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Renda cairá em um
de cada cinco países
Na América Latina,
ganho per capita
está 4% abaixo do
nível de 2014
O crescimento global desacelerou para o menor nível em dez anos
em 2019, alcançando apenas 2,3%,
de acordo com o The World Economic Situation and Prospects, estudo
anual das Nações Unidas (ONU). A
projeção é de melhora modesta em
2020, para 2,5%, e no ano seguinte,

Governo vai
mesmo privatizar
dados sigilosos
da população
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev)
foi incluída no Programa Nacional
de Desestatização (PND), de acordo
com o Decreto nº 10.199, de 15 de
janeiro de 2020, publicado no Diário
Oficial da União desta quinta-feira.
A Dataprev é uma empresa pública, criada em 1974, conforme
a Lei nº 6.125, de 4 de novembro
daquele ano, assinado pelo presidente Ernesto Geisel. Em seu portal
na internet, a empresa informa que,
entre outros serviços, é responsável
pelo processamento do pagamento
mensal de cerca de 34,5 milhões de
benefícios previdenciários e pela
aplicação on-line que faz a liberação de seguro-desemprego.
No último dia 6, reportagem
publicada pelo site da CUT Brasil
alertava que a privatização do Serpro e da Dataprev, responsáveis por
dados sigilosos do governo e de todos os brasileiros, coloca em risco o
país e a vida de seus cidadãos.
Isto porque os dados confidenciais das pessoas poderão ficar nas
mãos de empresas privadas e estrangeiras. Além de processar os dados
da Previdência Social, como o dos
pagamentos de aposentadorias, pensões e seguro desemprego, possui
todos os registros de nascimento e
óbitos no país, cadastros trabalhistas de nacionais e estrangeiros e detalhes das empresas registradas em
todos os estados. São 15 bilhões de
dados de vínculos e remunerações
que constam no Cadastro Nacional
de informações Sociais (CNIS).
Segundo Telma Dantas, diretora de
política da Federação Nacional dos
Empregados em Empresas de Processamento de Dados (Fenadados),
ouvida pela CUT, “a privatização não
é apenas uma questão de ser importunado por empresas de telemarketing.
São dados fiscais desde que nascemos até morremos, dados previdenciários seus e toda a sua família que
ficarão nas mãos de terceiros.”
“Não tem como você deixar que
isso saia da guarda e proteção do
Estado. Não tem como achar normal ter seus dados privatizados.
São as suas certidões de nascimento, de casamento, sua carteira profissional. É a sua vida nas mãos de
uma empresa privada, que poderá
ser estrangeira”, adverte Telma.

atingindo alta de 2,7%.
Globalmente, um em cada cinco
países verá a renda per capita estagnar ou diminuir em 2020. O crescimento médio do PIB per capita para
os países em desenvolvimento dependentes de commodities caiu de
2,9% por ano no período 2010–2014
para apenas 0,5% em 2015–2019.
Na América Latina e no Caribe,
o PIB médio per capita hoje está
cerca de 4% abaixo do nível de
2014. Em 2019, a renda per capita estagnou ou declinou em muitas
economias da região, incluindo Argentina, Brasil e México.
“Espera-se que a América Lati-

na e o Caribe experimentem uma
recuperação lenta e desigual nos
próximos dois anos, em meio a fortes ventos domésticos e externos.
Depois de crescer apenas 0,1% em
2019, prevê-se que o PIB cresça
1,3% em 2020 e 2% em 2021” diz
o documento.
Para o Brasil, o estudo estima
que a economia tenha crescido 1%
em 2019. A recuperação será lenta,
segundo o estudo: alta de 1,7% em
2020 e 2,3% em 2021. No estudo
divulgado no início do ano passado, a ONU previa elevação do PIB
em 2,1% em 2019 e 2,5% em 2020.
O Produto Interno Bruto agrega-

Polícia investiga
se houve crime na
contaminação da
água no Rio

do nos países menos desenvolvidos
(PMDs) deverá crescer 5,1% em
2020 e 5,4% em 2021. O crescimento na África deverá passar de
2,9% em 2019 para 3,2% em 2020,
mas é insuficiente para progresso
significativo em direção ao desenvolvimento sustentável.
A África como um todo experimentou uma década de quase estagnação no PIB per capita. Para erradicar a pobreza no continente até
2030, é necessário um crescimento
do PIB per capita superior a 8% ao
ano, muito superior ao crescimento
médio real de 0,5% ao ano registrado na última década. Página 3

Oriente Médio é destaque na atração de capitais

Reprodução/Twitter

A região do Oriente Médio e
Norte da África (Mena, na sigla em
inglês) tem se destacado na atração
de recursos externos nos últimos
anos, segundo artigo publicado
nesta quinta-feira no blog do Fundo
Monetário Internacional (FMI).
O texto assinado por Jihad Azour,
diretor do Departamento do Oriente Médio e Ásia Central do FMI, e
Ling Zhu, economista do mesmo
departamento, diz que desde a crise financeira internacional de 2008
houve um salto no fluxo de capitais para países emergentes, e no
caso das nações do Oriente Médio
e Norte da África, este fluxo tem se
mantido alto em comparação com
outras economias em desenvolvimento, mas com uma mudança significativa em sua composição.
A mudança é que houve um
crescimento grande dos investimentos estrangeiros nos mercados
financeiro e de capitais e, ao mesmo tempo, um declínio nos investimentos estrangeiros diretos, ou
seja, aqueles que são destinados
ao setor produtivo, aquisição de
imóveis etc. O fluxo de recursos
para os mercados financeiro e de
capitais da região chegou a US$
155 bilhões de 2016 a 2018, o que
representa cerca de 20% do total
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Azour: capital especulativo aumentou em detrimento do produtivo
atraído por países emergentes em
geral no mesmo período. O valor é
ainda três vezes superior ao que foi
direcionado ao bloco Mena nos oito
anos anteriores.
Segundo os analistas do FMI,
este aumento no movimento de investimentos pela conta financeira é
explicado majoritariamente por uma

Piñera envia projeto de reforma
nas aposentadorias do Chile
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou que enviará
ao Congresso projeto de lei com
alterações no sistema de aposentadorias, que vão beneficiar mais
de 1 milhão de cidadãos, especialmente mulheres, classe média e
idosos com dependência severa. O
anúncio foi feito na noite de quartafeira, em um discurso em rede nacional de rádio e televisão.
Segundo Piñera, a reforma aumenta em 6% as contribuições a
cargo dos empregadores, sendo que
os recursos serão administrados por
instituições públicas autônomas.
A reforma se baseia em três pilares. O primeiro é o chamado Pilar
Solidário, financiado pelo Estado.
O segundo, Pilar da Poupança Individual, é custeado tanto pelos
trabalhadores quanto pelos empregadores. E o terceiro, o Pilar da
Poupança Coletiva e Solidária, é

Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram nesta
quinta-feira à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, na
Baixada Fluminense, para investigar possíveis responsabilidades nas
alterações da água fornecida pela
Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae).
Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, foi aberta uma
investigação “para apurar eventual
responsabilidade penal de funcionários da Cedae ou de terceiros que
possam ter contribuído, por ação ou
omissão, nas alterações das condições de consumo da água verificada nos últimos dias”. O caso está
sendo conduzido pela Delegacia de
Defesa dos Serviços Delegados.
Há duas semanas, a água fornecida pela companhia tem apresentado gosto e cheiro de terra, o que,
segundo a Cedae, é causado pela
presença de geosmina.
A empresa estadual afirma que
essa substância não oferece riscos à
saúde e é produzida por algas. Consumidores têm reclamado de água
turva em alguns pontos da cidade,
mas a companhia nega o problema e afirma que a turvação pode
ter sido ocasionada por problemas
como caixas d’água sem a limpeza
necessária.

bancado pelos empregadores, com
aporte inicial do Estado.
Piñera afirmou que, desde dezembro, uma mudança no Pilar Solidário já contempla 1,6 milhão de
aposentados, que tiveram aumento
de 50% em suas aposentadorias.
Caso a nova reforma seja aprovada, somada à mudança feita desde
dezembro do ano passado, mais de
2 milhões de aposentados serão beneficiados – o que representa 85%
do total de aposentados chilenos.
Os benefícios imediatos, segundo o presidente chileno, serão de 56
mil pesos chilenos para homens, o
que significa aporte de cerca de R$
300 por mês a mais de 500 mil aposentados, com aumento de 20%.
Para as mulheres, seriam 70 mil
pesos chilenos, o que representa R$
375 mensais, beneficiando mais de
350 mil aposentadas, com aumento
de 32%.

percepção de risco mais favorável
no cenário internacional, abaixo da
média histórica “Os investimentos
em portfólio (ações, títulos etc.) são
direcionados principalmente por
‘empurrões’ globais como a percepção de risco do mercado financeiro”, afirma o artigo, que atribui dois
terços do crescimento a este fator.

Atividade
econômica sobe
pelo quarto
mês seguido
O Índice de Atividade Econômica, do Banco Central (IBC-Br),
dessazonalizado (ajustado para o
período), teve alta de 0,18% em
novembro de 2019, comparado a
outubro, segundo dados divulgados
nesta quinta-feira em Brasília. Esse
foi o quarto mês seguido de alta.
Na comparação com novembro
de 2018, houve crescimento de
1,10% nos dados sem ajustes, por
se tratar de períodos iguais. Em 12
meses encerrados em novembro, o
indicador teve expansão de 0,90%.
No ano, até novembro, houve crescimento de 0,95%.
O IBC-Br é uma forma de avaliar
a evolução da atividade econômica
brasileira e serve, também, como
uma prévia do PIB, calculado pelo
IBGE e divulgado trimestralmente.
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A utopia liberal em xeque
Uma análise concreta da situação efetiva/real é a alma para
compreender e agir na conjuntura social presente. Neste contexto, no mundo dos países líderes,
discute-se, entre os economistas
da corrente hegemônica nos centros acadêmicos, a probabilidade
de chegada de uma nova desaceleração cíclica, no meio de uma
“estagnação secular” que exige
juros nominais zero (reais negativos) e até políticas ﬁscais ativas
para combater este fenômeno indesejado, mas inerente ao modo
de produção capitalista.
Toda crise é o momento em que
certas frações do capital sucumbem, dando lugar para aquelas
frações vencedoras, numa espécie
de “corrida do ouro”. A queima de
capitais pouco rentáveis cria um
novo ciclo e oportunidades.
Na América Latina, o aprofundamento da crise social e econômica esquenta a temperatura
política. No Brasil, o quadro não
é diferente, e os indicadores da
produção continuam provando a
anemia do sistema produtivo tupi-

niquim. A crise econômica, que já
se arrasta por vários anos, se revela na luta entre as frações internas
do capital – focadas nas oportunidades no mercado de consumo
interno, versus o capital rentista
de caráter cosmopolita.

Processos políticos
e sociais no Brasil
buscaram consenso,
e todos fracassaram
No centro do problema se encontra o destino sobre o controle
do fundo público, ﬁnanciado com
impostos pagos pelas famílias
mais pobres e o manejo da dívida
pública geradora de renda para as
famílias superavitárias do país.
Na conjuntura presente de aperto geral, até a venda de livros caiu
6,2% em 2019. As assinaturas de
TV a cabo estão 20% menores, em
relação a 2015. Pelos dados da última Pnad é possível aﬁrmar a exis-

tência de 38 milhões de brasileiros
(metade da população ocupada) na
informalidade. Nesse quadro aﬂitivo, um único grama de ação bem
coordenada vale mais que uma tonelada de teorias, na forma de medidas concretas que modiﬁquem o
quadro de necessidades insatisfeitas da maioria.
Cada nação tem sua própria realidade. No nosso caso concreto,
do ﬁm da ditadura de 1964, até
os dias atuais, todos os processos
políticos e sociais no Brasil foram
efetivados por meio da busca de
consenso e, literalmente, todos
fracassaram, gerando perdas de
direitos para os trabalhadores.
Portanto, o debate entre reformistas social-democratas/socialliberais e segmentos revolucionários é muito atual hoje na terra da
jabuticaba. Avançar nesta questão
no âmbito das esquerdas vai exigir maturidade, pessimismo da razão (no diagnóstico) e, mais que
tudo, o otimismo da ação prática.

 Ranulfo Vidigal
Economista.

‘Dois Papas’, diálogos extraordinários
Dois Papas é um filme extraordinário não somente pela direção
irretocável do brasileiro Fernando Meirelles, como, também, pelas atuações brilhantes dos atores
Jonathan Pryce, que interpreta o
Cardeal Jorge Mario Bergoglio,
pouco antes de o religioso argentino se tornar o Papa Francisco, e
Anthony Hopkins, que encarna o
Papa Bento XVI, antes Cardeal
alemão Ratzinger. O roteiro do
neozelandês Anthony McArten,
atuações, fotografia, montagem e
música funcionam muito bem, e o
resultado é a qualidade cinematográfica exibida.
O longa-metragem conta a história do então cardeal argentino
Jorge Bergoglio que, desiludido
com o rumo da Igreja Católica,
decide pedir sua aposentadoria
ao Papa Bento XVI. Passando alguns dias juntos em um verão em
Castelgandolfo, os dois discutem
suas diferentes ideologias, reforma x tradição, além de peculiaridades sobre suas personalidades,
gostos, times de futebol, e, até
mesmo, confessam alguns de seus
pecados um ao outro. Ainda que
pareça que as filmagens aconteceram na Capela Sistina, no Vaticano, a produção não conseguiu
filmar em seu interior e precisou
criar uma réplica da estrutura ainda maior e tão bela quanto.
O filme mostra os diversos encontros entre o então Papa Bento
XVI e o então Cardeal Bergoglio.
Baseando-se em fatos, os encontros não ocorreram da forma
como foram retratados no filme,
e as discussões filosóficas entre
os dois são formas de colocar
em cena as questões pelas quais
a Igreja Católica atravessa no início do século XXI. Na vida real,
Bento XVI nunca se encontrou
com o cardeal para discutir sua
renúncia e sucessão. Não é à toa
que o filme está sendo indicado a
três Oscars: melhor roteiro adaptado, melhor ator e melhor ator
coadjuvante.
Jonathan Pryce disputa a cobiçada estatueta com Antonio
Banderas (Dor e Glória), Leo-

nardo DiCaprio (Era Uma Vez
Em... Hollywood), Adam Driver
(História de um Casamento) e Joaquin Phoenix (Coringa). Já Anthony Hopkins compete com Tom
Hanks (Um Lindo Dia na Vizinhança), Al Pacino (O Irlandês),
Joe Pesci (O Irlandês) e Brad Pitt
(Era Uma Vez Em... Hollywood).
Na categoria melhor roteiro
adaptado, Anthony McCarten, de
Dois Papas, enfrenta os roteiristas
de O Irlandês (Steven Zaillian),
JoJo Rabbit (Taika Waititi), Coringa (Todd Phillips e Scott Silver) e Adoráveis Mulheres (Greta
Gerwig).

O Papa Francisco é
uma das vozes mais
importantes do
mundo atualmente
Pontuado por diálogos espirituosos, escolhas musicais surpreendentes e com olhares para o
Brasil – a então presidente Dilma
aparece rapidamente em uma das
cenas e também são mencionados Dom Helder Câmara e Paulo
Freire – o longa, dentre as citações que faz, vai até São Francisco, “qualquer jornada, por mais
gloriosa que seja, pode começar
com um erro”, para talvez justificar o envolvimento do então Cardeal Bergoglio com a ditadura de
seu país.
O filme desmitifica o homem e
religioso argentino, mostrando o
personagem com defeitos, como
uma figura controversa na Argentina, possivelmente conspirando
com a ditadura. Tem a oportunidade de também mostrar uma
imagem do homem, que é um
homem do povo que representa
o povo e quer fazer mudanças na
estrutura da igreja e levar as pessoas de volta às igrejas.
O Papa Francisco é uma das
vozes mais importantes do mundo, pois fala sobre a conservação
do planeta, aborda com energia a

questão social e está empenhado
em construir pontes entre religiões e culturas, enquanto vários
querem construir muros.
O ator britânico Jonathan Pryce,
73 anos, é sempre elogiado pela
crítica por sua versatilidade, tendo
participado de grandes produções
do cinema norte-americano, como
Evita, onde interpretava o ex-presidente argentino Perón. Também
atuou em Tomorrow Never Dies,
Pirates of the Caribbean e The New
World. A partir de 2015, entrou
para o elenco da série de televisão
Game of the Thrones, interpretando o Alto Pardal.
Já Sir Philip Anthony Hopkins,
83 anos, também britânico, é considerado como um dos maiores
atores em atividade. Participou
de filmes importantes como The
Lion in Winter, The Elephant
Man, Thor, 84 Charing Cross
Road, Dracula, Legends of the
Fall, The Remains of the Day,
Amistad, Nixon e a série de TV
Westworld. Os filmes de Hopkins
se espalharam por uma variedade de gêneros, de filmes para a
família até terror. Foi feito cavaleiro pela Rainha Elizabeth II,
em 1993. Recebeu também uma
estrela na Calçada da Fama, em
Hollywood, em 2003. O personagem que desempenhou em O
Silêncio dos Inocentes, o canibal
Dr. Hannibal Lecter, foi classificado como o maior vilão da história do cinema, pelo American
Film Institut.
Dois Papas, pela qualidade da
película, merece ser visto, revisto, observado e compreendido.
Os diálogos dos dois atores são
densos, com olhares expressivos,
movimentos pausados; fotografia
correta e iluminação perfeita. Cenários espetaculares, como os que
foram construídos para a Capela
Sistina. Tudo isso sob um som
musical que dá ainda mais brilho ao desenvolvimento de toda a
narrativa.

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Energia solar sob o
chapéu da incerteza
Se há uma característica do Brasil
que empresários de qualquer parte do
mundo levam em conta sempre que
pensam em investir por aqui é a incerteza. A legislação federal muda
junto com a direção dos ventos. Cada
unidade da Federação tem suas próprias leis. Nos municípios, as legislações anteriores ganham contornos
particulares. Ou seja: a única certeza
é a incerteza. Não há EPI que proteja
o empresário.
Uma ideia então seria a criação de
um Equipamento de Proteção Coletiva e, dependendo dos setores, alguns
até conseguem desenvolver esta proeza. Analogias à parte, quando um setor se organiza, prospera e consegue
vislumbrar um crescimento palpável,
sem bolhas, envolvendo desenvolvimento econômico e social abrangente
e não apenas o crescimento individual da conta bancária, invariavelmente
esbarra em uma mudança de regra
pouco discutida, de cima para baixo,
sob um roto manto de que tal mudança será melhor para o país.
Incerteza, mudança ou invenção de
regra durante o jogo, enfim, “virar a
mesa” não é bom e nem fica bem sequer no futebol.
Uma dessas mudanças de regras
que aqui são corriqueiras ameaça
ofuscar o brilho de um dos setores
que mais crescem, de maior valor
agregado e que, comprovadamente,
é à prova de malefícios. O setor de
geração de energia a partir do sol, a
energia solar, como é popularmente
conhecida.
A resistência que novas alternativas acabam gerando vem sendo
superada com um trabalho desenvolvido pelo setor dividido em várias camadas, que vão desde a exibição do potencial que a geração
de energia solar encontra no Brasil,
passa pela explicação do funcionamento de todo o sistema e o esclarecimento de dúvidas de um possível interessado, pelo esforço com
o objetivo de baratear o preço dos
equipamentos (aliás este gargalo
também é proporcionado pela nossa
legislação a partir das taxas absurdas de importação, mas este é um
outro assunto), pela formação de
profissionais e empresas capacitadas para a disseminação desta tecnologia e outros fatores trabalhados
competentemente pelos que acreditam que energia limpa e sustentável
pode muito bem ser utilizada em
larga escala no país.
E o setor cresce... De 2012 para cá,
foram instalados mais de 127 mil sistemas de energia solar somando mais
de R$ 6,4 bilhões em investimentos
no total, distribuídos ao redor de todas as regiões do país, com 2,8 milhões de beneficiários. São mais de
1,6 milhão de kilowatts de potência
instalada. Estes números foram obtidos graças as mais de 12 mil empresas de instalação, gerando mais de 60
mil empregos no setor.
Mas, a geração distribuída solar fotovoltaica possui apenas cerca de 171
mil unidades consumidoras, que representam menos de 0,2% do universo de consumidores atendidos pelas
concessionárias de energia elétrica
estabelecidas. Portanto, a fonte solar
fotovoltaica encontra-se em processo
de desenvolvimento no país. E deve
se desenvolver... é uma fonte de energia limpa, gratuita, sustentável, de
benefícios comprovados e tendência
óbvia nos países mais desenvolvidos
do mundo.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
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Diretor de Redação
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E, nesta fase, merece incentivo e
não mudança nas regras. Explica-se:
a Resolução Normativa 482/2012,
que criou o sistema de Compensação
de Energia Elétrica e permitiu a todo
consumidor de energia cativo gerar
sua própria energia e receber os créditos equivalentes em sua conta de
luz, na forma de descontos, está passando por seu terceiro processo de revisão. Neste processo, que se iniciou
em maio de 2018 e tem conclusão
prevista para o primeiro semestre de
2020, a principal discussão em pauta
é a alteração da forma como são valorados os créditos de energia.
Atualmente, 100% da energia que
o sistema de energia solar joga na
rede pode ser compensada na conta.
No entanto, segundo as distribuidoras, esse modelo não representa uma
remuneração adequada da rede de
distribuição, e a Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica – está analisando hipóteses para diminuir o percentual de compensação de energia
injetada na rede (os índices sugeridos
para possíveis compensações, inicialmente, são de 100%, 72%, 66%,
59%, 51% e 37%). Todas as alternativas apresentadas pela Aneel representam perdas para o consumidor que
investiu ou quer investir na geração
da própria energia elétrica.
A postura da Aneel com relação à
Resolução 482 mudou radicalmente
sem consulta ou discussão prévias.
O comportamento da Aneel causa
imenso desconforto e preocupação
ao setor que enxerga o risco de ter
a geração distribuída inviabilizada.
Não há qualquer fato novo ou análise técnica capazes de justificar a
mudança.
A mudança na metodologia da
compensação dos créditos irá frear a
expansão do setor, a geração de empregos e o retorno do investimento do
consumidor final ficará mais distante,
possivelmente até inviabilizando o
projeto em determinadas situações.
É urgente que todo o setor se uma
e, com a colaboração da sociedade,
possa impedir a mudança e garantir
que as regras fiquem como estão.
Caso as regras vigentes para a geração distribuída sejam alteradas, 672
mil empregos podem deixar de ser
gerados até 2035, R$ 25 bilhões em
tributos deixarão de ser arrecadados
até 2027, o setor perderá R$ 13,3
bilhões até 2035, ano em que 75,38
milhões de toneladas de CO2 terão
sido lançadas na natureza para a geração de energia elétrica de fontes
tradicionais.
A geração distribuída representa
hoje menos de 0,6% da matriz elétrica do Brasil. Por isso, qualquer
mudança agora é extremamente
prematura. Chega de mudança de
regras com o jogo em andamento.
Por que mexer em um setor que
cresce e dá exemplo de integração
para o desenvolvimento da sociedade como um todo? Como alguém
pode renunciar à energia solar em
um país com tanto sol?
Precisamos manter as regras como
estão. Do contrário, o Brasil vai ser
mais uma vez lembrado como um
país instável, antipático a investimentos que possam reverter em benefícios reais para a sociedade. Não
se pode aceitar que o próprio governo
tente ofuscar o brilho de um sol que é
igual para todos.

 Aldo Pereira Teixeira
Presidente fundador da ALDO.
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Os custos econômicos
da criminalidade
Protestos aumentam no
mundo no rastro da crise

Um em cada quarto países experimentou uma onda
dramática de distúrbios civis no ano passado. Em 2020,
as projeções são que 75 dos 125 países do banco de dados da empresa de análise de risco Verisk Maplecroft
verão um aumento na agitação civil durante os próximos
seis meses.
“As razões por trás do aumento são complexas e impulsionadas por uma mistura de fatores domésticos. No
entanto, embora cada protesto seja único, um grande
número deles foi motivado por queixas semelhantes.
Isso inclui renda estagnada e crescente desigualdade na
década seguinte à crise econômica global, a perda de
confiança nas elites políticas tradicionais, a corrupção
e a erosão dos direitos civis e políticos”, explica Miha
Hribernik, coautor do relatório, em entrevista ao jornal
britânico The Guardian.
O número de países classificados como risco extremo
no Índice de Agitação Civil aumentou 66,7%, de 12 em
2019 a 20 no início de 2020. Os dez países com maior
risco de distúrbios são Venezuela, Irã, Líbia, Guiné, Nigéria, Paquistão, Bangladesh, Chile, Palestina e Etiópia,
nesta ordem.
As revoltas trazem perda econômica. No Chile, que
pulou da 91ª posição no ranking de risco para o sexto
lugar, apenas o primeiro mês de inquietação causou um
prejuízo estimado em US$ 4,6 bilhões em infraestrutura
e custou à economia chilena cerca de US$ 3 bilhões, ou
1,1%, de seu PIB.

Facada na Previdência paulistana
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou o regulamento para que o fundo
complementar de previdência da Prefeitura de São Paulo
(SP Previdência) seja gerenciado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (Prevcom).
O que isso significa? Quem responde é o Sindicato
dos Trabalhadores na Administração Pública da capital
paulista (Sindsep): na prática, estarão submetidos ao regime de Previdência Complementar todos os servidores
da administração direta, autarquias e fundações, funcionários da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do
Município (TCM) que ingressaram no serviço público a
partir de 28 de dezembro de 2018.
Quem receber acima do teto do INSS (cerca de R$
6 mil em 2020) deverá investir na SP Previdência. De
acordo com nota publicada no site do Governo do Estado, à Prefeitura caberá alíquota igual à do funcionário,
que pode ir até 7,5%. “Sem contar que já há um desconto
de 14%, portanto, dependendo da faixa salarial, o servidor poderá deixar mais de 21% de seu salário para a
Previdência”, calcula o Sindsep.
Criada em 2011, a Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo é responsável pela
gestão de R$ 1,36 bilhão em patrimônio de 35 mil servidores públicos. Gerencia também o sistema exclusivo
de Rondônia além de municípios como Ribeirão Preto,
Guarulhos e Osasco.

Venda em shopping caiu
Dados do Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC)
trazem novidades na disputa sobre o aumento (ou não)
das vendas dos centros comerciais em dezembro. A
Alshop diz que houve alta expressiva, enquanto a Ablos
fala em movimento fraco. Ambas representam lojistas de
shoppings.
O IVSC, apurado por duas empresas de acompanhamento do varejo, a FX Retail Analytics e a F360º,
mostra que, comparando dezembro de 2019 com o
mesmo mês de 2018, houve queda de 1,38%. No acumulado do ano passado, a perda foi de 1,05% em todo
o país.
Os shopping centers do Sudeste até cresceram 3,34%
em dezembro, mas os do Sul caíram 0,67%, e os do Nordeste tiveram perdas de 3,97%. Não há dados que permitem o comparativo anual com a Região Norte.

Tudo liberado
A liberação da posse de armas restritas, uma das
primeiras medidas do Governo Bolsonaro, beneficiou 46
presos no Rio de Janeiro, entre eles 2 PMs, 1 sequestrador, 1 traficante de armas e 2 milicianos. Compromisso
é isso aí.

Rápidas
A Indra anuncia Eduardo Almeida como novo gerentegeral no Brasil, país que hoje é o principal mercado da
companhia na América Latina e que representa cerca de
35% das receitas na região *** Neste domingo, o Caxias Shopping realiza mais uma edição da Feira Caxias
Shopping, das 12h às 18h, com frutas, verduras, legumes
e até chocolate produzidos de forma natural *** Entre
18 de janeiro e 16 de fevereiro, o Sesc RJ promove pela
primeira vez o Sesc Verão na cidade de Mangaratiba,
com unidades temporárias montadas nas praias do Saco
e de Conceição de Jacareí *** A Taurus nomeou Bret
Vorhees como CEO da Taurus USA.

Na América
Central,
crescimento de
1% do PIB reduz
crimes em 0,5%

Um aumento de 1% na
produção per capita implica um declínio de 0,5%
na criminalidade, enquanto
uma diminuição de cerca de
5% na criminalidade leva a
um aumento de cerca de 1%
na produção per capita. Os
cálculos são de pesquisa do
Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os custos
econômicos da criminalidade na América Central.
Os custos humanos do
crime na região permanecem
um dos mais altos do mundo.
El Salvador, Guatemala e
Honduras representam cerca
de 4,5% dos homicídios em
todo o mundo, apesar de terem apenas cerca de 0,5% da
população mundial.
Os custos econômicos

também são altos, mostra
Dmitry Plotnikov, economista do FMI. Em Honduras
e El Salvador, a atividade
criminosa generalizada está
custando a esses países 16%
do PIB, que inclui 13% do
PIB diretamente (como fechamento de negócios) e 3%
do PIB indiretamente (como
falta de oportunidades de emprego). A Guatemala pode
estar perdendo 7% do PIB
devido ao crime (6% diretamente e 1% indiretamente).
“Os custos diretos incluem
produção (bens) e recursos
(tempo e salário de vítimas e
criminosos) perdidos devido
a atividades criminosas e recursos gastos em custos de
segurança – públicos e privados – que de outra forma
poderiam ter sido utilizados
para fins produtivos”, mostra
a pesquisa.
“Indiretamente,
o
crime diminui a atividade
econômica à medida que os
indivíduos internalizam os
efeitos nocivos do crime.”
Exemplos de custos indiretos incluem menores oportunidades de investimento
e emprego, maior migração

externa, erosão de instituições e corrupção. Todos esses resultados, por sua vez,
exacerbam o crime, gerando
um ciclo vicioso.
O dedo dos EUA

A participação dos Estados
Unidos no quadro de violência na América Central não
se resume ao lado econômico
e financeiro. No caso de El
Salvador, decisões tomadas
pelos EUA tiveram resultado
direto na criminalidade, como
mostra matéria especial de
William Wheeler para o jornal
britânico The Guardian.
Na reportagem “How the
US helped create El Salvador’s bloody gang war”
(“Como os EUA ajudaram
a criar a sangrenta guerra de
gangues de El Salvador”),
publicada semana passada, o
jornal mostra como a gangue
MS-13, apontada pelo presidente Donald Trump como
exemplo do problema trazido
pela imigração latina, na realidade foi “exportada” pelos
EUA.
Nascida em Los Angeles,
a gangue foi criada por refu-

giados salvadorenhos e se espalhou pelos Estados Unidos.
Atualmente, estima-se que
tenha 10 mil integrantes e se
confundo com outras quadrilhas na disputa por território e
venda de drogas locais.
No final dos anos 1990,
no Governo Clinton, os
EUA começaram a deportar
residentes nascidos no exterior condenados por crimes
variados. Milhares foram enviados de volta ao chamado
Triângulo do Norte (El Salvador, Honduras e Guatemala). Entre eles, integrantes
do MS-13 e de uma gangue
rival de Los Angeles.
“Em uma região que sofre com a pobreza endêmica,
guerras e violência política,
a luta pela sobrevivência e
pelo domínio desses bandidos americanizados produziu
um fenômeno sociológico”,
escreve Wheeler. “El Salvador tinha pequenas gangues
desorganizadas antes. Mas, de
acordo com uma visão popular no país, essas deportações
em massa mudaram tudo.
Muitos acreditam que os EUA
se livraram do seu problema
às custas de El Salvador.”

Governo cria secretaria para agilizar entrada na OCDE
O governo criará uma secretaria para se debruçar sobre as relações do Brasil com
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e com
os países-membros do grupo. O anúncio foi feito nesta
quinta-feira pelo ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
O decreto de criação da nova
estrutura, que integrará a estrutura da Casa Civil, deve
sair até a próxima segundafeira (20).
Justifica-se a criação de
um quase ministério para
colocar o país em uma organização de distantes preocupações sociais, por ter

sua orientação comandada
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Não estão
no rol da OCDE países com
Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul, que integram os Brics. A OCDE tem
36 países-membros, a maioria da Europa. Da América
Latina, apenas o Chile e o
México estão no grupo. Onyx se reuniu na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, com o
Encarregado interino de
Negócios, William Popp,
para agradecer o apoio do
país norte-americano à
adesão do Brasil à organização. O governo dos EUA

informou, nesta terça-feira
(14), que pretende indicar
o Brasil como membro pleno da OCDE e saudou os
esforços contínuos do governo brasileiro em relação
às reformas econômicas,
melhores práticas e conformidade com as normas da
entidade.
“Esse (a adesão à OCDE)
é um processo que leva,
em média, em torno de três
anos. A conversa com o embaixador William Popp é no
sentido de que o Brasil vai
se esmerar muito nisso. Por
determinação do presidente Bolsonaro, nós estamos
criando uma secretaria es-

pecífica, que vai se debruçar
sobre a OCDE, para poder
melhorar nossa relação com
o organismo internacional”,
justificou Onyx.
A OCDE reúne os países mais industrializados do
mundo e estabelece parâmetros conjuntos de regras econômicas e legislativas para
os seus membros. De acordo
com Onyx, o Brasil já tem
66 itens acreditados junto
à entidade dos 234 que são
necessários para a adesão.
Entre eles, o ministro citou
princípios de governança
pública, como a digitalização de serviços ao cidadão e
a transparência.

Economia global teve seu menor crescimento da década
Afetada por prolongadas
disputas comerciais, a economia global teve seu menor
crescimento da década no
ano passado, desacelerando
para 2,3%. Para este ano,
as Nações Unidas preveem
leve aceleração da atividade econômica se os riscos
forem mitigados, de acordo
o relatório “Situação Econômica Mundial e Perspectivas
2020” (Wesp 2020, na sigla
em inglês), lançado globalmente nesta quinta-feira. No
Brasil, a expectativa é de
recuperação da demanda doméstica, com crescimento de
1,7% neste ano.
O relatório aponta que o

crescimento global de 2,5%
em 2020 é possível, mas o
aumento de tensões comerciais, a turbulência financeira ou a escalada de tensões
geopolíticas podem impedir
esta recuperação. Num cenário negativo, o crescimento
global pode desacelerar para
apenas 1,8% neste ano.
Uma prolongada fraqueza na atividade econômica
global pode causar significativos retrocessos para o desenvolvimento sustentável,
incluindo objetivos como
erradicação da pobreza e
criação de trabalho decente
para todos. Ao mesmo tempo, desigualdades generali-

zadas e o aprofundamento
da crise climática provocam
crescente descontentamento
em muitas partes do mundo.
O secretário-geral da
ONU, António Guterres, advertiu que estes riscos podem
provocar danos severos e
prolongados às perspectivas
de desenvolvimento. “Também ameaçam encorajar um
aumento de políticas mais introspectivas, num momento
em que a cooperação global é
indispensável”, alertou.
Para a América Latina e
Caribe, o crescimento permanece fraco, de acordo
com o WESP 2020. O Relatório aponta que a região

deve passar por uma recuperação lenta e não homogênea
nos próximos dois anos. Depois de crescer apenas 0,1%
em 2019, o PIB agregado
deve subir 1,3% em 2020 e
2% em 2021.
Em 2019, a renda per capita estagnou ou diminuiu na
maioria das economias da
região, incluindo Argentina,
Brasil e México. Desde o
fim do boom das commodities, a região tem falhado em
alcançar crescimento econômico significativo. A média
per capita do PIB latinoamericano e caribenho atualmente é cerca de 4% menor
do que em 2014.

Valores do piso
mínimo do frete

novas tabelas para as cargas
de alto desempenho, aquelas
que levam menor tempo para
carga e descarga.

garantista, temos uma situação
clara de desrespeito ao direito
fundamental de igualdade entre as pessoas”, afirma a jurista
Jacqueline Valles.

próximo dia 21 de janeiro.

A Agência Nacional de
Transporte Terrestres (ANTT)
publicou nesta quinta-feira,
no Diário Oficial da União a
resolução que atualiza a tabela
com os valores do piso mínimo de frete para o transporte
rodoviário de carga. Entre as
mudanças nas regras, está a inclusão no cálculo do piso das
diárias do caminhoneiro. A
nova tabela entra em vigor na
próxima segunda-feira (20).
A partir de agora, as regras se
aplicam a 12 categorias, pois
houve a inclusão de um novo
tipo de carga, a pressurizada.
Também foram criadas duas

Liminar de Toffoli fere
direito à igualdade
A decisão do presidente
do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli,
de determinar que a figura do
juiz de garantias não se aplique
a agressores de mulher, homicidas e processos criminais na
Justiça Eleitoral afronta o direito fundamental à igualdade,
previsto na Constituição Federal. “Quando tratamos de forma diferente os crimes que podem ter acesso à figura do juiz

Trump: Senado
recebe impeachment
O Senado dos Estados
Unidos recebeu nesta quinta-feira o processo de impeachment contra o presidente
norte-americano,
Donald
Trump, e adotou as medidas
formais para avaliar o processo no qual o mandatário é
acusado por abuso de poder
e obstrução do Congresso.
O julgamento político pelos
senadores deve começar no

Bolívia: interinidade
até maio
A presidente interina da
Bolívia, Jeanine Áñez, que
assumiu o governo em novembro do ano passado, após
a renúncia de Evo Morales,
ficará no poder até a realização das novas eleições gerais
no país. O mandato de Jeanine, que inicialmente iria até
a próxima quarta-feira (22),
foi estendido até 3 de maio.
A prorrogação dos mandatos
abarca também governadores, parlamentares federais e
legisladores regionais, prefeitos e vereadores.
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Xará de deputado faz
sucesso em Manaus
O deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL), précandidato a prefeito do Rio, encontrou nas redes sociais
um adversário de última hora. Ele se chama... Rodrigo
Amorim. Músico há mais de 20 anos, o amazonense tem
o mesmo nome e sobrenome do deputado e divulga nas
redes sociais suas apresentações em Manaus e cidades
vizinhas. Quem busca o perfis do deputado na internet
acaba esbarrando nos posts do cantor.

Tia Ju assume
Assistência Social do Rio

Inadimplência no comércio
carioca cresceu 1,2% em 2019
Em dezembro,
falta de
pagamento subiu
1% sobre o mesmo
mês de 2018

A inadimplência no comércio lojista da Cidade do
Rio de Janeiro cresceu 1,2%
no acumulado de 2019 (janeiro/dezembro) em compa-

ração com o mesmo período
de 2018, de acordo com os
registros do Serviço Central de Proteção ao Crédito
(SCPC) do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio). As dívidas
quitadas aumentaram 1,7%
e as consultas recuaram
6,5%.
Em dezembro em relação
ao mesmo mês do ano passado a inadimplência cresceu 1,0%, as consultas (item
que indica o movimento do
comércio) diminuíram 1,5%
e as dívidas quitadas (índice

que mostra o número de consumidores que colocaram
suas dívidas em dia) aumentaram 1,5%.
Na comparação de dezembro com o mês anterior
(novembro), as consultas, a
inadimplência e as dívidas
quitadas aumentaram, respectivamente, 20,4%, 0,8%
e 2,5%.
Segundo o LIG Cheque,
registro de cadastro do CDLRio, em dezembro de 2019
em relação ao mesmo mês
de 2018, as consultas e as
dívidas quitadas recuaram,

respectivamente, 6% e 0,8%
e a inadimplência cresceu
0,8%.
Comparando-se dezembro
com o mês anterior (novembro) as consultas, a inadimplência e as dívidas quitadas
cresceram, respectivamente,
2,9%, 0,9% e 1,1%.
No acumulado do ano de
2019 (janeiro/dezembro) em
relação ao mesmo período
de 2018, as consultas e as
dívidas quitadas diminuíram, respectivamente, 8,3%
e 2,3% e a inadimplência aumentou 1,2%.

Nestlé pretende tornar 100% de suas embalagens recicláveis

A deputada
estadual Tia Ju
(REP) deve assumir nesta sexta-feira a Secretaria Municipal
de Assistência
Social da Prefeitura do Rio. Ela
vai substituir o
vereador carioca
João Mendes de
Jesus, do mesmo
partido.

Deputada Tia Ju

Mais divulgação sobre
crianças desaparecidas
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pode votar em 2020 projeto para ampliar a divulgação de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. O PL 2.099/2019 torna obrigatória a inclusão
das informações sobre o desaparecimento no Cadastro
Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e
no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Se foi
aprovado pela comissão, o projeto seguirá para a análise
do Plenário.

Lei limita cortes de
água e luz no estado
O governador Wilson Witzel sancionou
no final do ano o projeto de lei que obriga
as empresas de energia
elétrica, água e gás a
informar aos clientes
inadimplentes
sobre
a suspensão dos serviços com 48 horas de
antecedência.
Além
disso, as empresas
terão que disponibiGovernador Wilson Witzel
lizar meio de quitação
da dívida através de cartão de débito antes do corte no
fornecimento. A lei é de autoria dos deputados Bebeto
(Pode), Carlos Macedo (PRB) e Martha Rocha (PDT) e
do ex-parlamentar Dr. Julianelli.

Prioridade para mulheres
vítimas de violência
A Câmara Municipal do Rio aprovou a Lei
6.612/2019, que garante às mulheres vítimas de violência doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual prioridade nos programas habitacionais.
Para isso, os programas habitacionais implementados
ou desenvolvidos pela cidade do Rio de Janeiro devem
reservar o percentual mínimo de 5% das unidades habitacionais para atender às vítimas de violência. A autoria da lei é das vereadoras Veronica Costa (MDB),
Fátima da Solidariedade (PSC), Luciana Novaes (PT),
Rosa Fernandes (MDB), Tânia Bastos (Republicanos),
Teresa Bergher (PSDB) e Vera Lins (PP) e do vereador
afastado Felipe Michel.

Vereador curte férias
em alto-mar
O vereador niteroiense Bruno Lessa
(PSDB) aproveitou
o recesso parlamentar para fazer um
cruzeiro pela costa
da América do Sul.
Semana passada, a
bordo de um transatlântico com a família, incluindo o pai,
o ex-deputado Silvio
Lessa, Bruno visiVereador Bruno Lessa
tou a Ilha Bela (SP),
além de localidades do Uruguai e Argentina.

A suíça Nestlé - do setor
de alimentos e bebidas anunciou nesta quinta-feira
que vai injetar até 2 bilhões
de francos suíços (US$ 2,07
bilhões) em fornecimento de
um maior volume de plástico reciclado para as embalagens de seus produtos. A
empresa centenária afirmou
que tem o compromisso de
transformar 100% de suas
embalagens recicláveis ou
reutilizáveis até 2025. Também informou que vai reduzir o uso de plástico novo em
um terço durante o mesmo
período.

A companhia suíça vai
alocar mais de 1,5 bilhão
de francos para pagar pelo
custo extra de utilização de
plásticos reciclados de grau
próprios para alimentos e vai
lançar um fundo de 250 milhões de francos para financiar uma iniciativa de embalagens sustentáveis.
Portfólio
Com sede em Vevey,
Vaud, na Suíça, a empresa é
uma das maiores empresas
de alimentos do mundo. Os
produtos da Nestlé incluem

alimentos para bebês, alimentos médicos, água engarrafada, cereais matinais,
café e chá, produtos de confeitaria, produtos lácteos,
sorvetes, alimentos congelados, alimentos para animais
de estimação e lanches.
Vinte e nove das marcas da Nestlé têm vendas
anuais de mais de 1 bilhão
de francos suíços (cerca de
US$ 1,1 bilhão de dólares),
como Nespresso, Nescafé,
Kit Kart, Smarties, Nesquik,
Stouffer’s, Vittel e Maggi. A
Nestlé possui 447 fábricas,
opera em 194 países e em-

prega cerca de 339 mil pessoas.
É um dos principais acionistas da L’Oréal, a maior
empresa de cosméticos do
mundo.
No Brasil a empresa atua
desde 1876, inicialmente
com a comercialização da
Farinha Láctea importada.
Consolidou-se no país em
1921, com a instalação de
sua primeira fábrica, em
Araras (São Paulo), para a
produção do leite condensado Milkmaid, que mais
tarde receberia o nome Leite
Moça.

Brasil é 3º país em que se
gasta mais tempo em apps

Fluxo de consumidores em lojas
cresceu só 0,06% em dezembro

As pessoas passaram 3
horas e 40 minutos, em média, utilizando aplicativos em
2019. O índice é 35% maior
do que em 2017. As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo,
da consultoria aplicativo Annie. A edição de 2020 foi divulgada quarta-feira.
O Brasil ficou na terceira
colocação no ranking dos
países em termos de tempo
gasto em aplicativos, levemente acima da média, com
3 horas e 45 minutos.
O país foi superado pela
China, onde as pessoas mexem com esses programas
durante quase 4 horas, e a Indonésia, onde o tempo diário
chegou a 4 horas e 40 minutos. Em seguida, vêm a Coreia
do Sul (3h40) e Índia (3h30).
Na comparação entre
2019 e 2017, a China obteve a maior ampliação (60%),
seguida pela Índia, o Canadá e a França (25%), a Indonésia (20%) e o Brasil, a
Alemanha, Coreia do Sul, o
Japão e Reino Unido (15%).
No recorte por idade, a
chamada geração Z (nascida
entre 1997 e 2012) passou 3
horas e 46 minutos por aplicativo por mês e teve 150
sessões por mês nos principais aplicativos.
O download anual de
aplicativos cresceu 45% nos
últimos três anos: saiu de
140 bilhões em 2016 para
chegar a quase 204 bilhões
em 2019. No Brasil, esse aumento foi de 40%, atingindo
cerca de 5 bilhões no ano
passado. Entre as nações, o
maior aumento no período
foi da Índia: 190%.

Em 2019, os varejistas
brasileiros conseguiram ampliar o fluxo de consumidores e o total de vendas, mostra o Índice de Performance
do Varejo (IPV), realizado
em conjunto pela FX Retail
Analytics, empresa especializada em monitoramento de
fluxo para o varejo, e pela
F360º, plataforma de gestão
de varejo para franquias, pequenos e médios varejistas.
No total, as lojas do país
registraram um aumento de
15,83% em dezembro na
comparação com novembro de 2019. As regiões Sul
e Centro-Oeste tiveram o
melhor desempenho, com
25,79% e 24,21%, respectivamente. Sudeste, com
17,29%, Norte, com 12,12%,
e Nordeste, com 7,12%,
também tiveram ótimos desempenhos.
No comparativo com dezembro de 2018, porém o
índice foi frustrante: cresceu
0,06% em todo o país, praticamente estabilidade. Alta
maior ocorreu nas lojas do
Sul, Centro-Oeste e Sudeste, que cresceram 2,56%,
2,27% e 1,41%, respectivamente. A região Nordeste
teve uma queda de 6,24% e
a Norte caiu 8,85%.
“O ano de 2019 fechou
com um bom crescimento das vendas, refletido
pelo aumento das compras
de final de ano. Destaque
principalmente para categorias de chocolate, moda
e beleza, que por sua vez,
representam os presentes
de Natal. Esses são alguns
dos sinais que revelam uma
recuperação econômica do
país para o ano de 2020”,
afirma Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo
(SBVC).
Entre os segmentos, o
melhor desempenho na
comparação com novembro de 2019 foi de calçados,
com 25,76%, seguido por
chocolateria, com 22,49%,
e moda, 21,18%. Beleza e
utilidades domésticas também tiveram ótimos resultados, com 17,94% e 13,04%,
respectivamente. Já ótica
cresceu 2,21%, enquanto
que eletrônicos subiu apenas 0,18%.

Finanças pessoais
Os aplicativos de finanças
foram acessados 1 trilhão de
vezes em 2019, um crescimento de 100% na comparação
com 2017. O Brasil também
ficou em terceiro no ranking
desse tipo de programa, atrás
apenas da Índia e da China.
Mas enquanto alguns
países já têm a maioria de
acessos em carteiras virtuais
(China e Coreia do Sul), no
Brasil e em outros (como Indonésia, França e Alemanha)
as transações digitais são realizadas em sua maioria por

aplicativos de bancos. Os
aplicativos mais baixados
nessa categoria foram Nubank, FGTS, Picpay, Caixa e
Mercadopago.
O Brasil seguiu na terceira colocação também no
ranking do crescimento em
tempo gasto em aplicativos
de compras, atrás da Índia e
Indonésia.
Entre 2018 e 2019, os brasileiros ampliaram em 32%
a sua presença nesse tipo de
ferramenta. Os aplicativos
mais baixados com essa finalidade foram Mercadolivre, Americanas, Magazine
Luiza, AliExpress e Wish.
A colocação foi mantida
também no caso dos aplicativos de entrega de comida. O
número de sessões nesse tipo
de ferramenta entre os usuários daqui foi de 8 bilhões,
ficando atrás dos EUA (10
bi) e da Indonésia (20 bi).
Nas aplicações voltadas
ao entretenimento, o Brasil
ficou em 7º lugar no ranking
de crescimento entre 2018 e
2019, ainda assim com um
índice de 32%.
Entre os locais onde o
uso desse tipo de aplicativo
foi maior estão Índia (78%),
França (60%) e Japão (58%).
Os mais baixados dessa modalidade foram Netflix, Youtube Go, Amazon PrimeVideo, Globoplay e Viki.
Gastos aumentaram 110%
Entre as redes sociais, o
estudo não divulgou ranking
mundial, mas registrou a
força do aplicativo chinês
Tik Tok. A lista de mais baixados no Brasil é formada
por Whatsapp, Status Saver,
Snapchat, Telegram e Hago.
Já os gastos com aplicativos aumentaram 110%,
passando de US$ 55 bilhões
para US$ 120 bilhões no
mesmo período. Os jogos
são responsáveis por 72%
do faturamento. A China
aumentou 190% nos últimos três anos, chegando a
acumular 40% do mercado
mundial. Em 2019, foram
gastos US$ 190 bilhões em
publicidade em dispositivos
móveis. Neste ano, a projeção da consultoria é de que
essa movimentação chegue a
US$ 240 bilhões.

Já na comparação com o
fluxo de consumidores em
dezembro de 2018, apenas
três segmentos cresceram:
chocolateria (2,38%), beleza (2,25%) e moda (1,59%).
Calçados caiu 1,89%, seguido por ótica, com -2,05%, e
utilidades domésticas, com
-2,51%. Eletrônicos teve o
pior desempenho com queda
de 9,13%.
Vendas
Os dados mostram que o
aumento na circulação de
consumidores nas lojas no
último mês do ano refletiu
positivamente no caixa dos
varejistas. Houve aumento
tanto na quantidade quanto no volume financeiro na
comparação com novembro
de 2019 e dezembro de 2018.
No comparativo com dezembro de 2018, o volume
financeiro negociado em
todo o Brasil foi 8,39% superior. O desempenho foi
possível graças aos resultados do Sul e Sudeste, que
cresceram 23,52% e 9,33%.
As regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Norte caíram
1,28%, 18,55% e 21,73%,
respectivamente.
Em relação à quantidade de pedidos, dezembro de
2019 registrou aumento de
7,16%, também impulsionado pelo Sul, com 28,26%, e
Sudeste, com 6,63%. Centro-Oeste caiu 3,43%, seguido pelo Nordeste, com
-12,64%, e Norte, -23,56%.
No comparativo com novembro de 2019, as lojas
brasileiras tiveram um aumento de 92,66% no volume financeiro negociado. O
melhor desempenho foi do
varejista do Sudeste, com
aumento de 119,91%. Sul e
Nordeste cresceram 64,96%
e 63,17%, respectivamente. O Centro-Oeste subiu
52,02% e o Norte 45,74%.
Já no total de vendas, o
crescimento também foi
considerável, com 84,25%.
As lojas do Sudeste novamente tiveram os melhores
resultados, com 109,25%. O
Sul e o Nordeste aumentaram em 59,19% e 56,18% os
seus pedidos. O Centro-Oeste cresceu 47,71%, enquanto
que Norte 32,82%.
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Toyota investe para
criar avião elétrico

US$ 394 milhões
na Joby Aviation,
startup dos EUA

A japonesa Toyota anunciou, nesta quinta-feira ,
que investirá US$ 394 milhões na Joby Aviation,
uma startup californiana
que desenvolve uma aeronave elétrica para serviços

de mobilidade on demand
em áreas urbanas. A fabricante esclareceu que continuará operando no setor de
automóveis.
Conforme a agência France Press, o montante investido é decorrente de uma
captação de recursos de US$
590 milhões pela Joby Aviation. O investimento é interpretado como “um sinal da
intensificação dos esforços
da Toyota para se transformar em gigante mundial de

novas mobilidades”.
“O transporte aéreo foi
um objetivo de longo prazo
para a Toyota. Embora continue operando no setor de automóveis, este acordo volta
nosso olhar para o céu”, afirmou o presidente do fabricante japonês, Akio Toyoda,
citado em um comunicado
do grupo.
Fundada em 2009, a Joby
Aviation desenvolve um pequeno avião elétrico de cinco lugares com decolagem e

aterrissagem verticais, como
um helicóptero. A futura máquina terá uma autonomia de
240 km e velocidade máxima de 320 km/h.
Apoiado por vários investidores estrangeiros e por
empresas desde seu início, a
Joby Aviation anunciou no
mês passado uma associação
com o gigante americano de
veículos com motorista, a
Uber. O objetivo é lançar um
serviço de táxis voadores até
2023.

Volkswagen anuncia mais investimento na China
A Volkswagen Group
China prevê investir 4 bilhões de euros este ano na
China. Segundo Stephan
Wollenstein, CEO da empresa, do montante a ser investido 40% serão destinados à mobilidade eletrônica.
“Juntamente com os sólidos
desempenhos da Volkswagen e Audi, bem como de
outras marcas do grupo, incluindo os recém-chegados
como a JETTA, estamos
confiantes no desenvolvimento contínuo do mercado automobilístico chinês a

longo prazo”, acrescentou.
A Volkswagen Group
China, juntamente com seus
parceiros de joint venture
chineses, entregou 4,23 milhões de veículos no mercado da parte continental
da China e Hong Kong em
2019, um aumento de 0,6%
em relação ao ano anterior,
segundo um comunicado da
companhia.
As estatísticas da empresa mostraram que a marca
Volkswagen e suas submarcas JETTA, Audi e Porsche
registraram crescimentos de

1,7%, 4,1% e 8%, respectivamente, no mercado. Conforme a agência Xinhua, as
entregas da categoria SUV
do grupo atingiram 812.500
em 2019, saltando 81,6%
em termos anuais.
O grupo também está
expandindo seus serviços
de mobilidade eletrônica,
oferecendo sete modelos de
veículos de nova energia no
mercado, de acordo com o
comunicado.
As vendas de automóveis
da China caíram 8,2% em
2019 para 25.77 milhões,

segundo os dados divulgados no início desta semana
pela Associação Chinesa de
Fabricantes de Veículos Automotores.
A China prometeu adotar várias medidas para aumentar o consumo de automóveis, especialmente as
vendas de veículos de nova
energia. Um importante
documento publicado pelo
Conselho de Estado em setembro do ano passado sugeriu que as autoridades locais aliviassem as restrições
às compras de carros.

BNDESPar não tem mais participação na Light
A BNDES Participações
S.A. (BNDESPar), subsidiária de participações acionárias do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não
tem mais participação na
Light, após a venda das 19,1
milhões de ações que a instituição financeira possuía. O
banco estatal tinha quase 6%
do capital social da concessionária de energia elétrica
do Rio de Janeiro.
A Light não informou o
valor obtido pelo BNDESPar com a operação. Se vendidas ao valor de fechamento desta quarta-feira, de R$
23,41 por ação ordinária, a
operação movimentou cerca
de R$ 448 milhões, segundo
a Reuters. A venda foi realizada entre os pregões de 26
de dezembro até esta quarta-

feira (15), conforme correspondência enviada pelo BNDESPar à Light.
No formulário de referência mais recente da Light, de
13 de janeiro, o BNDESPar
aparecia como dono de 18,1
milhões de papéis — o equivalente a 5,99% do capital
social da concessionária de
energia elétrica, que também
tem como acionista relevante a estatal mineira de energia Cemig, com 22,58% do
total.
A política do ministro da
Economia, Paulo Guedes,
inclui a saída o banco em várias participações. As maiores participações do BNDES
são em Energia/Petróleo e no
setor de Commodities/Matérias Primas, considerando o
valor de mercado e Serviços Públicos (“Utilities”) e

Commodities em número de
participações.
Carteira de ações
Em julho de 2019, a Itaú
Corretora fez um levantamento da carteira de ações
do BNDES, que é de responsabilidade da BNDES
Participações (BNDESPar).
O estudo analisou os setores
que compõem as maiores
ações do portfólio de investimentos do banco, por valor de mercado e número de
participações, bem como as
empresas nas quais a participação do banco é significativa como parcela do valor de
mercado.
Na época o portfólio da
BNDESPar apresentava uma
estimativa de R$ 111 bilhões
em participações listadas,

marcadas a preços correntes.
Nela, o Itaú observa que o
BNDES cortou a exposição
em Petrobras (para 13,9% no
1T19, de 15,2% no 3T18) e
Vale (para 6,1% de 7,4%).
A BNDESPar possui participação de mais de 10%
em 11 empresas: Marfrig
(33,8%), AES Tietê (28,3%),
Tupy (28,2%), Copel (24%),
JBS (21,3%), Eletrobras
(18,7%), Petrobras (13,9%),
Ourofino (12,3%), Biomm
SA (12,2%), Suzano (11,0%)
e Bombril (10,6%). Em maio
de 2019, a BRF e a Marfrig
anunciaram uma fusão, que
levaria a participação do
BNDES na nova empresa
para 5%. Essas participações
teriam de ser vendidas com
mais cuidado, pois poderiam
desvalorizar o papel pelo volume elevado de vendas.

Controlador aéreo português ampliou 2,7% sua atuação em 2019
No ano passado, o número de voos geridos pelo
controlador aéreo NAV (Navegação Aérea de Portugal)
aumentou 2,7% para um
total de 855.944 voos, mais
22.512 do que em 2018,
atingindo um novo recorde
em termos de tráfego controlado.
A NAV gera as torres de
controle de Lisboa, Porto,
Faro, Funchal, Porto Santo,
Santa Maria, Ponta Delgada, Horta, Flores e Cascais.

De acordo com os dados divulgados hoje pela gestora
de tráfego aéreo, a NAV geriu mais de 2.300 voos por
dia no ano passado, mais
cerca de 60 que a média diária em 2018, informou reportagem do site do jornal
“Público”.
“A NAV Portugal registou
novo ano histórico, um número recorde e que significa um crescimento de 2,7%
face a 2018, que também já
tinha sido um ano de níveis

SPE MARICÁ 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 15.068.573/0001-24
NOTIFICAÇÃO
A SPE MARICÁ 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no
CNPJ 15.068.573/0001-24, neste ato representada por seu administrador,
Aloisio Azevedo Tosini, vem, NOTIFICAR os Promitentes Compradores do
Empreendimento SOLARIS dos Lotes a seguir discriminados informando o
débito existente: Lote 13 da quadra M - Ivan Batista de Souza Junior, débito
de R$1.948,23 (hum mil e novecentos e quarenta e oito reais e vinte e três
centavos); Lote 23 da Quadra M- Elaine Maria Fernandes Correa e Antonio
Marcos de Oliveira Correa, débito de R$ 4.612,32 (quatro mil e seiscentos
e doze reais e trinta e dois centavos), Lote 20 da Quadra N - José Augusto
Moura Sobrinho e Rosangela Maria da Silva Moura, débito de R$ 7.080,03
(sete mil e oitenta reais e três centavos), Lote 12 da Quadra O - Juliana da
Silva Moreira e Ygor Cesar Gomes da Silva, débito de R$ 6.117,33 (seis
mil e cento e dezessete reais e trinta e três centavos), Lote 5 da Quadra
S - Dilcelena da Cunha Lima, débito de R$ 6.523,06 (seis mil e quinhentos e
vinte e três reais e seis centavos), Lote 19 da Quadra S - H.L.E COMÉRCIO
DE PEÇAS USADAS LTDA-ME, débito de R$ 13.268,00 (treze mil e duzentos
e sessenta e oito reais), Lote 22 da Quadra U - Agnes Castro Silva, débito
de R$ 9.079,51 (nove mil e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos),
Lote 45 da Quadra Z - Carlos Leonardo Rea Villarroel, débito de R$ 13.915,45
(treze mil e novecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), nestes
termos fica VSa., notificado para que, no prazo máximo e improrrogável de
15 (quinze) dias contados da data de recebimento da presente, efetue o
pagamento do débito em aberto, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se
a aplicação das medidas legais cabíveis, inclusive rescisão automática do
instrumento, após o decurso do prazo sem a purga da mora.

recorde de tráfego controlado”, disse a gestora em comunicado.
O total de voos geridos
pela NAV inclui não apenas
os com origem/destino em
aeroportos portugueses, mas
também todos aqueles que
sobrevoam o espaço aéreo
sob responsabilidade portuguesa – que abrange mais de
5,8 milhões de quilômetros
quadrados.
A NAV Portugal é o prestador de serviços de navega-

ção aérea no espaço aéreo
sob responsabilidade de Portugal, que está dividido em
duas regiões: a Região de Informação de Voo de Lisboa,
com 671.000 quilômetros
quadrados, abarcando Portugal continental e o arquipélago da Madeira e a Região de
Informação de Voo de Santa
Maria, com 5,18 milhões de
quilômetros, que inclui uma
vasta área do Oceano Atlântico Norte e o arquipélago
dos Açores.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento
dos interessados, que, no dia 12 de fevereiro de 2020 às 13h00min
no auditório do CLUBE DE ENGENHARIA, situado à Av. Rio
Branco nº 124, 18° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará
o leilão APLDETRO01-20, na forma presencial e online, dos
veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados
como conservados, sucatas aproveitáveis ou sucatas inservíveis,
e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de
60 (sessenta) dias a contar da data do recolhimento, conforme
Portaria DETRO/PRES n° 1267 de 27 de julho de 2016 e
adequação da Portaria DETRO nº 1429 de 31 de outubro de 2018,
cujos proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr.
ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o nº 071. A cópia do edital poderá ser consultada
através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.brbid.com / http://
www.alexandrecostaleiloes.com.br/site/
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Em 7 anos, Tesla valorizou
1.600%; Morgan sugere venda
A cotação das ações da Tesla mais do dobrou desde o início de outubro do ano passado, por causa do inesperado lucro no terceiro trimestre, da grande quantidade de entregas
e da rápida construção de uma fábrica na China. Acontece
que, pela primeira vez em sete anos, os analistas do Morgan
Stanley mudam de opinião e passam a recomendar a venda
desses títulos. Várias foram os motivos que provocaram essa
alteração: a forte alta registrada deixou o preço-alvo médio
dos analistas muito abaixo da cotação atual e o otimismo em
relação ao crescimento do principal negócio da fabricante de
carros elétricos na China já está refletido no preço das ações.
Além disso, os especialistas do banco norte-americano também reduziram a avaliação da mobilidade da companhia,
devido ao ambiente jurídico e regulatório adverso para a implantação da rede de robotáxis.
Em setembro de 2012, o Morgan Stanley tinha uma recomendação de underweight para a Tesla. E de lá para cá, a cotação aumentou cerca de 1.600%. Porém, segundo a Bloomberg, 15 outras casas de análises recomendam a vendas de
tais títulos, dez aconselham a compra, e dez, a manutenção
em carteira. Com a última grande alta, os analistas elevaram
o preço-alvo de US$ 250 para US$ 360. Como foram negociadas a US$ 502,04 nesta quinta-feira, com perda de 3,17%,
ainda pode haver uma queda de mais 30%. E o Morgan destaca que, como a Tesla é uma das empresas de automóveis
mais valiosas do mundo, devido à liderança nos veículos elétricos, os investidores terão oportunidades mais atrativas para
comprar as ações no futuro.

Minerva quer captar R$ 1,36 bi
O Minerva Foods espera captar R$ 1,36 bilhão com
uma oferta pública, primária e secundária, de 95 milhões
de ações ordinárias, na B3 e na Nyse. A venda será coordenada pelo banco BTG Pactual e participarão JP Morgan,
Bradesco BBI, Itaú BBA, BB – Banco de Investimento.
O processo de bookbuilding e apresentação a potenciais
investidores começa na quinta-feira e será encerrado no
próximo dia 22. A Minerva Foods também comunicou
que o governo da Arábia Saudita habilitou a exportação
de carne bovina das suas duas plantas ficam de Belén e
Assunción, no Paraguai.

Petrobras inicia venda de campos no ES
A Petrobras deu início à divulgação de oportunidade
para a venda da totalidade da sua participação em dois polos de campos na Bacia do Espírito Santo. Os dois polos,
Golfinho e Camarupim, ficam em águas profundas do póssal. O primeiro tem dois campos, o de Golfinho, produtor
de petróleo, e o de Canapu, produtor de gás, enquanto o
outro também tem dois campos, o Camarupim e o Camarupim Norte, ambos produtores de gás não associado. As
ofertas podem ser feitas por polo, separadamente, ou em
única oferta para os dois polos.

ItaúBBA troca CPFL por B3
Para equilibrar sua carteira estratégica de ações, o Itaú
BBA retirou os papéis da CPFL Energia e inseriu os da
B3, empresa que terá um forte cenário em 2020. Segundo
os administradores, esse movimento reduz o peso em empresas domésticas e aumenta das financeiras. O portfólio
é composto por dez nomes, cada um com 10% de peso,
distribuído como segue: 50% empresas locais, 20% commodities e 30% empresas financeiras. Houve a realização
de lucros após a CPFL valorizar 12,9%, enquanto o avanço do Ibovespa foi de 12,5% no período.

BNDESPar vendeu ações da Light
O BNDES deixou de ser acionista da Light, pois sua
subsidiária BNDESPar vendeu todas as 19,1 milhões de
ações que possuía na empresa, entre 26 de dezembro do
ano passado e 15 de janeiro deste ano.

DOCEPAR S.A.

(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2019
CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA.
Certifico o arquivamento em 13/01/2020 sob o nº 00003834338. Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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ANP quer melhorar qualidade da gasolina
Controle das
queimas e perdas
de petróleo e
gás natural nas
atividades de E&P

A diretoria da Agência
Nacional de Petróleo e Gás
(ANP) aprovou nesta quinta-feira resolução que visa
aprimorar a qualidade da gasolina automotiva brasileira.
Segundo a agência reguladora, a resolução estabelecerá
as especificações e as obrigações quanto ao controle da
qualidade a serem atendidas
pelos agentes econômicos,
em substituição à Resolução
ANP nº 40, de 2013.
A revisão da especificação da gasolina automotiva
contempla, principalmente,
três pontos. O primeiro é o
estabelecimento de faixa de
valores de massa específica
da gasolina, o que significa
mais energia e menos consumo. O segundo é relacionado aos parâmetros de destilação (especificamente sobre a
temperatura de destilação no

ponto 50% evaporado, ou
T50), que afetam questões
como desempenho do motor,
dirigibilidade e aquecimento
do motor.
O terceiro é a fixação de limites para a octanagem RON,
já presente nas especificações
da gasolina de outros países.
A fixação de tal parâmetro
mostra-se necessária devido
às novas tecnologias de motores e resultará em uma gasolina com maior desempenho
para o veículo. Existem dois
parâmetros 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.
Durante o prazo de transição previsto na nova resolução, permanecem os valores
de massa específica, destinação 50% e RON que constavam da Resolução 40/2013.
A iniciativa é resultado da
realização, pela ANP, de
estudos e pesquisas dos padrões de qualidade, considerando o acompanhamento
das especificações e harmonizações internacionais e de
debates com os agentes do
mercado de combustíveis.
Atende aos atuais requisitos
de consumo de combustível

dos veículos e de níveis de
emissões progressivamente
mais rigorosos, considerando cenário futuro das fases
L-7 e L-8 do Programa de
Controle de Emissões Veiculares (Proconve – Ibama),
e do Programa Rota 2030 –
Mobilidade e Logística (Governo Federal).

Arquivo/ABr

Gás
A diretoria colegiada da
ANP também aprovou a resolução que trata dos procedimentos para controle das
queimas e perdas de petróleo
e gás natural nas atividades de E&P. O regulamento revisa a Portaria ANP n°
249/2000 e inclui as definições de casos enquadrados
como queimas ordinárias,
dispensadas de prévia autorização, e os procedimentos
para autorização e convalidação de queimas extraordinárias. A resolução já está
em vigor.
A nova resolução traz
tanto dispositivos para regulamentar procedimentos já
utilizados nas atividades de
fiscalização, mas ainda não
previstos no regulamento
anterior, quanto dispositivos
dedicados à implementação

Revisão da especificação da gasolina automotiva
de novas ferramentas visando otimizar o aproveitamento do recurso energético,
mediante a redução dos percentuais de queima.
A iniciativa atende a Resolução CNPE nº 17/2017,
que define, dentre as diretrizes a serem observadas
na Política de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás
Natural pela ANP: fomen-

tar, em bases econômicas, o
aumento da participação da
produção doméstica de gás
natural no atendimento ao
mercado brasileiro, inclusive pela redução da queima
de gás natural nas atividades
de exploração e produção.
A revisão reforça o trabalho da ANP no aprimoramento dos seus mecanismos regulatórios sobre

o controle da queima de
gás natural, considerando
os avanços tecnológicos
ocorridos, a mudança no
cenário da produção do
Brasil, principalmente em
decorrência das jazidas do
Pré-sal, e a valorização do
gás natural como recurso
energético, no mundo e no
Brasil, em especial, como
fonte para termelétricas.

Morgan Stanley
estabelece grandes
metas de desempenho
No quarto trimestre, o
lucro do Morgan Stanley
saltou 46%, para US$ 2,09
bilhões, ou US$ 1,30 por
ação, de US$ 1,36 bilhão,
ou US$ 0,80 por ação, um
ano antes. O banco apresentou nesta quinta-feira
suas metas de desempenho,
após superar amplamente
as estimativas de Wall Street. O presidente-executivo,
James Gorman, esteve na
conferência de imprensa e
divulgou o lucro do quarto
trimestre acima das estimativas.
No acumulado do ano, o
índice de eficiência foi de
73%, o retorno sobre o patrimônio foi de 11,7% e o
negócio gestão de fortunas
gerou uma margem antes de
impostos de 27,2%. A receita líquida do banco aumentou 27%, para US$ 10,9 bilhões. Analistas esperavam
lucro de US$ 0,99 por ação,
de acordo com dados da Refinitiv.
A receita de gestão de investimentos quase dobrou,
para US$ 1,36 bilhão , com
a receita líquida geral subindo 27%, para 10,86 bilhões de dólares. Conforme
a Reuters, o Morgan Stanley estabeleceu um padrão
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mais alto para controles de
despesas, retornos sobre
patrimônio e lucros da área
de gestão de fortunas nos
próximos dois anos e além.
A ação do banco subia mais
de 7% por volta de 13h desta quinta-feira (horário de
Brasília).
Meta
O Morgan Stanley agora
tem como meta um índice de
eficiência de 70% a 72% nos
próximos dois anos e abaixo de 70% no longo prazo.
O indicador, que mede os
custos em relação à receita é
monitorada de perto por investidores.
O Morgan Stanley agora
pretende ter retorno sobre o
patrimônio de 13% a 15%
até 2022 e de 15% a 17%
após isso. O banco atingiu
a meta anterior de 10% a
13%.
O banco agora almeja uma margem de lucro,
antes de impostos, de 28%
a 30% em sua unidade de
gestão de fortunas nos próximos dois anos e 30% ou
mais depois disso. Ele alcançou confortavelmente
sua meta de margem anterior de 26% a 28%.

VANGOGH

IPO da Locaweb pode
gerar R$ 1 bilhão
A oferta inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês) da
empresa brasileira de serviços digitais Locaweb pode
movimentar até R$ 1 bilhão,
de acordo com documentos
entregues na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
A empresa – que oferece hospedagem de sites, serviços de
internet e computação em nuvem - definiu a faixa indicativa de preço para a oferta entre
R$ 14,25 e R$ 17,25 por ação.
O pedido para fazer o IPO foi
protocolado em dezembro.
Estão coordenando a operação as unidades de investimento do Itaú Unibanco, Goldman Sachs, Morgan Stanley
e XP Inc.
Conforme a Reuters,
a Locaweb planeja vender 33,3 milhões de novas
ações e usar os recursos
para aquisições e redução

de dívida. Acionistas, incluindo a empresa de private equity Silver Laker e
a família fundadora Gora,
venderão outras 26,6 milhões de ações. A oferta
ainda pode ser elevada com
lotes extras e, se bem-sucedida, deixará Locaweb com
capital pulverizado após o
IPO, sem um acionista controlador definido. Fundada
em 1998, a empresa tem
305.500 clientes, registrou
receita de R$ 315 milhões e
lucro líquido de R$ 11 milhões nos primeiros nove
meses de 2019.
A B3 já sinalizou que prevê
de 20 a 30 operações na bolsa
em 2020, entre ofertas iniciais
(IPOs) e de empresas já listadas (follow-ons). Em 2019,
foram 32 ofertas, sendo 5 iniciais (Centauro, Neoenergia,
Vivara, BMG e C&A).

