, naquela região em 
conflito, a intensificação das ten-
sões gera ganhos monetários de 
curto prazo para a Opep, para a 
Rússia e até para o país da jabuti-

caba – produtor de óleo da cama-
da pré-sal. Mas, em contrapartida, 
traz fortes temores na Europa, no 
Japão e demais países asiáticos 
importadores do “óleo negro”. 
Petróleo caro, traz inflação inter-
nacional, juros nominais maiores, 
trava o comércio internacional, 
reduz o potencial de crescimento 
da economia internacional e da 
geração de empregos.

No Brasil, onde de cada R$ 10 
gastos pela classe média com ga-
solina, 44% são impostos federais 
e estaduais, e de cada R$ 10 des-
pendidos com o diesel (que mo-
vimenta cargas), 24% são tribu-
tos, uma nova escalada de preços 
derrubaria a tênue recuperação do 
poder de compra dos salários das 
famílias, com implicações negati-
vas sobre o resto da economia.

Esta, por sinal, já está sofren-
do baixo dinamismo, em função 
da Lei do Teto de gastos fede-
rais, da contrarreforma previden-
ciária, do salário mínimo sem 
aumento real e pela nova lei tra-
balhista precarizando os novos 
empregos criados.

Portanto, a quem interessa este 
estado de coisas? Tire você caro 
leitor suas próprias conclusões...

  Ranulfo Vidigal
Economista.

A quem interessa 
o conflito entre 
EUA e Irã no 
Oriente Médio?

Geopolítica do caos Telefonia 5G: mais 
que opção tecnológica, 
uma escolha geopolítica

STJ libera ‘revisão da vida toda’

Assim como aconteceu com o pro-
cesso de privatização das telecomuni-
cações, no presente momento estamos 
ante mais uma dessas ocasiões em que 
opções de cunho estratégico, com pro-
fundo impacto de longo prazo sobre a 
nação, tendem a ser realizadas a partir 
de impressões imediatistas, pautadas 
em interesses econômicos momentâ-
neos. Seria mais um caso em que os 
técnicos constroem caminhos antes 
que a sociedade consiga tempo para 
maturar, de fato, para onde deseja ir.

O caso em questão envolve a es-
colha da plataforma tecnológica que 
proverá a infraestrutura para as redes 
de internet móvel de quinta geração, 
também conhecida como rede 5G. 
Mais do que uma questão pontual de 
telecomunicações, trata-se de uma es-
colha de cunho centralmente geopolí-
tico com profundas implicações sobre 
a economia, o desenvolvimento tec-
nológico, o posicionamento político 
internacional, as alianças militares e o 
próprio crescimento econômico.

Para que se aprofunde devidamente 
na compreensão do que está envolvi-
do, cabe assumir algumas premissas 
que praticamente não foram aborda-
das no debate até o momento, mas que 
são centrais em uma análise de cunho 
estratégico envolvendo a tecnologia 
das redes 5G.

Como são muitas as camadas pouco 
conhecidas a se levar em conta, pedi-
mos a paciência do leitor. Por equidis-
tantes que pareçam alguns aspectos 
abordados a seguir, estes serão articu-
lados e permitirão melhor compreen-
são do desafi o que se apresenta.

Infelizmente nosso mundo tecno-
lógico, ao contrário do discurso de 
facilidades dominante, é cada vez 
mais complexo e nos exige constan-
te necessidade de aprofundar nossos 
conhecimentos, caso não queiramos 
fi car reféns dos especialistas que to-
mam decisões em nome do conjunto 
da sociedade, sem nenhum mandato 
público para isso.

O confl ito é a regra

Inicialmente se faz necessário par-
tir de uma primeira constatação: existe 
uma dinâmica de confl ito permanen-
te entre as nações, sobretudo entre as 
grandes potências. Ao contrário do 
censo comum, tais enfrentamentos 
acontecem em um amplo espectro de 
dimensões, muito além das assem-
bleias da ONU ou da assinatura de tra-
tados comerciais na OMC.

Todas as grandes potências empre-
gam práticas pouco ortodoxas em suas 
disputas internacionais, diferencian-
do-se entre si apenas no grau de agres-
sividade utilizado, de acordo com os 
interesses envolvidos e o período his-
tórico que se atravessa.

Isso se traduz em um imenso ras-
tro de ações promovidas em outros 
países, tais como golpes de Estado, 
assassinatos, campanhas de desinfor-
mação, fi nanciamento clandestino de 
opositores, fornecimento de armas, 
sabotagens tecnológicas e, como não 
poderia deixar de ser, espionagem.

Por conseguinte, todas as potências 
que compõem o Conselho de Seguran-
ça da ONU – Estados Unidos, Reino 
Unido, França, Rússia e China – dis-
põem de enormes aparatos de agên-
cias de inteligência, com distintas 
especializações como inteligência hu-
mana (humint), inteligência geoespa-

cial (geoint) ou de sinais (sigint), vol-
tadas para dar suporte à ampla gama 
de ações listadas acima.

Para além dos maiores potentados, 
países de pesos diversos, tais como 
Alemanha, Japão, Índia, Turquia, Afe-
ganistão, Coreia do Norte e Irã, igual-
mente possuem grandes agências de 
espionagem e tradição em participar 
destes jogos. Também cabe observar 
que até mesmo os países anglo-saxões 
menores, como Canadá, Austrália e 
Nova Zelândia, compõem uma aliança 
denominada 5 Olhos, que é a estrutura 
global de espionagem das comunica-
ções por parte dos EUA e Grã-Breta-
nha.

Com maior ou menor desenvolvi-
mento, todas estas nações que partici-
pam deste jogo possuem organizações 
voltadas para a inteligência de sinais, 
ou seja, para obtenção de informações 
telemáticas, tais como conversas te-
lefônicas, mensagens de WhatsApp, 
correio eletrônico e redes sociais. Es-
tas mesmas agências de espionagem 
digital são especialistas na invasão 
de sistemas fechados, como bancos, 
seguradoras, companhias elétricas ou 
organismos governamentais.

É justamente nesse domínio digi-
tal que igualmente ocorrem as cha-
madas ciberguerras, em que a infra-
estrutura tecnológica de um país é 
atacada por outro. Nessa esfera de 
disputa entre as ações e blocos de 
alianças, a espionagem de dados é 
uma ação considerada trivial, e ope-
rações de sabotagem, embora mais 
raras, também estão no portfólio de 
ações consideradas válidas. Igual-
mente empregadas são as medidas 
psicológicas, com vista a infl uenciar 
as sociedades de outros países.

Em países como o Brasil predomina 
ainda uma ingênua concepção de que 
a tecnologia seria neutra, advindo de 
indivíduos visionários que saberiam 
captar as necessidades do público e 
sua disposição de pagar por elas. Na 
realidade, parcela substancial do de-
senvolvimento tecnológico é subor-
dinado aos interesses dos governos 
nacionais, principalmente das grandes 
potências.

Embora os modelos de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) de países 
como EUA, Rússia e China sofram va-
riações entre si, têm como semelhança 
a capacidade de concretizar inovações 
a serviço das aspirações estratégicas 
de seus Estados.

Por exemplo, no tocante à atual 
revolução informacional em curso, a 
criação do computador e da internet 
por parte do Departamento de Defe-
sa norte-americano (DoD) permitiu, 
além de ganhos econômicos em escala 
monumental, a coleta de informações 
sobre tudo e sobre todos em uma di-
mensão até pouco tempo inimaginá-
vel.

Mesmo que com algumas décadas 
de diferença, países como a Rússia e, 
sobretudo, a China patrocinaram com 
grande ênfase suas empresas nacio-
nais com vistas a reduzir a diferença 
tecnológica para com os Estados Uni-
dos e demais potências do ocidente 
integradas em sua estrutura produtiva.

  Vladimir de Paula Brito
Doutor em Ciência da Informação, é 

agente da Polícia Federal.
Primeira parte do artigo, cujas 

continuações serão publicadas nas 
próximas edições.

Após muita expectativa, o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu, por unanimidade, que os 
segurados do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) têm di-
reito à chamada revisão da vida 
toda. Tem direito a esta revisão 
os segurados aposentados que te-
nham contribuições previdenci-
árias anteriores a julho de 1994. 
O foco deve estar naqueles se-
gurados que tenham as maiores 
contribuições anteriores a este 
marco, pois rompendo a barreira 
inicial do Período Básico de Cál-
culo (PBC), em julho de 1994, 
teriam a média das contribuições 
(salário de benefício) maiores do 
que se apurados conforme a re-
gra geral.

Essa revisão é válida para os 
trabalhadores que se aposenta-
ram após o ano de 1999 e não 
puderam computar em seu bene-
fício os salários de contribuição 
anteriores a 1994, pois o INSS 
realizou o cálculo com os valores 
recolhidos após o início do Pla-
no Real. Ou seja, a correção é o 
recálculo da média salarial, con-
siderando todos os salários do 
trabalhador, mesmo os anteriores 
a julho de 1994, antes do Plano 
Real. Atualmente, para calcular 
a média dos salários que será a 
base de pagamento da aposenta-
doria, o INSS utiliza apenas as 
remunerações em reais.

Ocorre que muitas pessoas ti-
veram as maiores contribuições 
antes de julho de 1994 e isso 
ocasionou um enorme prejuízo. 
Com a decisão do STJ, os proces-
sos que estavam parados poderão 
voltar a ser analisados. Há pelo 
menos 1.927 ações com esse tipo 
de pedido, mas o número deve 
ser maior, já que a maioria dos 
tribunais e das varas federais não 
informam o total de casos parali-
sados sobre o tema.

Vale ressaltar que, além do 

fator previdenciário, que dimi-
nui o valor mensal em razão da 
idade, expectativa de vida e o 
tempo de contribuição, os va-
lores anteriores a 1994 não fa-
zem parte do cálculo realizado, 
diminuindo o valor mensal ini-
cial pago como benefício. Para 
muitos segurados que recebiam 
salários altos antes de 1994, o 
valor do benefício foi conside-
ravelmente prejudicado.

A regra de transição conside-
ra apenas os salários contribuí-
dos após o Plano Real. Portanto 
os segurados que se filiaram ao 
sistema após 1999 têm o direito 
de terem considerados todos os 
salários de contribuição de sua 
vida laboral, já os trabalhadores 
que se filiaram antes de 1999 não 
possuem o mesmo benefício.

A regra determina que o INSS 
não compute os valores pagos 
em outras moedas que não sejam 
o real, independentemente da 
vida contributiva anterior do se-
gurado contar com salários mais 
altos. Já existiam entendimentos 
judiciais que garantem a aplica-
ção da regra prevista no Art. 29, 
I e II, da Lei 8.213/91 e o cálcu-
lo mais favorável que a regra de 
transição prevista no Art. 3º da 
Lei 9.876/99. Agora, o Superior 
Tribunal de Justiça consolida o 
tema.

A Justiça já vinha reconhe-
cendo este direito. A atualização 
considera as maiores contribui-
ções feitas e não só a média das 
80% maiores após a criação do 
Plano Real. Exemplo disso, foi 
decisão recente da Terceira Tur-
ma Recursal do Juizado Especial 
Federal do Rio garantiu correção 
de 33,88% da aposentadoria. 
Assim, o segurado teve seu be-
nefício reajustado, passando de 
R$ 2.103,64 para R$ 2.816,41. 
Além disso, recebeu atrasados 
de R$ 53.573,80.

Neste caso específico, o apo-
sentado – que continua no mer-
cado de trabalho como industri-
ário – se aposentou em 2011 de 
forma proporcional. Na época, 
o INSS só considerou as contri-
buições feitas a partir de julho de 
1994, ano que determina a lei no 
cálculo inicial. A limitação cau-
sou prejuízo ao segurado, pois 
havia contribuído com valores 
maiores que aqueles feitos quan-
do entrou em vigor a lei que limi-
ta as revisões.

Na decisão, o juiz Guilherme 
Bollorini Pereira, relator da Ter-
ceira Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal do Rio, avaliou 
que o aposentado foi prejudicado 
pelo cálculo do INSS e determi-
nou a correção do benefício e o 
pagamento de atrasados, que de-
vem sair em 60 dias.

O caso foi julgado no STJ sob 
o tema 999 e já havia recebido 
voto favorável do relator da me-
dida, ministro Napoleão Nunes 
Maia, em junho deste ano. Em 
seu voto, o relator afirmou ser 
favorável à aplicação da regra 
mais vantajosa ao beneficiário, 
caso ele tenha condições de optar 
pelas duas bases de cálculo.

A decisão é positiva, uma 
vez que fará com que o segu-
rado receba uma aposentadoria 
de acordo com os valores com 
os quais contribuiu por toda a 
vida. Importante destacar que é 
preciso fazer as contas antes de 
entrar com processo. É essencial 
fazer o cálculo e as simulações 
antes de entrar com a ação para 
demonstrar que a ação da revi-
são da vida toda lhe é de direito. 
Isso porque só os segurados que 
se aposentaram a menos de dez 
anos podem pedir a revisão.

  João Badari
Advogado, sócio do Aith, Badari e 

Luchin Advogados.



ConjunturaMonitor Mercantil  n 3Terça-feira, 7 de janeiro de 2020

A hora de Putin no  
tabuleiro do Oriente Médio

“O cenário está montado para Putin e a Rússia assum-
irem a liderança do mundo.” Com essa frase de efeito, o 
economista norte-americano Paul Craig Roberts destaca 
o papel que a Rússia terá que desempenhar no conflito no 
Oriente Médio. Roberts analisa que, tendo Putin aborta-
do a desestabilização que EUA e Israel empreenderam na 
Síria, e que visava a Rússia, o Império se voltou ao Irã, 
tendo como mira os russos.

“A menos que Putin se submeta à vontade norte-amer-
icana e israelense, ele não tem escolha a não ser bloquear 
qualquer ataque de Washington/Israel ao Irã. A maneira 
mais fácil e limpa de Putin fazer isso é anunciar que o 
Irã está sob a proteção da Rússia. Essa proteção deve ser 
formalizada em um tratado de defesa mútua entre Rús-
sia, China e Irã, talvez com a Índia e a Turquia como 
membros”, prega o economista.

Roberts faz ponderações sobre a resistência de Putin 
a fazer alianças e dá como alternativa oferecer ao Irã 
os melhores sistemas de defesa aérea russa com equi-
pes para treinar os iranianos. Feito isso, Putin poderia 
insistir em mediar o conflito. “Este é o papel de Putin, 
pois não há outro com poder, influência e objetividade 
para mediar.” Há riscos, adverte Roberts. Mas também 
há riscos se Putin não assumir o comando. É melhor 
para o mundo e a vida na Terra a Rússia estar no co-
mando”, sentencia.

Mas nem sempre as coisas são o que parecem. O ad-
ministrador e colaborador do MM Pedro Augusto Pinho 
vê convergências entre os principais atores da contenda. 
Primeiro, atende ao interesse do Irã, que esteve sob ame-
aça de uma “primavera árabe”, aparentemente sufocada. 
Com a comoção e a mobilização nacionais, será fácil 
acabar com o menor resquício de oposição. De quebra, 
um aumento no barril de petróleo, para país exportador.

Do lado EUA, há a difícil campanha para reeleição 
de Trump, tendo a banca na oposição. A guerra cair-
ia como uma luva para o complexo industrial militar, 
que financiaria o presidente. Finalmente, para Putin, a 
guerra elevaria seu cacife no tabuleiro mundial. O au-
mento do barril de petróleo, além de beneficiar a Rús-
sia, deixaria mais dependentes os chineses. Parece feito 
de encomenda.

Te perdoo por te trair
Um balanço dos editoriais dos jornais Folha, Estadão 

e O Globo, de outubro a dezembro de 2019, mostra que 
Jair Bolsonaro foi a figura de destaque, aparecendo em 
38,38% dos textos analisados pela equuipe do Manchet-
ômetro.

As opiniões sobre o presidente foram francamente 
desfavoráveis: 74% dos comentários foram contrários, 
22% neutros/ambivalentes, e apenas 4% favoráveis. O 
levantamento mostra forma de atuação dos jornalões, 
críticos aos modos de Bolsonaro, mas fiéis defensores da 
política econômica tramada por Paulo guedes e imple-
mentada pelo governo.

Veio em distante segundo lugar a discussão sobre 
prisão em segunda instância, seguida por Bolívia e 
Chile. O Manchetômetro é produzido pelo Laboratório 
de Estudos de Mídia e Esfera Pública (Lemep), grupo de 
pesquisa sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políti-
cos (Iesp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj).

‘Human Rights’
A blogueira Rô Moro segue atualizando as definições 

de vergonha alheia no Instagram. A esposa do ministro 
foi a Washington, se fotografou na “Supreme Court”, 
legendou “Direitos Humanos”, e tascou uma bandei-
rinha dos “esteites”. Com a palavra, os prisioneiros de 
Abu Ghraib.

Rápidas
O CEO da SN Informática, Luiz Mauricio Barcelos, 

fará palestra na próxima quinta-feira sobre “Proteja sua 
empresa e garanta mais produtividade”. Será no Clube 
da Aeronátuica, no Centro do Rio de Janeiro, na parte 
da manhã *** Em 30 de janeiro, o Fórum 3C, projeto 
de educação continuada e corporativa nas áreas de com-
pliance, contabilidade e controladoria, fará a primeira 
palestra do ano no Fucape. O tema “Mapeamento e 
gestão de processos” será abordado pelo CEO do Grupo 
Epicus, Sérvulo Mendonça, e pela fundadora da Innove 
Assessoria, Elisângela Castelo. Contatos através do site 
forum3c.com.br *** O Shopping Jardim Guadalupe 
recebe até 3 de fevereiro o Raduan Circus *** A As-
sociação de Supermercados do Rio (Asserj) lança o In-
stituto de Desenvolvimento e Inovação Asserj – Ideia.  
Com o lema “Educar, Desenvolver e Inovar”, vai ofe-
recer capacitação, com cursos gratuitos para as redes 
associadas.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS 
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs

LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, 
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, 

Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ 
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas, 
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos 
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas 
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes 
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 514 do prédio situado na 
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439178 no 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de 
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente 
devedora: Neusa Fernanda Pires Ferreira, inscrita no CPF sob o 
nº 018.019.937-42, notificada através do 3º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º 
Leilão por valor não inferior a R$ 110.000,00, e em 2º Leilão por 
valor não inferior a R$ 55.000,00, na forma do §2º do art. 63 da L. 
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra.
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ao imóvel relacionado a seguir: Sala 515 do prédio situado na 
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439178 no 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de 
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devedora: Neusa Fernanda Pires Ferreira, inscrita no CPF sob o 
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ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. 
(“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 14 de janeiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 5º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20.220-460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento 
do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 31 de outubro de 2019 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; (ii) Deliberar sobre novo aumento do capital social da 
Companhia; e (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:  
Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento societário 
pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de 
titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00 - NIRE 33.300.316.906

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 18.11.2019. Aos 18 dias do mês 
de novembro de 2019, às 15h, na sede social, Praça Quinze de Novembro, 
20, 11o andar, sala 1101, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, 
reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do 
senhor Eurico Ramos Fabri. Durante a reunião, os diretores deliberaram 
registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor, formulado pelo senhor 
Elias de Souza, em carta desta data (18.11.2019), cuja transcrição foi 
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os 
fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-
se esta Ata, que os diretores presentes assinam. aa) Eurico Ramos Fabri, 
André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Moacir Nachbar 
Junior, Walkiria Schirrmeister Marchetti, Guilherme Muller Leal, Rogério 
Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva e Antonio José da Barbara. 
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada 
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele 
apostas. Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo. aa) André Rodrigues Cano e 
Cassiano Ricardo Scarpelli - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. NIRE: 33300316906. 
Certifico o arquivamento em 5.12.2019 sob número 00003818958.

‘É preciso colocar o dedo na ferida e mudar o Judiciário’

Novas regras do cheque especial devem ser vistas com cautela

Deus no controle e EUA acima do Brasil
Bolsonaro: 
‘Trump vai ser 
reeleito, alguém 
tem dúvida 
disso?’

Ao contrário do que co-
mentou na última sexta-feira 
com a imprensa, o presiden-
te Jair Bolsonaro minimizou 
nesta segunda-feira o im-
pacto da crise entre Estados 
Unidos e Irã nos preços dos 
combustíveis locais, e esti-
mou que a tendência atual 
aponta para a estabilização 
de tarifas. O presidente vol-
tou a tecer elogios desmedi-
dos em relação a Trump. 

“Eu reconheço que o preço 
está alto na bomba. Graças a 

Deus, pelo que parece, a ques-
tão lá (...) o impacto não foi 
grande. Foi 5% e passou para 
3,5%”, afirmou aos jornalis-
tas. “Não sei quanto está hoje 
a diferença em relação ao dia 
do ataque. Mas a tendência é 
estabilizar”, acrescentou, refe-
rindo-se ao ataque norte-ame-
ricano que matou o general 
iraniano Qassem Soleimani 
na sexta-feira.

Apesar do aumento do 
petróleo nos mercados inter-
nacionais, o presidente des-
cartou por ora qualquer inter-
venção na política tarifária de 
combustíveis. Bolsonaro, por 
outro lado, reiterou o compro-
misso do Brasil na luta contra 
o terrorismo e seu apoio ao 
colega norte-americano Do-
nald Trump, que, segundo ele, 
será reeleito em 3 de novem-
bro, destacou a agência AFP. 

“Trump vai ser reeleito, 
alguém tem dúvida disso? 
Vai ser reeleito. O país está 

indo muito bem, muito bem. 
Desemprego lá embaixo, a 
economia bombando, exer-
cendo seu poder de persua-
são no mundo todo. Graças 
a Deus tem os Estados Uni-
dos, que estão fazendo tudo 
isso. Deus está no controle. 
Tem certos países, não vou 
falar qual, que se tiver arte-
fatos nucleares e meios para 
lançá-los, o mundo todo en-
tra em instabilidade. Todos 
vão sofrer, sem exceção”, 
conclui. Bolsonaro marcou 
sua campanha política com 
o slogan “Brasil acima de 
tudo, Deus acima de todos’. 

Foco predileto

O presidente da Repúbli-
ca encontrou na sua política 
agressiva postura contra a 
mídia a forma para se manter 
sempre nos meios de comu-
nicação, virando notícia seja 
falando bem ou não. Chegou 

a baixar o nível e ofender e 
desrespeitar profissionais de 
imprensa.

Bolsonaro disparou no-
vos ataques à imprensa nesta 
segunda-feira ao dizer que 
os jornalistas brasileiros são 
uma “raça em extinção”. “Eu 
acho que vou botar os jorna-
listas do Brasil vinculados 
ao Ibama. Vocês são uma 
raça em extinção”, disse. 
Bolsonaro também atacou 
o jornal Folha de S.Paulo, 
como informa reportagem 
reproduzida no portal. 

“Quem não lê jornal não 
está informado. E quem lê 
está desinformado. Tem de 
mudar isso. Vocês são uma 
espécie em extinção. Eu acho 
que vou botar os jornalistas 
do Brasil vinculados ao Iba-
ma (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente). Vocês são 
uma raça em extinção”, afir-
mou o ocupante do Planalto.

Presidente do 
STJ: ‘vamos 
virar o país dos 
delatores maus-
caracteres’

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, João 
Otávio de Noronha, afirmou 
que discutir a execução da 
pena em segunda instância 
é mascarar o problema en-
frentado na Justiça brasileira 
e focar no acessório. Em en-
trevista ao programa Poder 
em Foco, que foi ao ar pelo 
SBT no último dia 29, ele 
avaliou que a demora para 

a prisão ser executada não 
ocorre devido à exigência de 
esperar o trânsito em julga-
do, mas, sim, pela lentidão 
do julgamento.

“Nós temos que acabar 
com a morosidade da dura-
ção do processo. Tem que 
mudar o Código de Proces-
so Penal, tem que mudar o 
Código de Processo Civil. 
Nós temos que mudar o sis-
tema recursal. Se a duração 
do processo fosse razoável, 
como promete a Constitui-
ção, não estaríamos discu-
tindo se (a prisão) vai ser 
executada antes ou depois”, 
opinou.

O ministro defendeu a 
importância de haver mais 
confiança na primeira e na 
segunda instâncias e ressal-
tou que 90% das decisões 
são mantidas na corte su-

perior “Nós colocamos que 
tudo deve passar pelo STJ, 
como se a primeira e a se-
gunda instâncias fossem er-
rar sempre. E nem sempre a 
melhor decisão é a última. 
Nem sempre a melhor é a do 
Supremo Tribunal Federal 
ou a do STJ”, observou.

Noronha considerou que é 
necessário aperfeiçoar o ins-
trumento da delação premia-
da no país. Alertou que boa-
to não pode ser considerado 
delação. “Ele, o delator, tem 
direito ao silêncio, não direi-
to à mentira. Não é justo que 
um cidadão use a delação 
para praticar crime de calú-
nia. Não se pode acusar sem 
prova e sem indício. Senão, 
vai ser o país das delações 
inconsequentes. Vamos virar 
o país dos delatores maus-
caracteres”.

João Otávio de Noronha 
também lamentou o episó-
dio da Vaza Jato e lembrou 
que caberá ao STF decidir se 
a revelação dos diálogos de 
integrantes da força tarefa da 
Lava Jato prejudicou algum 
julgamento. Mas, em tese, 
considerou que provas, mes-
mo obtidas ilegalmente, po-
dem ser usadas em benefício 
dos réus.

Noronha ainda condenou 
a exposição de juízes em 
redes sociais. Advertiu que 
um magistrado tem de ser 
discreto. “Todo mundo que 
opta pela carreira da magis-
tratura sabe que vai sofrer 
limitações. Como vou con-
fiar num juiz que vai julgar 
o meu registro como candi-
dato se ele manifestou poli-
ticamente nesse ou naquele 
sentido?”, indagou.

Começaram a valer nesta 
segunda-feira as novas re-
gras para o cheque especial 
de novos contratos, defini-
das em novembro do ano 
passado pelo Banco Central. 
Entre elas está o limite de 
8% para a taxa mensal de ju-
ros e a cobrança de uma taxa 
mensal.

Apesar da redução da 
taxa, ela ainda representa 
mais de 150% ao ano. Por 
isso, o cheque especial deve 
ser visto como um produ-
to para emergência e prazo 
curto para as situações que 
não puderam ser planejadas. 
Por isso, caso a pessoa não 
tenha recursos para cobrir a 
conta, deve imediatamente 
procurar outra possibilidade, 
que pode ser outra linha de 

crédito mais barata, com um 
prazo adequado para ter uma 
folga financeira que permita 
ela se reorganizar.

A limitação dos juros do 
cheque especial foi decidi-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) no fim de 
novembro. Os juros do che-
que especial encerraram no-
vembro em 12,4% ao mês, 
o que equivale a 306,6% ao 
ano.

Corrigir falhas

Ao divulgar a medida, o 
Banco Central explicou que 
o teto de juros pretende tor-
nar o cheque especial mais 
eficiente e menos regressi-
vo (menos prejudicial para a 
população mais pobre). Para 

a autoridade monetária, as 
mudanças no cheque especial 
corrigirão falhas de mercado 
nessa modalidade de crédito.

Conforme o BC, a regula-
mentação de linhas emergen-
ciais de crédito existe tanto 
em economias avançadas 
como em outros países emer-
gentes. Segundo a autoridade 
monetária, o sistema antigo 
do cheque especial, com ta-
xas livres, não favorecia a 
competição entre os bancos. 
Isso porque a modalidade é 
pouco sensível aos juros, sem 
mudar o comportamento dos 
clientes mesmo quando as ta-
xas cobradas sobem.

Compensação

Para financiar em parte a 

queda dos juros do cheque 
especial, o CMN autorizou 
as instituições financeiras 
a cobrar, a partir de 1º de 
junho, tarifa de quem tem 
limite do cheque especial 
maior que R$ 500 por mês. 
Equivalente a 0,25% do li-
mite que exceder R$ 500, a 
tarifa será descontada do va-
lor devido em juros do che-
que especial.

Cada cliente terá, a princí-
pio, um limite pré-aprovado 
de R$ 500 por mês para o 
cheque especial sem pagar 
tarifa. Se o cliente pedir 
mais que esse limite, a tarifa 
incidirá sobre o valor exce-
dente. O CMN determinou 
que os bancos comuniquem 
a cobrança ao cliente com 30 
dias de antecedência.
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EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS 
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs

LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, 
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, 

Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ 
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas, 
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos 
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas 
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes 
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 516 do prédio situado na 
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439178 no 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de 
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente 
devedora: Neusa Fernanda Pires Ferreira, inscrita no CPF sob o 
nº 018.019.937-42, notificada através do 3º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º 
Leilão por valor não inferior a R$ 110.000,00, e em 2º Leilão por 
valor não inferior a R$ 55.000,00, na forma do §2º do art. 63 da L. 
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra. 

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS 
LEILÕES EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 23/01/20, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 03/02/20, às 12:00 hs

LOCAL: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, 
situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, 

Castelo – Rio de Janeiro – RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o 
nº 079, autorizado pelo Condomínio Uprise Business Center,
representado por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ 
10.807.506/0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas, 
horários e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos 
da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, a unidade autônoma e suas 
frações ideais do terreno, acessões e benfeitorias, referentes 
ao imóvel relacionado a seguir: Sala 431 do prédio situado na 
Avenida das Américas, nº 18.500 – Freguesia de Jacarepaguá/
RJ, matriculada sob o nº 439178 no 9º Ofício do Registro de 
Imóveis/RJ, nos termos do Instrumento Público de Contrato de 
Construção e Outros Pactos, datado de 06/09/2013. Adquirente 
devedora: Neusa Fernanda Pires Ferreira, inscrita no CPF sob o 
nº 018.019.937-42, notificada através do 3º Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos/RJ. O referido imóvel será vendido em 1º 
Leilão por valor não inferior a R$ 113.000,00, e em 2º Leilão por 
valor não inferior a R$ 56.500,00, na forma do §2º do art. 63 da L. 
4591/64. A venda será à vista, acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro. A unidade será vendida no estado em que se encontra. 

Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23 - Edital de 
Convocação. Ficam os senhores quotistas do Eco Multi Commodities 
Fundo de investimento em direitos creditórios Financeiros Agrope-
cuários (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral, a 
realizar-se em primeira convocação no dia 17 de janeiro de 2020, às 16:00 
horas, ou na ausência de quórum para instalação, em segunda convocação 
no dia 23 de janeiro de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Administradora 
do Fundo, na Av. das Américas nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, 
nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre: (i) aprovar 
as contas e demonstrações financeiras do fundo, relativas ao exercício social 
findo em 31 de agosto de 2019; (ii) aprovar e autorizar a administradora a 
celebrar o segundo aditamento ao Instrumento Particular de Cessão, referente 
a cessão do ativo denominado “Agropecuária Nova Vida”; (iii) a venda das 
florestas de eucaliptos inseridas nas Fazendas “São Jorge”, “Fundão” e “Bela 
Vista”, todas pertencentes ao ativo denominado “Nobrecel - Florestas de 
Eucalipto”; (iv) aprovar os parâmetros a serem adotados pela Gestora do 
Fundo, quando da alienação das florestas de eucaliptos remanescentes e 
integrantes do ativo denominado “Nobrecel - Florestas de Eucalipto”, sem que 
seja necessária a aprovação de cada alienação através de uma nova 
assembleia; (v) aprovar a cessão da posição processual de titularidade do 
Fundo, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0138070-
42.2010.8.26.0100, consistente em penhoras não preferenciais detidas sobre 
40% (quarenta por cento) dos imóveis: (a) de matrícula 3.202; (b) de matrícula 
nº 3.204; e (c) de matrícula nº 6.013, todos registrados perante o cartório de 
registro imóveis de Ipameri/GO e decorrentes do ativo denominado “Sementes 
Prezzoto”; e (vi) autorizar o Administrador, para que em nome do Fundo adote 
todas as medidas necessárias de modo a refletir o interesse dos quotistas, 
conforme o que for deliberado. Esta Administradora, informa que todas as 
informações e elementos materiais necessários para a análise pelos Quotistas 
da matéria constante da ordem do dia, estão disponíveis na sede da 
Administradora, bem como serão enviadas através de correio eletrônico 
endereçado para cada Quotista. Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2020. 
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. - Administradora do Fundo.

APL – ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
Aviso de Leilão – Edital nº 001/2020; Data: 22 de janeiro de 
2020, às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18° andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ Leiloeira Oficial: Alexandre Pereira 
da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Sucatas Inservíveis 
não identificadas. A Prefeitura Municipal de Seropédica, RJ, torna 
público que realizará, na data acima, leilão de Sucatas Inservíveis 
não identificadas retirados e/ou removidos, não reclamados por 
seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram 
no Pátio terceirizado da concessionária APL – Administração de 
Pátios e Leilões Ltda (CNPJ: 29.953.833/0001-59). A cópia do 
Edital completo poderá ser obtido junto a Comissão de Leilão da 
Prefeitura, situada à Rua Maria Lourenço, n° 18 – Fazenda Caxias 
- Seropédica/RJ , em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio 
eletrônico www.seropedica.rj.govbr e www.aplpatios.com.br.

Lojas de shopping, com menos 
presença, vende mais que as de rua

Crise de confi ança 
dos clientes em 
relação às empresas 

Saldo levemente 
positivo (0,36%), 
enquanto no 
comércio de rua 
queda de 4,4%

Em dezembro de 2019, o 
movimento de consumidores 
no varejo físico brasileiro 
como um todo caiu 2,1% em 
relação ao mesmo mês de 
2018, de acordo com a Seed 
Digital, empresa de coleta e 
análise de dados do varejo.

Apesar da presença de 
consumidores ter crescido 

apenas 0,36%, as vendas 
nos shopping centers ha-
viam crescido 9,5% neste 
Natal em relação a 2018, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Lojistas de Sho-
pping (Alshop), resultado 
que provocou contestação 
das lojas menores. A Asso-
ciação Brasileira dos Lojis-
tas Satélites (Ablos) divul-
gou nota afirmando não ha-
ver base para sustentar tais 
dados de crescimento.

Por trás das divergências 
está mais do que uma discus-
são em torno do faturamen-
to, em cima do qual as lojas 
remuneram os shoppings. 
Está também em jogo o cli-
ma político, com o governo 
divulgando o que seriam nú-

meros positivos para come-
çar 2020 com otimismo.

 “Diferentemente do pe-
ríodo do Natal, entre 17 e 
24 de dezembro, o mercado 
varejista no mês acompa-
nhou o comportamento de 
todos os meses de 2019, ou 
seja, de queda no fluxo de 
pessoas, que estão se des-
locando menos até os esta-
belecimentos e usando cada 
vez mais o meio online”, 
diz Sidnei Raulino, CEO da 
Seed Digital.

As lojas de shopping ti-
veram saldo levemente po-
sitivo (0,36%), enquanto as 
lojas de rua registraram que-
da de 4,4% no movimento. 
“O desempenho das lojas de 
shopping está alinhado com 

a expectativa do setor como 
um todo em 2020, de ficar 
no campo positivo”, afirma 
Raulino.

Em relação a novembro, 
o fluxo de consumidores no 
varejo físico nacional saltou 
16,6% em dezembro em fun-
ção da sazonalidade (Natal). 
Os crescimentos nas lojas de 
shopping e de rua foram de 
27,4% e de 8,1%, respecti-
vamente.

Os índices são fundamen-
tados em pesquisa realizada 
no varejo ampliado, em três 
mil pontos, entre shopping 
centers e lojas, distribuídos 
em 23 estados e 149 cida-
des do Brasil. As amostras 
de shopping e rua têm pesos 
diferentes.

Mais de 14 milhões de veículos 
usados vendidos em 2019

Consumidor prioriza preço ao 
comprar medicamentos

A importância do pre-
ço na hora da aquisição 
de produtos pelos consu-
midores foi um dos pon-
tos abordados pela Pes-
quisa de Comportamento 
do Cliente na Farmácia 
2019 realizada pelo Insti-
tuto Febrafar de Pesqui-
sa e Educação Continua-
da (Ifepec), da Federação 
Brasileira das Redes As-
sociativistas e Indepen-
dentes de Farmácias, em 
parceria com o Núcleo 
de Economia Industrial 
e da Tecnologia (Neit), do 
Instituto de Economia da 
Unicamp, que entrevis-
tou 4 mil clientes em todo 
país.

Segundo os resultados, 
ao serem questionados 
sobre quais os critérios 
de escolha de uma far-
mácia, ficou bem claro 
que os clientes priorizam 
o bolso e a comodida-
de. Dos entrevistados: 
64,95% afirmaram acre-
ditar que as farmácias 
onde efetuaram suas 
compras praticam pre-
ços mais baixos que os 
concorrentes e 24,50% 
apontaram a localização 

como fator importan-
te para a escolha. Além 
desses fatores, foram 
considerados também: 
o estoque (6,25%), a fa-
cilidade de estacionar 
(1,58%), possuir atendi-
mento da Farmácia Po-
pular (1,35%) e o bom 
atendimento (0,88%).

“Por meio desse ques-
tionamento observamos 
que o brasileiro está 
muito mais preocupando 
com o bolso, mesmo em 
produtos básicos como 
medicamentos. Contudo, 
não é o dinheiro que fará 
com que ele deixe de con-
sumir”, analisa Edison 
Tamascia, presidente da 
Febrafar, que solicitou a 
pesquisa.

Outro dado importan-
te da pesquisa é o que 
aponta que a maioria da 
população não pesquisou 
preço antes da compra: 
88,43% dos entrevistados 
afirmaram que não pes-
quisaram preços antes da 
compra efetuada, 8,70% 
afirmaram que não pes-
quisaram preços naquele 
dia específico, mas que 
costumam pesquisar, e 

2,88% afirmaram que 
pesquisaram.

“Embora os clientes 
apontem o preço baixo 
como principal fator da 
escolha da farmácia, a 
pesquisa demonstrou que 
os mesmos não fazem 
comparação de preços a 
cada compra e que com-
parações realizadas no 
passado e a percepção é o 
que o leva o cliente a con-
cluir que uma loja prati-
ca preços competitivos”, 
aponta Tamascia.

A pesquisa também 
apontou que a maioria 
das pessoas que entrou 
nas farmácias, adqui-
riu aquilo que foi pro-
curar ou, pelo menos, 
parcialmente. Apenas 
3,13% não comprou o 
que pretendia, frente a 
80,68% que comprou 
tudo que necessitava e 
outros 16,20% que fez 
aquisição parcial. “Fato 
interessante é que: quan-
do uma pessoa entra em 
uma farmácia a compra 
já é praticamente certa. 
Quando essa compra não 
ocorre, geralmente, se dá 
por problema de falta de 

estoque da loja”, avalia 
Tamascia.

Em contrapartida, 
dentro da farmácia se 
observa que a troca de 
produtos (por de outras 
marcas ou por genéri-
cos) é mais intensa. Isso 
ocorreu para 28,83% dos 
clientes e, nesses casos, 
o principal motivo foi o 
preço (54,38%), segui-
do pela falta do medi-
camento que desejavam 
(41,95%) e os demais 
(3,68%) apontaram mo-
tivos diversos.

Nesta questão se obser-
va a força que o genérico 
vem obtendo no merca-
do: 75,45% dos clientes 
trocaram um produto 
de marca por esse tipo 
de medicamento. Ape-
nas 24,55% trocaram o 
produto genérico por um 
de marca. Também é im-
portante ser considera-
da a baixa influência do 
atendente nessa troca: 
em 84,20% das vezes que 
isso ocorreu a iniciativa 
foi do cliente e em apenas 
15,80% isso ocorreu por 
direcionamento do aten-
dente.

Fusões e aquisições no 
Rio se mantiveram estáveis

A terceira edição do Sta-
te of the Connected Custo-
mer revelou uma crise de 
confiança dos clientes em 
relação às empresas. Além 
disso, o estudo mostrou 
que as questões de respon-
sabilidade social têm sido 
levadas em conta pelos 
clientes.

Em 2019, 73% dos 
clientes dizem que a con-
fiabilidade das empresas é 
mais importante do que há 
um ano, e 54% dizem que 
é mais difícil do que nunca 
para uma empresa ganhar 
sua confiança. Essa crise 
afeta as receitas, com 65% 
dos clientes relatando que 
pararam de comprar de 
marcas que fizeram algo 
que os deixaram descon-
fiados.

A desconfiança cresceu 
em grande parte devido às 
políticas não muito claras 
de privacidade que se tor-
naram comuns. Para 63% 
dos clientes, a maioria das 
empresas falham ao usa-
rem seus dados de forma 
transparente e 54% acre-
ditam que a maioria das 
empresas não usa seus da-
dos de uma maneira que os 
beneficie.

“É importante que as 
marcas sejam claras em 
suas políticas de uso de 
dados e que o dado cedi-
do pelo cliente se reverta 
em uma melhor experiên-
cia independentemente do 
ponto de contato - vendas, 
atendimento, marketing ou 
comércio eletrônico”, co-

menta Fabio Costa, geren-
te geral da Salesforce para 
o Brasil.

Os clientes estão mais 
atentos ao que as empresas 
fazem em termos de res-
ponsabilidade social, não 
só isso, o que as marcas 
fazem impacta na decisão 
dos clientes. Segundo o 
estudo, 80% dos clientes 
dizem que são mais fiéis 
a empresas com boa ética, 
enquanto 68% dizem que 
não compram de empresas 
com ética ruim. Além dis-
so, 56% dos clientes pro-
curam ativamente comprar 
de empresas filantrópi-
cas, enquanto 65% dizem 
o mesmo com relação a 
empresas ambientalmente 
sustentáveis.

“Mais que um discurso 
ético, as companhias preci-
sam compreender que são 
plataformas para melhorar 
a sociedade, com ações 
concretas de responsabi-
lidade social e ética nos 
negócios. Os clientes estão 
atentos ao que as marcas 
fazem e sabem quando o 
discurso e a prática não se 
casam!, completa Fabio.

“Mais que um discurso 
ético, as companhias preci-
sam compreender que são 
plataformas para melhorar 
a sociedade, com ações 
concretas de responsabi-
lidade social e ética nos 
negócios. Os clientes estão 
atentos ao que as marcas 
fazem e sabem quando o 
discurso e a prática não se 
casam”, completa.

A Federação Nacional das 
Associações de Revendedo-
res de Veículos Automotores 
(Fenauto) publicou o resul-
tado das vendas do segmen-
to de seminovos e usados em 
2019. Segundo o relatório, 
as vendas ficaram positivas 
em 2,2% em comparação 
com 2018.

Segundo a entidade, esse 
resultado soma-se à sequên-
cia de oito anos consecuti-
vos de resultados positivos 
na venda de veículos semi-
novos e usados. Os dados 
apresentados em dezembro, 
em comparação com o mês 
de novembro, tiveram um 
crescimento de 6%, com 
a venda de 1.292.174 ve-
ículos nesse mês, contra 
1.219.289 em novembro. O 
setor teve um desempenho 
positivo de 0,8% em com-
paração com dezembro de 
2018. No resultado geral, o 

ano de 2019 fechou com um 
total de 14.592.691 veícu-
los comercializados contra 
14.275.382, em 2018.

O presidente da entidade, 
Ilídio dos Santos, comentou 
que os resultados ficaram 
dentro das expectativas da 
entidade. “As vendas deste 
ano mantiveram a tendência 
de resultados positivos apre-
sentada nos últimos anos, 
demonstrando uma recupe-
ração sustentada do setor, 
em função da retomada da 
economia como um todo. 
Também ficamos muito sa-
tisfeitos pela recuperação 
apresentada nas vendas de 
veículos zero quilômetro, já 
que eles são parte essencial 
para o crescimento do nosso 
segmento. Esperamos que, 
em 2020, essa tendência de 
resultados positivos nas ven-
das dos seminovos e usados 
prossiga”, explicou.

O número de fusões e 
aquisições realizadas por 
empresas do Rio de Janeiro 
se manteve estável no ter-
ceiro trimestre deste ano, 
em relação aos três meses 
anteriores. De julho a se-
tembro de 2019, foram fe-
chados 43 negócios contra 
42 concretizados no período 
anterior. Os dados são da 
pesquisa de fusões e aqui-
sições da KPMG realizada 

com 43 setores da economia 
brasileira.

No terceiro trimestre des-
te ano, os principais seto-
res que realizaram fusões e 
aquisições no Rio de Janeiro 
foram os seguintes: compa-
nhias de internet (8); tecno-
logia da informação (6); hos-
pitais e laboratórios de análi-
ses clínicas (4); companhias 
de energia (3); shopping 
centers (3) e óleo e gás (3).



CVM olha; B3 autorregula o 
mercado; e a nova bolsa, também?

A Comissão de Valores Mobiliários, talvez por pura 
preguiça, repassou para a antiga Bovespa, agora B3, a 
tarefa de autorregular o mercado. Como não poderia de-
ixar de ser, os poderosos da bolsa brasileira que formam o 
conselho de administração da entidade criaram, e a CVM 
chancelou sem se aprofundar na apuração, e uma série de 
coisas absurdas foram impostas aos investidores. Essas 
distorções têm de ser corrigidas com urgência, pois uma 
nova bolsa está sendo estruturada, e será que o mercado 
brasileiro comporta a figura de mais um autorregulador 
irregular?

O ideal é a existência apenas do regulador governa-
mental que, pela legislação, foi criado com essa finali-
dade. A Câmara não aprovou nenhuma lei estendendo 
tais funções para a Bovespa.O descalabro é tanto, que a 
bolsa conseguiu até acabar com o que estava certo. Até 
2014, os investidores sabiam qual era o salário máximo, 
médio e mínimo de um conselheiro e dos membros da 
diretoria. Agora, sabemos que o conselho da B3 recebe 
de 73% não se sabe de quê, enquanto a diretoria ex-
ecutiva percebe apenas 25% da mesma coisa. Não seria 
importante sabermos quanto ganha Pedro Parente para 
presidir o Conselho de Administração da bolsa? Deve 
ser uma nota preta, pois são seus conselheiros que deci-
dem o quanto vão receber. 

Essa brecha permitiu que muitas das grandes empresas 
brasileiras remunerem os executivos com salários e com 
contratos que preveem bônus, remuneração em ações e 
outros tipos de incentivo. Levantamento da Consultoria 
Page Executive, em junho de 2017, mostrou que as em-
presas brasileiras pagam salários mensais acima dos R$ 
250 mil para altos cargos. 

Seguir o exemplo dos EUA
Após a crise de 2008, para evitar novas fraudes, a Se-

curities and Exchange Commission iniciou o processo de 
regular mais o mercado, aumentando a transparência para 
proteger sde 1929, os Estados Unidos começaram uma 
tentativa de regular mais o mercado. A ideia era evitar no-
vas fraudes aumentando a transparência para a proteção 
dos investidores, pois ninguém gostou das cifras milion-
árias pagas em forma de bônus a executivos de institu-
ições financeiras que haviam solicitado ajuda governa-
mental. Em 2015, a Securities and Exchange Commission 
passou a exigir que empresas divulgassem a relação entre 
os salários de seus CEOs e o valor recebido por um trabal-
hador médio da companhia, medida que somente começou 
a valer a partir de 2018.

O engraçado é que uma firma de consultoria realizou 
uma amostra entre 356 empresas consultadas e chegou 
à relação mediana de 140 para 1, o que significa que 
para cada US$ 1 dólar recebido pelo trabalhador médio, 
o CEO da empresa recebe US$ 140. O levantamento 
também encontrou uma correlação entre o salário do 
executivo e o tamanho da empresa. Em companhias que 
faturam menos de US$ 1 bilhão, a proporção é de 47 
para 1. Em empresas com receitas acima de US$ 15 bil-
hões, a relação aumenta para 263 para 1. Ah: quanto 
mais empregados a companhia tiver, mais o CEO recebe 
em relação a eles.

As empresas de varejo são as que apresentaram maior 
diferença entre o salário do trabalhador e do executivo: 
669 para 1. O levantamento mostra ainda que, mesmo 
descontada a inflação, a remuneração dos executivos 
cresceu 997% no período entre 1970 e 2015. Enquanto 
isso, a remuneração do trabalhador médio aumentou 
10%.

Caramba, isso foi nos Estados Unidos. Quanto foi no 
Brasil?

Bradesco aconselha compra de Usiminas
Os analistas do Bradesco BBI elevou a recomendação 

para as ações da Usiminas de neutra para compra, com 
um preço-alvo de R$ 13,00 para o papel, por considerar 
que o setor brasileiro de aços longos e planos deve crescer 
8% e 4%, respectivamente, em 2020. No relatório consta 
que apesar do upgrade para compra, a recuperação poten-
cial do Ebitda ainda não está totalmente precificada. Os 
técnicos da instituição projetam que neste ano haverá au-
mento da demanda doméstica, recuperando os preços da 
siderurgia brasileira.

Cerberus derruba ações da Avon
Após confirmar a consumação da operação com a Avon, 

a Natura elevou as estimativas de sinergias de US$ 150 
milhões e US$ 250 milhões para US$ 200 milhões a US$ 
300 milhões. Por causa disso, na primeira parte do pregão 
desta segunda-feira, suas ações chegaram a subir 4%. Na 
parte da tarde a cotação sofreu redução de mais de 3% , 
por causa da decisão do fundo Cerberus de vender 52,2 
milhões de ações, sendo que já foi realizada uma venda 
em bloco de 6 milhões a R$ 39,50.

Finlandeses jovens são preguiçosos
A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, de 

apenas 34 anos, quer a semana de trabalho de quatro 
dias, com jornada de 6 horas diárias, para que os 
trabalhadores passem mais tempo com as famílias. 
Sanna terá de evitar a contratação de robôs, que não 
precisam descansar. 
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Embraer dá férias coletivas até o dia 20
Empresa diz 
que o objetivo é 
preparar processo 
de fusão com  
a Boeing

Até o dia 20 deste mês, a 
Embraer estará preparando 
a separação interna dos ne-
gócios de aviação comercial 
das demais atividades. Se-
gundo a fabricante brasileira, 
isso faz parte do processo de 
fusão com norte-americana 
Boeing, iniciado em 2018. 
Conforme a agência Brasil, 
para realizar o processo de 
fusão a empresa concedeu 
férias coletivas aos funcio-
nários de suas unidades no 
Brasil. A companhia des-
tacou que a conclusão das 
mudanças ainda aguarda 
aprovação das autoridades 
de concorrência brasileiras.

A empresa já havia anun-
ciado que não espera con-
cluir a venda do controle da 
divisão para a Boeing, ain-
da sujeita a avaliação pela 
União Europeia, antes de 
março de 2020. A expectati-
va inicial era de selar a tran-
sação de US$ 4,2 bilhões até 
o final de dezembro passado.

No dia 1º de janeiro, a 
Embraer divulgou um fato 
relevante, informando ao 
mercado e os acionistas que 
tinha efetuado a segregação 
da parte de aviação comer-
cial das demais atividades.

O comunicado ressaltava, 
no entanto, que a conclusão 
da operação ainda espera o 
aval da Comissão Europeia 
e do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade).

O acordo em andamento 
entre as duas companhias 
prevê a criação de uma nova 
companhia, uma joint ven-
ture, na qual a Boeing terá 
80% e a Embraer, 20%. A 
nova empresa não vai ab-
sorver as atividades rela-
cionadas a aeronaves para 
segurança nacional e jatos 
executivos, que continuarão 
somente com a Embraer.

Enquanto aguarda a re-
solução da questão com a 
Boeing, a Embraer segue 
com o propósito de melhorar 
os seus resultados, uma vez 
que o terceiro trimestre foi 
morno. O prejuízo da empre-
sa no terceiro trimestre, co-
municado em novembro, foi 
de quase US$ 78 milhões. A 
fabricante espera concluir 
este ano o acordo de venda 
do controle de sua divisão 
comercial para a Boeing.

No terceiro trimestre, a 
Embraer entregou 17 jatos 
comerciais, totalizando 54 
unidades em nove meses, in-
cluindo o primeiro E195-E2, 
que será operado pela Azul 
Linhas Aéreas. Com base 
nesses números, a fabricante 
brasileira está confiante nos 
próximos resultados.

O prejuízo líquido chegou 
a  R$ 314,4 milhões e o pre-
juízo por ação de R$ 0,43. 
O prejuízo líquido ajustado 
(excluindo-se impostos di-
feridos e itens especiais) foi 
de R$ 191,7 milhões e o pre-
juízo por ação ajustado ficou 
em R$ 1,04. No 3T18, a Em-
braer reportou um prejuízo 
líquido ajustado de R$ 73,8 
milhões e um  prejuízo por 
ação ajustado de R$ 0,40.

Para 2020, a Embraer re-
afirma a receita líquida de 
US$ 2,5 a US$ 2,8 bilhões, 
Margem EBIT de 2% a 5% e 
Fluxo de caixa livre próximo 

de zero. Projeta também um 
dividendo especial de US$ 
1,3 a US$ 1,6 bilhão a ser 
pago em 2020. 

Vendas para desafogar

Em final de dezembro, a 
Embraer entregou à empresa
Flexjet, fornecedora norte-
americana de aeronaves, a 
primeira unidade do jato 
executivo Praetor 500 ao 
mercado. O acordo de com-
pra da aeronave foi firmado 
em 2019, no valor total de 
até US$ 1,4 bilhão, confor-
me os preços de lista atuais. 
O acordo engloba uma frota 
de jatos executivos da Em-
braer, que inclui o avião da 
categoria leve Phenom 300 
e os recém-certificados jatos 
Praetor 500 e Praetor 600.

“A entrega acontece pou-
co mais de um ano após 
o lançamento do mode-
lo na NBAA-BACE (Na-
tional Business Aviation 
Association’s Business 
Aviation Convention and 
Exhibition), em 2018”, citou 
a Embraer em comunicado.  

A parceria entre a Embra-
er e a Flexjet teve início em 
2003, quando a Flight Op-
tions, empresa que passou a 
fazer parte do grupo Flexjet 
em 2015, se tornou a primei-
ra empresa de propriedade 
compartilhada a introduzir 
o jato executivo Legacy em 
sua frota.

A Flexjet é uma das lí-
deres globais no mercado 
de transporte via jatos par-
ticulares. “Como primeiro 
cliente frotista dos jatos exe-
cutivos Praetor, a Flexjet, 
mais uma vez, estará à frente 
no mercado de propriedade 
compartilhada com a intro-
dução do mais moderno jato 
médio existente”, afirma Mi-

chael Amalfitano, Presidente 
e CEO da Embraer Aviação 
Executiva.

A Flight Options intro-
duziu o Phenom 300 na sua 
frota em 2010 e recebeu a 
100a unidade produzida do 
Phenom 300 em 2012, mes-
mo ano em que ele se tornou 
o jato executivo da categoria 
leve mais vendido do mer-
cado. Pelo sétimo ano con-
secutivo, o Phenom 300 tem 
sido o jato executivo leve 
mais entregue da indústria, 
de acordo com a Associação 
de Fabricantes da Aviação 
Geral (Gama, do inglês Ge-
neral Aviation Manufactu-
rers Association”). Também 
de acordo com dados da 
Gama, o Phenom 300 foi o 
único jato executivo a alcan-
çar a marca de 500 entregas 
na última década.

Acordos

Nos últimos meses a Em-
braer reportou ao mercado a 
assinatura de alguns acordos 
importantes de venda de ae-
ronaves. Em novembro pas-
sado, por exemplo, a empre-
sa fechou um acordo com a 
KLM Cityhopper, assinado 
na Holanda, para um pedido 
firme de 21 aeronaves E195-
E2, com direito de compra 
para mais 14 unidades.

As 21 aeronaves serão 
adquiridas pelas empresas 
de leasing Aircastle e ICBC, 
parceiras de arrendamento 
da Embraer. O pedido foi 
anunciado anteriormente 
como Carta de Intenção para 
15 pedidos firmes e 20 direi-
tos de compra durante o Pa-
ris Air Show, em junho deste 
ano. Com todos os direitos 
de compra sendo exercidos, 
o acordo está avaliado em 
US$ 2,48 bilhões.

China divulga regulamentos para bancos estrangeiros
Os bancos estrangeiros 

podem estabelecer sucur-
sais e bancos de proprieda-
de totalmente estrangeira 
ao mesmo tempo na parte 
continental da China, se-
gundo a Comissão Regu-
ladora de Bancos e Segu-
ros da China. O regulador 
bancário divulgou nesta se-
gunda-feira regulamentos 
revisados de gerenciamen-
to para os bancos estran-
geiros. Conforme a agência 
Xinhua,  o objetivo do go-
verno é  facilitar a abertura 
do setor bancário para um 
nível ainda mais alto e pro-
mover seu desenvolvimen-
to de alta qualidade.

Foi eliminado o requisi-
to sobre ativos totais para o 
estabelecimento de entida-
des empresariais na China 
por parte dos bancos inter-
nacionais, e foi ampliada a 
fila de seleção do principal 
acionista chinês dos ban-

cos de joint venture sino-
estrangeira.

As normativas delega-
ram e ajustaram partes da 
autoridade de aprovação 
em relação às qualificações 
dos diretores e o pessoal de 
administração de alto nível 
em bancos estrangeiros e a 
abertura das sucursais. No 
regulamento foram acres-
centados também requisitos 
de revisão relacionados à ge-
rência de capital, a luta con-
tra a lavagem de dinheiro e o 
financiamento antiterrorista.

BC injeta liquidez

Empréstimos de médio 
prazo pendentes somavam 
3,69 trilhões de iuanes no 
fim de dezembro.

O Banco Popular da Chi-
na (PBoC, o Banco Central 
do país) continuou a injetar 
dinheiro no mercado mo-
netário em dezembro para 

atender à demanda por liqui-
dez das instituições financei-
ras. Um total de 600 bilhões 
de iuanes (US$ 85,7 bilhões) 
foi injetado no mercado via 
facilidade de empréstimos 
de médio prazo (MLF) no 
mês passado para manter a 
liquidez no sistema bancário 
em um nível razoavelmente 
suficiente, segundo a insti-
tuição.

Segundo a Agência Xi-
nhua, os fundos vencerão em 
um ano a uma taxa de juros 
de 3,25%. Os empréstimos 
MLF pendentes somavam 
3,69 trilhões de iuanes no 
fim de dezembro. A ferra-
menta MLF foi introduzida 
em 2014 para ajudar os ban-
cos comerciais e de fomento 
a manterem liquidez permi-
tindo que eles obtenham em-
prestado do Banco Central 
usando títulos como colate-
rais.

Em dezembro, o BPC 

também injetou 60,5 bilhões 
de iuanes em fundos pelos 
empréstimos suplementares 
hipotecados ao Banco de 
Desenvolvimento da China, 
ao Banco de Exportação e 
Importação da China e ao 
Banco de Desenvolvimento 
Agrícola da China.

Outros 106,02 bilhões de 
iuanes foram emprestados 
para as instituições finan-
ceiras pela facilidade cons-
tante de empréstimos para 
atender à demanda tempo-
rária por liquidez. O Banco 
Central adotou as operações 
mais frequentes no merca-
do aberto para administrar 
a liquidez de uma maneira 
mais flexível e direcionada. 
O país continuará a imple-
mentar uma política fiscal 
proativa e uma política mo-
netária prudente, segundo a 
Conferência Central de Tra-
balho Econômico, realizada 
em dezembro de 2019.

Banir Huawei levará Reino Unido a perder tecnologia
O embaixador chinês no 

Reino Unido, Liu Xiaoming, 
disse no domingo que proibir 
a Huawei significa retroceder 
para a Grã-Bretanha, o que 
deixaria o país atrás da tecno-
logia. Em um artigo assinado 
publicado no “Sunday Tele-
graph”, disse que a Huawei 
fornece serviços de rede para 
mais de 3 bilhões de pessoas 
em mais de 170 países e regi-
ões, dos quais nenhum país, 
organização, empresa ou indi-
víduo apresentou evidências 
concretas que seus produtos 
representam qualquer ameaça 
à segurança.

“O Comitê de Ciência e 
Tecnologia deste país também 
concluiu que ‘não há motivos 
técnicos para excluir a Huawei 
inteiramente do 5G do Reino 
Unido ou de outras redes de 
telecomunicações””, afirmou 
ele. Ele ressaltou que a China 
nunca pediu e nunca pedirá 

que empresas ou indivíduos 
coletem dados, informações 
ou inteligência em outros pa-
íses por meios ilegais.

“Imaginar risco da Hua-
wei’ em nome da segurança 
nacional equivale a dar a 
um cachorro um nome ruim 
para enforcá-lo!”, disse Liu. 
“Fazer isso só dificultará a 
cooperação normal entre os 
países e, no final, aqueles 
que pretendem assustar os 
outros levantariam a pedra 
apenas para jogá-la em seus 
próprios pés”, acrescentou.

Segundo a Agência Xi-
nhua, o embaixador disse 
que de 2012 a 2017, a Hua-
wei trouxe 2 bilhões de li-
bras para a Grã-Bretanha 
por meio de investimentos e 
compras e criou 26 mil em-
pregos. No início de 2018, 
a Huawei prometeu inves-
tir mais 3 bilhões de libras 
no país nos próximos cinco 

anos. “Este é um voto de 
confiança nas perspectivas 
econômicas do Reino Unido 
ao deixar a UE. Também é 
um voto de apoio à coopera-
ção comercial China-Reino 
Unido”, disse Liu.

“Proibir a Huawei sig-
nifica retroceder para a 
Grã-Bretanha”, disse Liu, 
acrescentando que várias 
operadoras de telecomuni-
cações britânicas admitiram 
que a proibição de equipa-
mentos da Huawei atrasaria 
o 5G da Grã-Bretanha, dei-
xando-o para trás nesta últi-
ma revolução industrial.

“A imagem da Grã-Breta-
nha como um parceiro aber-
to e inclusivo para a coope-
ração também suportaria o 
peso”, ressaltou. “O mesmo 
ocorreria com a confiança de 
investidores estrangeiros e a 
cooperação entre a China e o 
Reino Unido”, aformou Liu.

A B3 divulgou nesta se-
gunda-feira a nova car-
teira do Índice Bovespa 

que vai vigorar de 06 de janeiro de 
2020 a 30 de abril de 2020, com 
base no fechamento do pregão 
de 03 de janeiro de 2020. A nova 
carteira do Ibovespa marca a en-
trada de Carrefour ON (CRFB3), 
Hapvida ON (HAPV3), SulA-
mérica UNT (SULA11), Cia 
Hering ON (HGTX3), Totvs 
(TOTS3), totalizando 73 ati-
vos de 70 empresas.

Os cinco ativos com maior 
peso na composição do índi-
ce foram: Itauunibanco PN 
(8,573%), Vale ON (8,189%), 
Bradesco PN (6,985%), Pe-
trobras PN (6,617%), e B3 
ON (4,312%). Para efeitos 
de comparação, os ativos que 
apresentaram o maior peso na 
composição da carteira ante-
rior do índice válida de 2 de 
setembro de 2019 a 3 de ja-
neiro de 2020 foram: Itauu-
nibanco PN (9,194%), Vale 
ON (8,204%), Bradesco 
PN (7,300%), Petrobras PN 
(6,593%) e B3 ON (5,175%).
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento. I – DECLARAM sua intenção de: 
Participar do controle societário da BRX Corretora de Câmbio Ltda., CNPJ: 17.904.906/0001-33, em decorrência 
do Acordo de Quotistas ocorrido em 04/10/2019, a qual passará a funcionar com as características abaixo espe-
cificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Denominação social: 
BRX Corretora de Câmbio Ltda. Local da sede: Av. Presidente Vargas, 309- 18º andar – Centro – CEP 20040-010 
– Rio de Janeiro – RJ. Composição societária:

II – ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração 
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias 
contados da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil DEORF-GTCUR  Avenida Cândido 
de Abreu, no 344 – 6o andar – Centro Cívico – CEP 80530-914 – Curitiba – PR. Processo nº 0000166162
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2020.

Controladores:
MARILIA FARIA JULIO
ALDO GOMES PEDROSO DE LIMA
ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR
ANA LUCIA FARIA JULIO 
EDUARDO ZREICK 
LUIZ CARLOS FARIA JULIO
VICTOR GOMES PEDROSO DE LIMA

CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHOA SOUTO MAIOR
ANDREA TOSTE AVILA PACHECO
LUCAS TOSTE AVILA
RAQUEL TOSTE AVILA MAGALHAES DA MOTA
REGINA COELI SANTANNA PEDROSO DE LIMA
RITA DE CASSIA VALVERDE REIS

CONTROLADORES CPF PERCENTUAL
MARILIA FARIA JULIO  874.321.967-53  13, 3333% 
ALDO GOMES PEDROSO DE LIMA  827.336.197-72  11,1111% 
ALEXANDRE PINHEIRO SOUTO MAIOR  946.685.237-04  10,0000% 
ANA LUCIA FARIA JULIO  013.881.887-83  10, 0000% 
EDUARDO ZREICK  125.950.047-00  10,0000% 
LUIZ CARLOS FARIA JULIO  002.423.397-86  10,0000% 
VICTOR GOMES PEDROSO DE LIMA  636.488.657-49  10,0000% 
CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHOA SOUTO MAIOR  005.092.977-14  6,6666% 
ANDREA TOSTE AVILA PACHECO  075.959.547-03  5,5556% 
LUCAS TOSTE AVILA  159.253.477-57  5,5556% 
RAQUEL TOSTE AVILA MAGALHAES DA MOTA  053.599.547-44  5,5556% 
REGINA COELI SANTANNA PEDROSO DE LIMA  663.032.307-68  1,1111% 
RITA DE CASSIA VALVERDE REIS  014.518.197-90  1,1111% 

Intermediário poderá participar de 
possível venda de ações da Petrobras
Operação está 
sendo coordenada 
por vários bancos, 
sendo cinco 
estrangeiros

A semana abriu com a 
notícia de participação de 
instituições financeiras que 
atuarão como intermediárias 
em uma possível oferta pú-
blica das ações da Petrobras 
que estão sob titularidade 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). A informa-
ção foi divulgada nesta se-
gunda-feira pela Petrobras, 
em comunicado.

Conforme a agência Bra-
sil, o banco de fomento 
convidou para intermediar 
a possível operação o Ban-
co de Investimentos Credit 
Suisse (Brasil) S.A., o Bank 
of America Merrill Lyn-
ch Banco Múltiplo S.A., o 
Banco Bradesco BBI S.A., 
o BB-Banco de Investimen-
to S.A., o Citigroup Global 
Markets Brasil, Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., o Gold-

man Sachs do Brasil Ban-
co Múltiplo S.A., o Banco 
Morgan Stanley S.A. e a XP 
Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A.

Na nota, a Petrobras in-
formou que a possível venda 
se dará com esforços amplos 
de distribuição no Brasil e 
no exterior. A data e o ritmo 
com que as participações 
acionárias serão vendidas, 
porém, não podem ser ante-
cipados ao mercado.

Como parte da prepara-
ção para a venda, a Petro-
bras também tornou público 
que já prestou informações 
à Securities and Exchange 
Commission (SEC), órgão 
que regula o mercado de 
ações nos Estados Unidos. 
A estatal submeteu ao órgão 
um formulário chamado F-3, 
que é necessário para que 
o BNDES possa realizar a 
oferta no mercado america-
no. Esse documento agora 
será analisado pela SEC.

O processo de transforma-
ção da Petrobras passa por 
uma gestão de portifólio, que 
visa reduzir o endividamen-
to da companhia e prioriza 
investimentos nas operações 
que geram mais valor. Por 
isso, o foco de negócios será 
o pré-Sal, que deve receber 

a maior parte dos US$ 75,7 
bilhões que a empresa plane-
ja investir entre 2020 e 2024.

Pré-sal

Os desinvestimentos in-
cluem blocos exploratórios 
em terra, uma vez que o ob-
jetivo da empresa é concen-
trar esforços na extração em 
águas profundas

“Nosso valor de investi-
mentos será mais que o dobro 
do que a companhia estima re-
ceber com os desinvestimen-
tos no período, valor que deve 
ficar entre U$ 20 bilhões e U$ 
30 bilhões”, declarou a com-
panhia recentemente.

A Petrobras expôs em 
seu portal de notícias texto 
que destaca sua trajetória 
no pré-sal. “Nossa trajetória 
nos tornou líder mundial na 
exploração em águas pro-
fundas, onde se localizam as 
reservas do pré-sal.

A capacidade técnica de-
senvolvida ao longo das úl-
timas décadas faz com que 
a Petrobras seja a empresa 
mais capacitada a extrair o 
máximo valor possível des-
tes ativos. A companhia pla-
neja produzir 3,5 milhões de 
barris de óleo equivalente 
por dia (Mboed) até 2024”, 
destacou o texto.

Natura calcula sinergias após concluir compra da Avon
A Natura calcula possíveis 

sinergias de receita, após con-
clusão de aquisição da Avon. 
A empresa elevou estimativas 
para a economia de custos 
anuais decorrente da combi-
nação com a Avon, disseram 
nesta segunda-feira executi-
vos do grupo de cosméticos 
brasileiro.

A empresa agora calcula 
economia de US$ 200 mi-
lhões a US$ 300 milhões por 

ano nos próximos 36 meses, 
mais do que a previsão de 
US$ 150 milhões a US$ 250 
milhões divulgada em maio, 
quando anunciou o acordo 
para comprar a Avon.

“Estamos quantificando 
potenciais sinergias de re-
ceita”, disse nesta segunda-
feira o presidente-executivo 
do conselho de administra-
ção e principal executivo do 
grupo, Roberto Marques, a 

analistas e investidores em 
teleconferência. Conforme 
a Reuters, com as operações 
combinadas, a Natura terá 
6,3 milhões de consultoras 
e mais de 3.500 lojas ao re-
dor do mundo, operando em 
100 países e atingindo mais 
de 200 milhões de consumi-
dores.

Marques, que entrou no 
conselho de administração 
da Natura há quatro anos e 

liderou a expansão global da 
empresa, incluindo a compra 
da marca britânica The Body 
Shop, em 2017, afirmou que 
as economias de custos de-
correntes da integração com a 
Avon se darão no Brasil e no 
restante da América Latina.

Segundo João Paulo Fer-
reira, presidente da Natura 
na América Latina, ainda é 
cedo para divulgar as proje-
ções de sinergias de receitas, 

mas a empresa está entusias-
mada com as oportunidades.

Os dois executivos res-
saltaram que mais detalhes 
sobre a integração das ope-
rações serão dados em um 
encontro com investidores 
programado para 24 de abril.

A Natura também fará um 
segundo evento em Nova York 
entre outubro e novembro para 
anunciar o plano estratégico, de 
acordo com o executivo. Por 

volta de 12:45 desta segun-
da-feira a ação da Natura 
subia 0,1%, enquanto o Ibo-
vespa cedia 0,51%.

“Estruturalmente segui-
mos cautelosos com o case 
dado os riscos de execução, 
mas no curto prazo o fluxo 
de notícias é positivo e o 
papel deve performar aci-
ma da média”, escreveram 
analistas do BTG Pactual 
em nota.

Ofertas públicas estão na  
Agenda Regulatória CVM 2020
Regulamentar a 
Lei da Liberdade 
Econômica e 
sandbox são 
prioridades

Entre as prioridades regu-
latórias da Comissão de Va-
lores Mobiliários para 2020, 
há a conclusão de seis audi-
ências públicas iniciadas em 
2019, incluindo assuntos li-
gados a inovações no merca-
do de capitais, como o sand-
box regulatório, na pauta.

“Tecnologia e inovação fa-
zem parte do dia a dia do mer-
cado e, claro, de grupos de tra-
balho e frentes de atuação da 
CVM. A criação de ambiente 
regulatório experimental, co-
nhecido como sandbox regu-
latório, é fundamental para 
estimular, ainda mais, a ado-
ção de modelos alternativos 
com foco no uso de potenciais 
tecnologias, que podem trazer 
grandes benefícios ao setor, 
especialmente na redução de 
custos aos regulados e demais 
participantes”, comentou An-
tonio Berwanger, Superinten-
dente de Desenvolvimento de 

Mercado (SDM) da CVM.
A CVM explica que além 

do sandbox, também estão 
previstas normas para: recom-
pra de debêntures (relacio-
nado ao desenvolvimento do 
mercado de dívida corporati-
va, objeto de estudo realizado 
pela CVM em 2019); porcen-
tagem mínima de participação 
acionária para propor ações 
judiciais (regulamentação 
do art. 291 da Lei 6.404/76); 
Certificado de Depósito de 
Valores Mobiliários (BDRs) 
e Listagem Direta; reforma 
da Instrução CVM 461 (au-
torregulador único e procedi-
mentos de registro); e Letra 
Imobiliária Garantida (LIG) e 
Letra Financeira (LF).

“Mantendo diálogo amplo e 
aberto com o mercado, a CVM 
acrescentou três temas às au-
diências públicas priorizadas: 
crowdfunding, regulamentação 
da Lei 13.874 (Lei de Liber-
dade Econômica) e revisão da 
Instrução CVM 481, sobre voto 
a distância”, destacou a autar-
quia. “Ao todo, priorizamos a 
realização de nove audiências. 
Algumas abordam temas que 
demandaram, em 2019, análises 
internas cautelosas, como a re-
forma de FIDCs e a revisão dos 
regimes de ofertas públicas e de 
informação das companhias. O 
importante é abrirmos a consulta 

pública de forma bem estruturada 
e que permita o máximo possível 
de participação do mercado. Esse 
é o nosso foco”, disse Berwanger.

“A Lei de Liberdade Eco-
nômica trouxe impactos re-
levantes em regimes que são 
regulados pela CVM, como 
o de fundos de investimento. 
Diante das novidades trazi-
das pela nova lei, tornou-se 
necessário adaptar o regime 
regulatório dos fundos de in-
vestimento e, por isso, temos, 
como prioridade, a realização 
de audiência pública sobre 
o tema. Alguns avanços im-
portantes dependiam de lei, 
e agora poderemos efetivar 
tais avanços por meio de al-
terações em nossas regras” 
ressaltou  Marcelo Barbosa, 
presidente da CVM.

A realização de estudos tem 
auxiliado o trabalho normativo 
da CVM. As análises aprofunda-
das de temas existentes na Agen-
da Regulatória tornam-se base re-
levante para o desenvolvimento 
de normas. Para 2020, a Asses-
soria de Análise Econômica e 
Gestão de Riscos (ASA) pre-
tende trabalhar os seguintes 
temas: internalização de or-
dens, revisão do regime infor-
macional de fundos de inves-
timento e revisão de requisitos 
normativos para investimento 
em valores mobiliários. 




