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Receita do setor de máquinas ainda 
está 35% menor que em 2010

Gisele Federicce/Fiesp

O setor de máquinas e equipa-
mentos teve alta de 0,7% na recei-
ta líquida de 2019 em comparação 
com o ano anterior. Segundo o 
balanço divulgado nesta segunda-
feira pela Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq), a receita líquida 
das indústrias de bens de capital 
ficou em R$ 82,4 bilhões no ano 
passado, alcançando R$ 5,9 bilhões 
em dezembro. O resultado do últi-
mo mês representou uma queda de 
5% em comparação com dezembro 
de 2018.

As exportações tiveram uma 
queda de 7,2% em 2019, totalizan-
do US$ 9 bilhões. A queda foi in-

fluenciada pela retração de 18,1% 
nas vendas para a América Latina, 
com forte retração nas compras 
da Argentina (28,1%), Paraguai 
(23,8%) e Chile (9%). A região res-
ponde por 33,7% das vendas para 
países estrangeiros.

As exportações para a Europa 
também encolheram, com redução 
de 27,9% no ano. Enquanto as ven-
das para os Estados Unidos cresce-
ram 15% ao longo do último ano, 
com o país se tornando destino de 
30,5% das exportações do ramo.

A receita líquida no mercado in-
terno teve alta de 7,1% no ano, com 
um volume de R$ 46,3 bilhões. 
Segundo o presidente da Abimaq, 

José Velloso, parte dessa expan-
são são empresas que tiveram que 
comprar novos equipamentos para 
substituir os que ficaram ultrapas-
sados pela falta de investimento 
nos últimos anos.

Apesar da melhora, o setor ainda 
registra um encolhimento de cerca 
de 35% em comparação a receita 
média do período de 2010 a 2013. 
Em dezembro de 2019, as indústrias 
de bens de capital utilizaram cerca de 
71% da capacidade instalada. Para 
este ano, Velloso estima que as ven-
das no mercado interno devem ter 
uma alta de aproximadamente 10%, 
com um crescimento total do setor de 
3% a 4,5% em 2020.

Morre Ronald 
Levinsohn, o 
empresário do 
Caso Delfi n

Morreu na manhã desta se-
gunda-feira, no Rio de Janei-
ro, aos 84 anos, o empresário 
Ronald Levinsohn, que prota-
gonizou um dos mais rumoro-
sos escândalos financeiros dos 
anos 1980. O Grupo Delfin, 
controlado por Levinsohn, era 
a maior caderneta de poupan-
ça do país, com 3,5 milhões 
de depositantes. Em 1983, o 
Banco Central (BC) decretou 
a intervenção no Grupo e o 
empresário foi acusado de le-
sar uma boa parcela de poupa-
dores que sofreram perdas em 
suas aplicações.

Nos anos 90, Levinsohn foi 
controlador da UniverCida-
de – Centro Universitário da 
Cidade do Rio de Janeiro, que 
contava com 35 mil alunos e 
faliu. Atualmente, era admi-
nistrador da Colina Paulista, 
uma holding com negócios em 
construção civil e agricultura.

Bolsa cai com vírus e 
fuga de estrangeiros

A B3 (Bolsa de Valores de São 
Paulo) fechou o primeiro pregão 
da semana em forte queda. O Ibo-
vespa, principal índice do mercado 
acionário brasileiro, caiu 3,29%, 
maior queda em dez meses, que le-
vou o indicador aos 114.482 pon-
tos, menor nível desde 18 de de-
zembro.

Provocaram a queda o resultado 
das contas externas do país, a conti-
nuidade da fuga de investidores es-
trangeiros e o dia ruim no exterior, 
por conta dos efeitos e da especu-
lação com o coronavírus. A doença 
matou mais de 80 pessoas, e as au-
toridades chinesas decidiram pror-
rogar em três dias os feriados do 
Ano Novo Lunar. Assim, as bolsas 
da China só reabrem em fevereiro.

A especulação com vírus não 
é novidade. O JPMorgan Chase 
chama a atenção que, no passado, 
grandes surtos como esse causaram 
uma desvalorização média de apro-
ximadamente 4,7% nos mercados 

de ações. Quanto mais as cotações 
caíram, mais se recuperavam pos-
teriormente.

Dados do Banco Central brasileiro, 
divulgados nesta segunda-feira, reve-
laram que os investidores estrangeiro 
retiraram US$ 5,666 bilhões da bolsa 
em 2019, o pior desempenho regis-
trado para a negociação direta de pa-
péis em bolsa no mercado doméstico 
nos últimos 12 anos, ou seja, desde 
a crise econômica de 2007/2008. Em 
2018, o dado havia ficado negativo 
em US$ 4,265 bilhões.

E 2020 começa em um ritmo 
pior: na parcial de janeiro, até o dia 
23, o BC contabilizou saída líqui-
da de investimentos estrangeiros de 
US$ 1,7 bilhão em ações e fundos 
de investimento juntos.

O dólar comercial fechou esta 
segunda-feira vendido a R$ 4,21, 
com alta de R$ 0,025 (0,58%). A 
divisa está no maior valor de fecha-
mento desde 2 de dezembro (R$ 
4,214). Página 6

Reservas
diminuem em
ritmo de US$
5,2 bi por mês
Perda quase dobrou 
em dezembro, levando 
a uma queda de 
US$ 17,8 bi no ano

O estoque de reservas interna-
cionais atingiu US$ 356,9 bilhões 
em dezembro, o que representa 
uma queda de US$ 17,8 bilhões no 
ano. Até junho, as reservas vinham 
crescendo e atingiram US$ 388,1 
bilhões. No segundo semestre, hou-
ve uma perda de US$ 31,2 bilhões, 
média de US$ 5,2 bilhões por mês.

Somente na passagem de no-
vembro para dezembro houve re-
dução de US$ 9,5 bilhões. Segundo 
o Banco Central, a queda decorreu 
principalmente da liquidação de 
US$ 9,6 bilhões de vendas no mer-
cado à vista e da concessão de US$ 
1,8 bilhão em operações de linha 
com recompra.

No ano, as vendas no mercado à 
vista atingiram US$ 36,9 bilhões, den-
tro da nova política do governo para 
tentar segurar a cotação do dólar.

Os principais fatores que uma 
queda maior das reservas, foram 
as receitas com juros (US$ 7,5 bi-
lhões), as variações por preço (US$ 
9,1 bilhões) e o retorno líquido de 
linhas com recompra (US$ 2,3 bi-
lhões).

Em dezembro, o déficit em tran-
sações correntes, principal indica-
dor sobre a saúde externa do país, 
atingiu US$ 50,762 bilhões (2,76% 
do Produto Interno Bruto, PIB) 
contra US$ 41,540 bilhões (2,20% 
do PIB) em 2018. É o pior resul-
tado em quatro anos. As transações 
correntes são compras e vendas de 
mercadorias e serviços e transfe-
rências de renda do Brasil com ou-
tros países.

Em dezembro, o rombo foi de 
US$ 5,691 bilhões, abaixo do re-
gistrado em igual mês de 2018: 
US$ 6,116 milhões.

Os ingressos líquidos em in-
vestimentos diretos no país (IDP) 
somaram US$ 78,6 bilhões, cor-
respondendo a 4,27% do PIB, pata-
mar próximo aos US$ 78,2 bilhões 
registrados no ano de 2018, equi-
valente a 4,15% do PIB. Negócios
Internacionais, página 4

Witzel autoriza instalação de
2ª térmica no Porto do Açu

O governador Wilson Witzel as-
sinou nesta segunda-feira a licença 
de instalação para a segunda usina 
termelétrica da empresa Gás Natu-
ral Açu (GNA), uma joint-venture 
formada pela Prumo Logística, BP e 
Siemens. O empreendimento será ins-
talado no Porto do Açu, em São João 
da Barra, município do Norte Flumi-
nense. A primeira termelétrica já está 
em construção no mesmo local. As 
duas produzirão energia suficiente 
para atender cerca de 14 milhões de 
residências, o que é três vezes mais do 

que tem a cidade de São Paulo.
A licença de instalação é uma 

das etapas do licenciamento am-
biental. Ela autoriza a construção 
do empreendimento e fixa crono-
grama para execução de eventuais 
medidas mitigadoras e para im-
plantação de sistemas de controle 
ambiental. Uma vez que a obra seja 
concluída, as atividades só poderão 
ter início com a emissão da licença 
de operação, na qual se verifica o 
cumprimento das condicionantes 
impostas anteriormente.

Aprodução da indústria brasileira caiu em dezembro na comparação 
com novembro, informou nesta segunda-feira a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). No entanto, a retração foi menor que em 

outros anos, e outros dados indicam reação na atividade. De acordo com a 
pesquisa Sondagem Industrial, o índice de evolução da produção caiu 7,1 
pontos em relação a novembro e fechou dezembro em 43,8 pontos. Indi-
cadores abaixo de 50 pontos mostram queda. Acima de 50 pontos indicam 
crescimento. Esse foi o segundo mês seguido de queda. Em novembro, o 
índice de produção tinha recuado 4,3 pontos em relação a outubro. Apesar 
da retração em dezembro, o indicador mostrou melhora em relação ao mes-
mo mês do ano anterior.

Velloso estima crescimento de 3% a 4,5% para o setor em 2020
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O colapso social 
e a fragmentação 
política serão 
mera questão 
de tempo

A crise brasileira é uma crise catastrófi ca de soberania

Impactos do clube-empresa no futebol brasileiro
Longe das quatro linhas 

dos gramados, dos jogado-
res, dos técnicos e da torci-
da, o esporte mais apreciado 
pelos brasileiros vive a ex-
pectativa de significativas 
mudanças. A arena inicial 
dessas transformações foi a 
Câmara Federal, com a apro-
vação de substitutivo aos 
projetos de lei 5.082/2016 e 
2.758/2019, que faculta aos 
clubes de futebol a possibili-
dade de se tornarem empre-
sas. A próxima partida deci-
siva acontecerá no campo do 
Senado, que poderá decidir 
o jogo em caráter definiti-
vo, se não fizer alterações 
que exijam uma prorrogação 
para nova apreciação dos de-
putados.

Os clubes poderão cons-
tituir empresa conforme os 
tipos previstos no Código 
Civil (Lei 10.406/2002). 
Os modelos mais recorren-
tes são a sociedade anôni-
ma e a sociedade limitada. 
Em ambos os casos, esta-
rão submetidos aos regimes 
estabelecidos pela Lei das 
S/A (6.404/1976) e Lei Pelé 
(9.615/1998). Cabe lembrar 
que as sociedades limitadas, 
embora não emitam ações, 
podem ser regidas de manei-
ra subsidiária pela Lei das 

S/A, conforme deliberação 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ).

A sociedade anônima pa-
rece ser a alternativa mais 
interessante para os clubes, 
pois lhes permitiria fazer 
IPO (Initial Public Offering/
Oferta Pública Inicial), in-
gressando na Bolsa de Va-
lores e captando recursos 
no mercado mobiliário, sem 
ampliar seu endividamento, 
que já soma R$ 6,9 bilhões, 
somente entre os 20 inte-
grantes da Série A do Brasi-
leirão, sendo 35% referentes 
a débitos fiscais.

As agremiações passa-
riam a ter acionistas e dei-
xariam de depender apenas 
de patrocinadores, cotas da 
televisão, bilheteria, ven-
das de produtos licenciados 
e receita dos programas de 
sócio-torcedor. As agremia-
ções que preferirem a so-
ciedade limitada poderão ter 
investidores e até mesmo só-
cios não ligados ao futebol, 
com boas possibilidades de 
captar recursos sem endivi-
damento.

O substitutivo aprovado 
na Câmara dos Deputados 
também facilita o paga-
mento dos débitos tributá-
rios e não tributários, que 

pode ser feito à vista, com 
desconto de 95% nas mul-
tas, 65% nos juros e 100% 
dos encargos legais; ou 
em até 12 parcelas. Neste 
caso, os abatimentos serão, 
respectivamente, de 90%, 
60% e 100%.

Ou seja, os clubes-em-
presa, que também poderão 
usufruir de regime tributário 
especial, denominado Sim-
ples-Fut, terão um alívio no 
fluxo de caixa. Assim, pode-
rão reorganizar orçamentos 
e iniciar uma nova filosofia 
de gestão. Porém, se não fi-
zerem tal lição de casa, em 
pouco tempo estarão nova-
mente em dificuldades.

Ademais, os clubes-
empresa estarão sujeitos a 
controles e sanções mais 
rígidas do que tiveram até 
hoje como entidades sem 
fins lucrativos. No caso 
das S/A, terão de seguir as 
normas estabelecidas pela 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), ter esta-
tutos, realizar assembleias 
de prestação de contas aos 
associados e adotar todos 
os procedimentos de com-
panhias que emitem ações. 
São, convenhamos, desafios 
gigantescos para os clubes 
como agora os conhecemos, 

assim como o serão para a 
própria CVM.

Outro tema que traria, cer-
tamente, questões a serem 
debatidas é a relação entre 
o clube-empresa e investi-
dores minoritários, tendo 
ou não acordo de acionistas. 
Enfim, há grandes desafios 
que precisariam ser debati-
dos previamente. No tocante 
às sociedades limitadas, te-
rão de seguir o previsto no 
Código Civil e as obrigações 
inerentes a quaisquer empre-
sas.

Nos dois modelos de so-
ciedade, um dos fatores do 
PL substitutivo que poderá 
contribuir muito para um 
choque positivo de gestão 
é a determinação de que o 
clube-empresa conte com 
auditoria independente (con-
forme previsto na Lei Pelé 
para as sociedades limitadas 
e na Lei das S/A). O auditor, 
por meio de procedimentos 
técnicos, analisa se as infor-
mações apresentadas repre-
sentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, 
a situação patrimonial e fi-
nanceira da organização, o 
desempenho de suas opera-
ções e seus fluxos de caixa.

As análises realizam-se 
de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Bra-
sil, hoje alinhadas às normas 
internacionais. Ajudam as 
organizações na correção de 
rumos, no aprimoramento da 
gestão e na correção dos ba-
lanços contábeis. Portanto, 
os critérios observados pela 
auditoria independente, mais 
do que atender às exigências 
legais, devem ser entendidos 
como um referencial para a 
transparência e a qualidade 
das informações financeiras. 
Além disso, o procedimento 
ampliará a credibilidade dos 
clubes-empresas, ajudando 
na atração de investidores e 
até mesmo na conquista de 
patrocínios.

Também decisiva será a 
adoção de melhores práticas 
de governança corporativa, 
importante para organizar a 
interação entre os acionistas, 
os conselhos de administra-
ção e fiscal, a diretoria exe-
cutiva e a auditoria indepen-
dente, no caso das S/A e dos 
sócios, gestores e auditores, 
no que diz respeito às socie-
dades limitadas.

Trata-se, portanto, de um 
fator que contribuirá deci-
sivamente para manter o 
crescimento e o equilíbrio 
financeiro, melhorar a renta-
bilidade e responder às cres-

centes demandas de trans-
parência e compliance por 
parte da sociedade. É, ainda, 
relevante para a melhoria do 
próprio ambiente de negó-
cios na dimensão do esporte. 
As boas regras de conduta 
também poderão ser uma boa 
influência para as torcidas e 
contribuir para tornar o fute-
bol mais organizado e mais 
crível perante a população e 
os poderes da República.

As diretrizes legais, audi-
toria independente e a ado-
ção de melhores práticas de 
governança serão os pila-
res de sustentabilidade dos 
clubes-as empresas, contri-
buindo para o fortalecimento 
do futebol brasileiro. Conti-
nuaremos a ser a “Pátria de 
Chuteiras”, mas, quem sabe, 
a visão de eficácia empresa-
rial nos ajude a ganhar uma 
Copa do Mundo, alegria que 
não temos desde 2002.

  Henrique Luz
Presidente do conselho de 
administração do Instituto 
Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC).

  Francisco Sant’Anna
Presidente do Instituto dos 

Auditores Independentes do 
Brasil (Ibracon).

“Soberania” é a qualidade 
própria do poder que se faz 
supremo, acima de todos os 
demais, num determinado 
território. Entre 1930 e 1980, 
salvo momentos excepcio-
nais como os governos Dutra 
e Café Filho, tivemos como 
regra governos que, guarda-
das as imensas diferenças e 
até antagonismos entre eles, 
zelaram pela soberania do 
Estado brasileiro, construí-
ram diversos instrumentos 
institucionais para ampliá-la 
e a exerceram tendo em vista 
um grande objetivo: o de-
senvolvimento nacional, en-
tendido como solução para 
o nosso atraso e pobreza e, 
também, como a conquista 
da nossa autonomia.

Nesse sentido, tivemos 
os maiores expoentes dessa 
mentalidade e forma de go-
vernar em Getúlio Vargas, 
Juscelino Kubitschek e Er-
nesto Geisel. Aos seus go-
vernos, principalmente aos 
do primeiro, o Brasil “mo-
derno”, com todas as suas 
muitas imperfeições, deve a 
sua construção.

É verdade, porém, que tal 
construção foi extremamen-
te atribulada. E entre as suas 
condições, uma delas, talvez 
inevitável dadas as nossas 
condições iniciais de subde-
senvolvimento, mostrou-se 
posteriormente fatal para a 
continuidade daquele pro-
jeto: o pesadíssimo endivi-
damento externo, contraído 
principalmente na década de 
1970, e que fez do Brasil, en-
tão, o país mais endividado 
do mundo (e as dívidas, vale 
lembrarmos, são o mais an-
tigo, efi caz e pernicioso ins-
trumento de controle e domi-
nação de seres humanos por 
outros seres humanos).

Foi a partir dessa imensa 
dívida contraída em dólares 
– não apenas uma moeda 
estrangeira, mas a moeda da 
potência mundialmente he-
gemônica cujo objetivo es-
tratégico confesso, de longa 
data, é impedir o surgimen-
to de uma potência rival no 
seu “hemisfério ocidental” 
– que, na década de 1980, o 
nosso projeto de construção 
nacional foi interrompido.

Não cabe nesse curto es-
paço discutir em detalhes 
como isso foi conseguido. 
Basta dizermos que, desde 
então, o Estado brasileiro foi 
perdendo, progressivamente, 
a capacidade de comandar e 
fi nanciar os rumos da nossa 
sociedade.

Com isso, nos anos 1980, 
tivemos a “década perdi-
da” (seria apenas a primeira 
de muitas). Com Fernando 
Collor, Fernando Henri-
que Cardoso e o Consenso 
de Washington, os coman-
dantes políticos do dólar, o 
nosso instrumento de en-
dividamento e submissão, 
nos impuseram reformas 
neoliberais profundas que 
transferiram ao “mercado” – 
entenda-se, o fi nanceiro – o 
controle dos principais parâ-
metros de administração fa-
zendária de um país: o preço 
da sua moeda (a sua taxa de 
juros) e a sua relação com as 
demais moedas (a sua taxa 
de câmbio).

Daí seguiu-se um endivi-
damento interno explosivo e 
novas restrições à soberania 
como a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a partir da qual 
o Estado brasileiro se atri-
buiu a obrigação – ainda que 
poucas vezes rigorosamente 
cumprida – de gastar menos 
do que arrecada como se um 

assalariado comum fosse.
Falsa ou verdadeira, atri-

bui-se a Mayer Amschel Ro-
thschild, o banqueiro alemão 
dos séculos XVIII e XIX 
precursor da “dinastia” fi -
nanceira homônima e certa 
vez considerado pela revista 
Forbes o “pai fundador das 
fi nanças internacionais”, a 
sentença de que “me permita 
controlar o dinheiro de um 
país e não me importa quem 
faça as suas leis”.

Tampouco nos importa 
aqui a autoria da frase, mas 
sim a realidade que ela afi r-
ma. Pois com a “abertura” 
fi nanceira ao mundo promo-
vida nos anos 1990, o Estado 
brasileiro, fundamentalmen-
te, renunciou à sua soberania 
em favor das fi nanças in-
ternacionais, cada vez mais 
desreguladas.

Haja vista a presença em 
seus governos de fi guras 
como Henrique Meirelles, 
Antônio Palocci e Joaquim 
Levy, Lula e Dilma – a des-
peito de toda a retórica de 
um país em franco progres-
so e de uma melhora relati-
va, exógena e conjuntural 
nas condições fi nanceiras 
do país e das suas parcelas 
mais pobres – nada fi zeram 
(ou conseguiram, ou tenta-
ram fazer) de estrutural para 
transformar essa situação de 
submissão.

O breve e terrível segun-
do mandato de Dilma, com a 
sua capitulação constrange-
dora aos ditames do “mer-
cado”, o atesta. A devasta-
ção que tal fato provocou 
no emprego, nas fi nanças e 
na moral de muitos milhões 
de brasileiros foi uma peça 
chave na posterior legitima-
ção da sua deposição e ha-
verá de cobrar das “esquer-
das”, ainda por muitos anos, 
a sua conta.

Chegamos, afi nal, a Te-
mer e Bolsonaro, dois gover-
nos cujo sentido político não 
parece ser outro que não o 
de sacramentar, de forma ir-
reversível e sem deixar mar-
gem a tentativas futuras de 
correção, a transferência da 
tal soberania do Estado bra-
sileiro para os “mercados”.

Afi nal, o que se pode de-
preender com razoabilidade 
de afi rmações como as fei-
tas por Paulo Guedes de que 
pretende acabar com a “so-
cial-democracia” (isto é, os 
resquícios de estado de bem-
estar social que ainda temos) 
no Brasil? Ou de que abrirá 
irrestritamente o comércio 
e as fi nanças brasileiras ao 
exterior, incluindo até mes-
mo o que há de mais volu-
moso e garantido em termos 
de demanda efetiva para as 
empresas nacionais, que são 
as compras governamentais? 
Ou ainda a sua proposta, por 
ora esquecida, de permitir 
aos correntistas brasileiros a 
abertura de contas-correntes 
denominadas em dólares?

Paulo Guedes não quer 
deixar margem a dúvidas. 
Seu objetivo é um só: dis-
solver o Brasil como Estado 
soberano, eliminar toda e 
qualquer capacidade (e von-
tade) do Estado brasileiro 

para interferir (que dirá co-
mandar) no que acontece em 
termos de produção, comér-
cio, fi nanças e emprego – ou 
seja, em desenvolvimento 
– no nosso território. Afi nal, 
na sua visão utópica e extre-
mista do mundo, os estados 
nacionais e a política são in-
convenientes que impedem a 
realização do bem supremo: 
o “livre mercado” irrestrito e 
de abrangência mundial.

Se Paulo Guedes conse-
guir tudo o que pretende e 
propõe, esse país que enten-
demos pelo nome de “Bra-
sil” perderá suas bases mais 
básicas – com o perdão da 
redundância – de existência 
material. Daí para o colapso 
social e a fragmentação po-
lítica (já em fl agrante curso, 
conforme observado diaria-
mente aqui mesmo, na cida-
de do Rio de Janeiro) será 
mera questão de tempo. Tal-
vez, de pouco tempo.

Em suma, pelas falas e 
propostas de Paulo Guedes, 
o nosso país está sendo ofe-
recido, sem restrições ou 
maiores constrangimentos, 
aos “mercados” internacio-
nais para que venham aqui 
tomar o que lhes interesse. 
Aos brasileiros, sobrarão as 
sobras; a quem, por sorte (ou 
“mérito”, conforme insistem 
alguns), conseguir alguma 
posição associada a esses es-
trangeiros.

Alguns ganharão muito; 
muitos ganharão pouco; ou-
tros muitos não ganharão 
nada. Portanto, que não te-
nhamos dúvidas: o que está 
em curso não é uma “abertu-
ra”, mas uma anexação. É a 
nossa transformação, talvez 
defi nitiva, num entreposto do 
capitalismo (acima de tudo, 
fi nanceiro) internacional. 

O “mercado” fi nanceiro 
“brasileiro” – como se isso 
existisse – eufórico, já co-
memora esse fato e as imen-
sas possibilidades de lucro 
privado que ele permitirá 
aos seus associados. Afi nal, 
em meio a um país em fran-
galhos e diante de um povo 
radicalmente empobrecido, 
massacrado e subjugado por 
aplicativos modernos, o Ibo-
vespa vem batendo sucessi-
vos recordes, demonstrando 
a total desconexão – ou mais 
apropriado seria dizer, a in-
diferença ou mesmo despre-
zo – desses agentes com os 
destinos do país.

Para concluirmos, nosso 
país está sendo oferecido em 
sacrifício em prol de uma 
grande e irrealizável utopia. 
Mas bastarão alguns avan-
ços nesse plano para que não 
restem à sociedade brasileira 
instrumentos para reverter 
esse estado de coisas que há 
40 anos, quase sem interrup-
ções, a assola. Somos hoje 
cidadãos de um país cujo 
Estado comanda e organiza 
cada vez menos o que acon-
tece aqui dentro. Todavia, o 
“superministro” da Econo-
mia ainda acha que é pouco, 
pois em troca de dólares, 
sempre se mostra disposto a 
oferecer mais.

Estão se encerrando as 
nossas possibilidades de 
recuperar a legitimidade, a 
vontade e a capacidade do 
Estado brasileiro de voltar 
a agir, soberanamente, em 
favor da nossa construção 
nacional. Quem (sobre)vi-
ver, verá os resultados dessa 
louca empreitada.

  Daniel Kosinski
Cientista político, é membro do 

Instituto da Brasilidade.
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O que são 57 vidas?
Cinco dias de chuvas que arrasaram Minas Gerais, 

Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, e nada de 
uma visita do presidente em exercício, general Hamilton 
Mourão, aos locais atingidos. Minas contabiliza até ag-
ora 48 mortos e 101 cidades em situação de emergência. 
No Espírito Santo, nove mortos, 1,3 mil desabrigados e 
10 mil desalojados.

Da Índia, onde foi visitar as vacas sagradas, Jair Bol-
sonaro diz que acompanha a situação com Mourão. As 
chuvas começaram antes da viagem, na quinta-feira, e 
o presidente nem pensou em adiar ou antecipar a visita.

Perfil da consultoria
Quais são os setores que mais contratam consultoria? 

Quais as principais áreas de atuação das empresas de 
consultoria? E as tendências de posicionamento estraté-
gico do segmento para 2020? Como os clientes chegam 
ao consultor? Quais os honorários praticados?

A edição 2019 da pesquisa Perfil das Empresas de 
Consultoria do Brasil, que acaba de ser divulgada, mostra 
que 26,6% dos consultores têm entre 40 e 59 anos, 50% 
até 39, e 23,4% mais de 60 anos. Por gênero, 63,4% são 
homens, e 36,6% são mulheres.

O setor tem se firmado como um grande segmento de 
pequenos negócios. As pequenas empresas (geralmente, 
exércitos de um consultor só) respondem por 84% dos 
negócios na área. As gigantes são hoje apenas 1,8%.

Segundo a pesquisa, a maioria dos consultores tra-
balha no espaço dos próprios clientes (52,5%). Outros 
22,9% atuam em home office ou coworkings. Apenas 
24,6% mantêm escritórios próprios.

A íntegra da pesquisa pode ser adquirida em hotmart.
com/product/perfil-das-empresas-de-consultoria-no-bra-
sil-2019/S19333451C

Empregos formais em risco
O Instituto Doméstica Legal (IDL) lança, a partir do 

dia 3 de fevereiro, campanha pelo retorno da dedução 
do INSS do empregador doméstico: #VoltaDeducao-
INSS. Em 2019, a ONG lutou para que o Projeto de Lei 
1766/2019, do Senador Reguffe (Podemos-DF), fosse 
aprovado. Ele prorrogava a dedução do INSS no Impos-
to de Renda por mais cinco anos. A batalha foi ganha 
no Senado, mas a Câmara dos Deputados não colocou o 
projeto em pauta no período devido.

A campanha é a continuidade da já existente “Mais 
formalidade no emprego doméstico” que teve a adesão 
de 13 mil cidadãos. O Instituto pretende arrecadar mais 
assinaturas pelo site domesticalegal.org.br. O IDL ainda 
tem esperança de que o presidente Jair Bolsonaro atenda 
ao pedido da ONG e edite uma medida provisória man-
tendo este benefício.

Em 2019, 700 mil empregadores utilizaram a dedução, 
que representou aproximadamente R$ 1.250 anuais por 
patrão. O IDL vê em risco 100 mil empregos domésticos 
formais.

Em casa
Bolsonaristas chiaram porque o Roda Viva com Sérgio 

Moro não foi um “passeio no parque” com muita bola 
levantada e lamentaram a saída de Augusto Nunes do 
programa. Também pudera: Temer, quando foi ao Roda
Viva, cumprimentou Augusto e demais “por mais essa 
propaganda”.

Rápidas
A Servier do Brasil, em parceria com Sesi e Senai, 

lançou edital para estimular projetos de inovação para a 
indústria farmacêutica. O programa oferece R$ 6,5 mil-
hões. Serão selecionadas até cinco startups. Inscrições 
em firjan.com.br/eventos/lancamento-edital-servier.
htm#utm_source=whastsapp&utm_campaign=0047-
Lancamento-Edital-Servier *** Nesta sexta e sábado, 
das 9h às 21h, o Passeio Shopping expõe réplica do 
troféu da Libertadores conquistado pelo Flamengo em 
2019, após quase quatro décadas da primeira conquis-
ta *** Nesta quarta-feira, às 19h, a professora Lieda 
Amaral palestrará através de webinar do BSSP Centro 
Educacional sobre as Práticas e Tecnologias para o em-
preendedorismo contábil. Inscrições em https://linktr.ee/
bsspcentroeducacional *** O Centro de Estudos e Pes-
quisas Brics da PUC-Rio realiza de quarta a sexta-feira 
a oficina “Rede Global de Cidades Livres de Trabalho 
Escravo”, com especialistas brasileiros, da Inglaterra, 
Tailândia e Moçambique *** O Caxias Shopping pro-
move Feira de Produtos Naturais em 2 e 16 de fevereiro, 
das 12h às 18h *** Who’s Who Legal, o guia da inglesa 
Law Business Research, acaba de publicar o volume Lat-
in Lawyer-Brazil, colocando o advogado Ernesto Tzir-
ulnik na primeira posição do ranking *** O Música no 
Museu fará parte, este ano, das comemorações oficiais 
dos 730 anos da Universidade de Coimbra.

Governo abre as portas para ingresso 
de fornecedores estrangeiros
Para Paulo 
Guedes, a medida 
representa um 
‘ataque frontal  
à corrupção’

A equipe econômica está 
preparando mudanças para 
estimular o ingresso de for-
necedores estrangeiros em 
licitações para compras pú-
blicas do Executivo federal. 
A intenção foi anunciada na 
semana passada em Davos, 
na Suíça, pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

A ideia é que a partir de 
maio os interessados já não 
precisarão de CPF ou CNPJ 
para participarem de um 
mercado que movimenta 
cerca de R$ 50 bilhões anu-
ais. A informação é da Reu-
ters.

O objetivo é dar tratamen-
to isonômico às empresas 
estrangeiras nessas concor-
rências e aumentar assim 
o número de competidores 
nas compras governamen-
tais, mirando a contratação 

de serviços mais baratos na 
ponta.

Em outubro, o governo já 
havia derrubado a exigên-
cia de tradução juramentada 
para as empresas estrangei-
ras entrarem em licitações. 
Desde então, é requerida 
apenas uma tradução livre 
nessa etapa, diminuindo o 
custo para as participantes. 
Agora, o governo quer regu-
lamentar regra que também 
deixa de exigir dos estran-
geiros o credenciamento de 
um representante no Brasil.

“Seja pessoa física ou ju-
rídica, para se cadastrar no 
Sicaf (Sistema de Cadas-
tramento Unificado de For-
necedores) ela tinha que ter 
CPF ou CNPJ. A gente está 
mudando, estamos traba-
lhando com o Serpro porque 
isso envolve tecnologia, mas 
nossa meta é em maio já 
lançar”, afirmou o secretá-
rio de Gestão do Ministério 
da Economia, Cristiano Ro-
cha Heckert, em entrevista à 
Reuters.

Ele afirma que, com as 
iniciativas, o governo espe-
ra estimular processos se-
melhantes nas compras dos 
demais poderes, dos gover-
nos estaduais e municipais e 

também das estatais —mer-
cado que no total movimento 
cerca de R$ 700 bilhões ao 
ano.

Davos

Ao participar na semana 
passada do Fórum Econô-
mico Mundial em Davos, 
na Suíça, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, disse 
que o Brasil daria início ao 
processo de entrada no Acor-
do de Compras Públicas da 
Organização Mundial do 
Comércio (OMC), que per-
mite um tratamento isonômi-
co a empresas estrangeiras 
interessados em participar 
de licitações e concorrências 
públicas no país. Segundo 
Guedes, a medida represen-
ta um “ataque frontal à cor-
rupção” e é mais um passo 
na busca pelo país de entrar 
“na primeira divisão de me-
lhores práticas”. Ele não es-
clarceu se esse ataque à cor-
rupção era uma acusação às 
empresas brasileiras.

As empresas estrangeiras 
já podiam participar das lici-
tações para compras gover-
namentais. Mas o governo 
também tinha liberdade para 
estabelecer critérios que fa-

voreciam as empresas nacio-
nais.

Segundo Heckert, com a 
simplificação para registro 
no Sicaf, que envolverá num 
passo seguinte a tradução 
das telas de interface para o 
inglês, a expectativa é que as 
companhias estrangeiras se-
jam atraídas a participar de 
um processo remoto facilita-
do, com redução nos custos 
de transação.

Heckert afirmou que hoje 
não é possível sequer anali-
sar a fundo se há demanda 
vinda de fora.

 “Como as empresas cre-
denciavam esse representan-
te no Brasil, você nunca sabe 
no momento da licitação 
hoje se a empresa aqui no 
Brasil está disputando por si 
própria ou se está disputando 
representando uma outra”, 
explicou.

O secretário rebate críticas 
de que, com essa postura, o 
governo deixaria de estimu-
lar a economia e as empresas 
locais. “Administração com-
pra porque precisa daquele 
insumo, bem, serviço. Um 
efeito secundário da compra 
é você desenvolver um mer-
cado fornecedor”, disse.

Cade aprova, sem 
restrições, a venda  
da Embraer

Sob o argumento de que 
as empresas não atuam nos 
mesmos mercados e que 
não há risco de problemas 
concorrenciais decorrentes 
da aquisição, o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) apro-
vou nesta segunda-feira, 
sem restrições, a opera-
ção de fusão envolvendo a 
Boeing e a Embraer.

A análise do ato de con-
centração pela autarquia 
se deu sob aspectos estri-
tamente concorrenciais 
mas não foi divulgada 
qualquer avaliação sobre 
a atual situação da empre-
sa norte-americana .como 
a de decidir suspender em 
janeiro a fabricação de seu 
problemático avião 737 
MAX. Mesmo, assim, o 
Cade concluiu que a opera-
ção deve resultar em bene-
fícios para a Embraer, que 
passará a ser uma parceira 
estratégica da Boeing.

A operação analisada 
pelo Cade prevê duas tran-
sações. Uma delas consiste 
na aquisição pela Boeing 
de 80% do capital do ne-
gócio de aviação comercial 
da Embraer, que engloba 
a produção de aeronaves 
regionais e comerciais de 
grande porte (operação 
comercial). A segunda tra-

ta da criação de uma joint 
venture entre a Boeing e 
a Embraer voltada para a 
produção da aeronave de 
transporte militar KC-390, 
com participações de 49% 
e 51%, respectivamente 
(operação de defesa).

A parceria entre a Em-
braer e a Boeing foi apro-
vada por 96,8% dos votos 
válidos dos acionistas da 
fabricante brasileira no 
ano passado. Na ocasião, 
a Embraer informou que a 
transação avalia 100% das 
operações de aeronaves 
comerciais da empresa em 
US$ 5,26 bilhões e con-
templa um valor de US$ 
4,2 bilhões pela participa-
ção de 80% da Boeing na 
joint venture. Os negócios 
de defesa e jatos executivos 
e as operações de serviços 
da empresa associados a 
esses produtos permane-
cerão como uma empresa 
independente e de capital 
aberto.

Para a autarquia, a divi-
são que permanece na Em-
braer contará com maior 
cooperação tecnológica e 
comercial da Boeing. Além 
disso, os investimentos 
mais pesados da divisão 
comercial, que tem forte 
concorrência com a Airbus, 
ficarão a cargo da Boeing. 

Trump aumentará tarifas de aço em 25% e de alumínio em 10%
O presidente dos EUA, 

Donald Trump, assinou uma 
proclamação que aumentará 
as tarifas de importação de 
aço e alumínio para cobrir 
pregos, grampos e outros 
produtos a jusante, enquanto 
estudos mostram que as tari-
fas prejudicaram o setor ma-
nufatureiro norte-americano 
e a economia em geral.

O governo Trump aumen-
tará as tarifas sobre impor-
tações de produtos deriva-
dos de aço em 25% a mais 
e aumentará as tarifas sobre 
produtos derivados de alu-
mínio em 10% a partir de 8 
de fevereiro, de acordo com 
a proclamação.

“Concluí que é necessário 

e apropriado, à luz de nos-
sos interesses de segurança 
nacional, ajustar as tarifas 
impostas por proclamações 
anteriores para aplicar aos 
derivados de artigos de alu-
mínio e artigos de aço”, dis-
se Trump na proclamação 
divulgada na noite de sexta-
feira.

“Os produtores estrangei-
ros desses artigos derivados 
aumentaram os envios des-
ses artigos para os EUA para 
contornar” os direitos exis-
tentes sobre as importações 
de aço e alumínio, ameaçan-
do minar as ações do gover-
no para lidar com os riscos 
à segurança nacional, disse o 
presidente.

Argentina, Austrália, Bra-
sil, Canadá, México e Coreia 
do Sul estão isentos das tari-
fas adicionais sobre produtos 
derivados de aço, enquanto 
Argentina, Austrália, Cana-
dá e México estão isentos 
dos direitos adicionais sobre 
produtos derivados de alu-
mínio, disse a proclamação.

Em meio à forte oposição, 
o governo Trump impôs uni-
lateralmente uma tarifa de 
25% sobre as importações de 
aço e 10% sobre as importa-
ções de alumínio em 2018, 
citando preocupações de se-
gurança nacional, definidas 
na Seção 232 da Lei de Ex-
pansão Comercial de 1962.

Muitos economistas e lí-

deres empresariais alertaram 
que as tarifas da Seção 232 
sobre importações de aço 
e alumínio prejudicariam a 
economia dos EUA em ge-
ral, incluindo trabalhadores 
de outros setores manufatu-
reiros que usam aço e alumí-
nio.

Os custos mais altos das 
tarifas de aço e alumínio, 
cotas e retaliação associada 
por parceiros comerciais re-
duziriam o Produto Interno 
Bruto (PIB) dos EUA em 
0,2% ao ano, de acordo com 
uma pesquisa da Trade Par-
tnership Worldwide, LLC, 
uma empresa internacional 
de consultoria econômica e 
de comércio.

Gastos de brasileiros no 
exterior caem 5,4% em 2019

Os gastos de brasileiros 
em viagem ao exterior che-
garam a US$ 17,593 bilhões 
no ano passado, 5,4% menos 
que o registrado em 2018, 
que foram de US$ 18,266 
bilhões. Os dados foram di-
vulgados hoje pelo Banco 
Central.

Entre outros fatores, a 
cotação do dólar influencia 
as despesas de brasileiros 
no exterior. Em 2019, a 
moeda norte-americana ter-
minou com alta de 3,5% em 
um ano de fortes turbulên-
cias no mercado de câmbio, 
que chegou a registrar uma 
desvalorização do real de 
quase 10%. No fim de no-
vembro, a cotação do dólar 
atingiu recorde histórico, 
fechando a R$ 4,24. No úl-
timo mês do ano passado, 
os gastos chegaram a US$ 
1,497 bilhão, contra US$ 
1,403 bilhão em dezembro 
de 2018.

Já as receitas de estran-
geiros em viagem ao Brasil 
totalizaram US$ 509 mi-

lhões no mês passado e US$ 
5,913 bilhões no acumu-
lado de 2019, contra US$ 
488 milhões e US$ 5,921 
bilhões, respectivamente, 
nos mesmos períodos de 
2018. Com isso, a conta de 
viagens no país, formada 
pelas despesas e as receitas, 
fechou dezembro negativa 
em US$ 987 milhões e com 
déficit de US$ 11,681 bi-
lhões nos 12 meses do ano 
passado.

As viagens internacio-
nais fazem parte da conta 
de serviços das transações 
correntes, que são compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países.

Em dezembro, as tran-
sações correntes ficaram 
deficitárias em US$ 5,691 
bilhões e acumularam US$ 
50,762 bilhões no acumula-
do do ano, contra US$ 6,116 
bilhões e US$ 41,540 bi-
lhões, respectivamente, em 
iguais períodos de 2018.
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4 Negócios & Empresas

Olho por olho
Tem muita gente reclamando que a CLT está sendo gra-

dativamente alterada para pior e que o processo do traba-
lho, antes tão simples, aos poucos está se “civilizando”. 
Essa ideia de que a CLT está “se civilizando” tem claro 
sentido pejorativo. No direito processual civil, as regras 
são rígidas para ambas as partes. Não há protecionismos. 
No processo do trabalho nunca foi assim. Como aqui, na 
Justiça do Trabalho, há um lado sabidamente mais fraco 
– o empregado – todas as leis desse processo específico 
tendem a protegê-lo emprestando-lhe um rol maior de ga-
rantias e presunções com forma de equilibrar o jogo.

Um exemplo talvez calhe: se há dúvida como o contra-
to de trabalho foi desfeito, se a pedido do empregado ou 
por iniciativa da empresa, presume-se em favor do traba-
lhador que houve dispensa, isto é, rescisão do contrato por 
vontade da empresa, porque o sistema presume em favor 
do empregado que não é razoável que o trabalhador abra 
mão do emprego que é sua única forma de subsistência. 
Neste caso, inverte-se o ônus da prova e passa a ser da 
empresa o ônus de provar que o empregado abandonou o 
emprego ou pediu demissão.

Com as seguidas atualizações da CLT, contudo, as re-
gras antes favoráveis aos empregados foram sendo apa-
radas aqui e ali e tornando o jogo mais justo. Essa atu-
alização da CLT enrijecendo as regras do contrato para 
ambas as partes é o que os doutores alegam que se está 
“civilizando” o direito do trabalho, isto é, tirando do direi-
to do trabalho o que ele tem de peculiar e aproximando-o 
do processo civil, com claro endurecimento da situação 
jurídica do empregado.

A Lei 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, 
impôs aos empregados o ônus de pagar as custas em caso 
de arquivamento do processo por culpa do empregado. 
Antes, isso não existia. O empregado que ajuizasse uma 
ação trabalhista e não aparecesse na audiência não sofria 
sanção alguma, porque normalmente o juiz do trabalho 
o isentava do pagamento das custas. Agora, não. Se isso 
ocorrer, o empregado é condenado em custas e somente 
poderá ajuizar nova ação se comprovar o pagamento das 
custas da ação anterior.

Recentemente, a 8ª Turma do TST aplicou esse enten-
dimento no Processo RR-1000216-69.2018.5.02.0021 
que uma ex-empregada movera contra o antigo patrão, a 
Fast Food Barão Restaurante Ltda., de São Paulo (SP). A 
empregada se disse dispensada imotivadamente, quando 
grávida. Ajuizou ação e não compareceu à audiência. Foi 
condenada ao pagamento das custas do processo, o que o 
TST manteve.

Os estudos mostram que o índice de ajuizamento de 
ações trabalhistas caiu cerca de 60%. Ninguém é tolinho 
o bastante para supor que a vida judiciária melhorou mui-
to e que tudo isso é mérito da Lei 13.467/2017. Não é. 
Não se cria empregos por lei. Emprego se cria com in-
vestimento na economia de um país. O mérito da Lei da 
Reforma Trabalhista na redução do volume de ações pro-
postas está no fato de que impondo obrigações e direitos 
a ambas as partes, os advogados e os sindicatos estão pe-
sando melhor a possibilidade de ajuizar ou não uma ação. 
Grande parte dessas ações que deixaram de ser proposta 
era feita de aventuras jurídicas, verdadeiro caça-níqueis 
que os tribunais recebiam aos montes porque não havia 
custo nenhum.

Parece-nos, enfim, que a Justiça do Trabalho está se 
afastando daquele conhecido protecionismo que só in-
centivava as partes a litigarem por qualquer coisa porque 
o custo era nenhum. Agora, vale a antiga lei do Talião: 
olho por olho, dente por dente. E o bolso, como disse 
Agostinho Alvim, “é a parte mais sensível do corpo hu-
mano”.

 Contas externas: défi cit de 
US$ 50,7 bilhões em 2019

O déficit nas contas externas do país atingiu US$ 
50,762 bilhões contra US$ 41,540 bilhões em 2018. É o 
pior resultado em quatro anos, de acordo com dados di-
vulgados pelo Banco Central. No mês de dezembro do 
ano passado, o déficit em transações correntes, que são 
compras e vendas de mercadorias e serviços e transferên-
cias de renda do Brasil com outros países, chegou a US$ 
5,691 bilhões. O resultado ficou abaixo do registrado em 
igual mês de 2018: déficit de US$ 6,116 milhões.

As transações correntes, principal indicador sobre o se-
tor externo do país, são formadas pela balança comercial 
(exportações e importações de bens e serviços), pelos ser-
viços adquiridos por brasileiros no exterior e pelas rendas 
primária (lucros e dividendos do Brasil para o exterior, pa-
gamentos de juros e salários) e secundária (renda gerada 
em uma economia e distribuída para outra, como doações 
e remessas de dólares, sem contrapartida de serviços ou 
bens). De acordo com o BC, a variação no déficit para o 
mês decorreu de redução de US$ 2 bilhões em despesas 
líquidas de renda primária, parcialmente compensadas pela 
retração de US$ 1,2 bilhão no saldo da balança comercial.

O superávit comercial chegou a US$ 4,764 bilhões em 
dezembro contra US$ 5,977 bilhões no mesmo mês de 
2018. “As exportações de bens totalizaram US$ 18,2 bi-
lhões em dezembro de 2019, recuo de 6% em relação ao 
mesmo período de 2018. Na mesma base de comparação, 
as importações de bens aumentaram 0,3%, para US$ 13,4 
bilhões”, diz o BC no relatório sobre o setor externo. Na 
comparação com o ano anterior, o superávit comercial re-
duziu de US$ 53,047 bilhões para US$ 39,404 bilhões em 
2019, repercutindo retrações de 6,3% nas exportações e 
de 0,8% nas importações.

De acordo com o BC, no mês, não houve operações re-
lativas ao Repetro, que é um regime fiscal aduaneiro que 
suspende a cobrança de tributos federais na importação 
de equipamentos para o setor de petróleo e gás, principal-
mente as plataformas de exploração. No ano, as importa-
ções líquidas no âmbito do Repetro foram estimadas em 
US$ 1,6 bilhão.

A conta de serviços (viagens internacionais, transpor-
te, aluguel de investimentos, entre outros) registrou saldo 
negativo de US$ 3,541 bilhões em dezembro, e de US$ 
35,141 bilhões de janeiro até dezembro do ano passado. 
A conta de renda primária ficou negativa em US$ 6,699 
bilhões em dezembro e em US$ 55,989 bilhões em doze 
meses. A conta de renda secundária teve resultado negati-
vo de US$ 216 milhões em dezembro de 2019, e positivo 
de US$ 964 milhões no acumulado do ano.

Calçadistas participam de feiras nos EUA
De olho no maior mercado para calçados do mundo, a 

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abical-
çados), por meio do programa Brazilian Footwear, manti-
do em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), desembarca 
nos Estados Unidos em fevereiro. No total, 30 marcas de 
calçados participam das feiras FN Platform (Las Vegas), 
Playtime (Nova Iorque), Sole Commerce (Nova York) e 
Atlanta Shoe Market (Atlanta).

A analista de Promoção Comercial da Abicalçados, 
Ruisa Scheffel, avalia que existe um otimismo com a par-
ticipação, mesmo com o arrefecimento da guerra comer-
cial instalada entre Estados Unidos e China, que favore-
ceu o calçado brasileiro ao longo de 2019. “Os Estados 
Unidos representam um mercado bastante complexo para 
o calçado, que deve ser trabalhado de forma customizada, 
de acordo com a estratégia e maturidade de cada marca. 
A ideia de fazer o circuito de feiras, pela primeira vez no 
âmbito do Brazilian Footwear, é justamente trabalhar as 
marcas de acordo com cada necessidade, pois são mostras 
que atendem regiões e nichos diferentes”, explica Rui-
sa, ressaltando que o Brasil “voltou ao radar das grandes 
marcas norte-americanas”.

Exportações de carne suína batem recorde
As vendas de carne suína do Brasil (considerando todos 

os produtos entre in natura e processados) alcançaram vo-
lume recorde em 2019, de acordo com números revelados 
pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 
Ao todo, foram embarcadas 750,3 mil toneladas ao longo 
dos 12 meses do ano passado. O saldo é 16,2% superior 
ao registrado em 2018, quando foram embarcadas 646 mil 
toneladas. Apenas em dezembro, foram embarcadas 76 
mil toneladas, volume 35,1% maior em relação ao mes-
mo período de 2018, com 56,2 mil toneladas. É o maior 
embarque mensal já registrado na história do setor. Em re-
ceita, o saldo das vendas alcançou US$ 1,597 bilhão, nú-
mero 31,9% maior que o resultado de 2018, com US$ 1,2 
bilhão. Em dezembro, as vendas chegaram a US$ 183,6 
milhões – maior saldo mensal já alcançado pelo setor.

As vendas para a Ásia – região fortemente impactada 
por focos de Peste Suína Africana (PSA) – foram o grande 
impulso das exportações de 2019. A China, que assumiu 
o primeiro lugar nas importações já no primeiro mês do 
ano passado, importou 248,80 mil toneladas, volume 61% 
superior ao total embarcado em 2018. Também impacta-
do pela PSA, o Vietnã aumentou suas importações em 
82,6%, com total de 13,54 mil toneladas em 2019.

“A crise sanitária na Ásia reconfigurou o comércio inter-
nacional de proteína animal. A China, que foi a maior afe-
tada, ampliou sua capacidade de importação de carne suína 
brasileira com a habilitação de novas plantas em novembro 
de 2019. Este é um dos fatores que devem favorecer o au-
mento das vendas brasileiras em 2020, já que os indicado-
res de instituições como o Rabobank demonstram que este 
quadro deve perdurar no mínimo ao longo do ano”, analisa 
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

Na América do Sul, o Uruguai foi o principal destino, 
com 40,48 mil toneladas importadas, volume 12,8% maior 
em relação ao saldo de 2018. Também o Chile se desta-
cou, com importação de 44,54 mil toneladas (+28,9%). 
No Leste Europeu, a Rússia importou 35,28 mil toneladas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 DA COPRERJ - COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, 

GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES 
E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-1, com sede na Rua Doutor 
Alfredo Backer nº 115 sala 407, Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP 
24452-000, convoca seu quadro social composto de 23 (Vinte e três) 
associados para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 a
ser realizada em sua sede no dia 15 de fevereiro de 2020 com primeira 
chamada as 8:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última 
chamada as 10:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1) A 
prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; o balanço 
e o demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade 
e o parecer do Conselho Fiscal no exercício de 2019 e (2) Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, 
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios no exercício de 
2019. São Gonçalo, 28 de janeiro de 2020. 

Edson Felipe Rodrigues Pimentel
Diretor Presidente - CPF nº 910.552.537-34.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DE 2020 DA COPROVERJ COOPERATIVA 

DOS PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS DE VENDAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O Presidente da COPROVERJ - COOPERATIVA DOS 
PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 20.875.288/0001-55, inscrição estadual 
nº 11.436.749, NIRE 334.00053.33-8, com sede na Rua Aluísio Neiva 
227, Centro, São Gonçalo/RJ, CEP 24445-400, convoca seu quadro 
social composto de 39 (Trinta e nove) associados para a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 a ser realizada em sua sede no 
dia 28 de março de 2020 com primeira chamada as 8:00h, segunda 
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h onde a 
seguinte pauta será deliberada e votada: (1) A prestação de contas dos 
órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo o relatório da gestão; o balanço e o demonstrativo 
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer 
do Conselho Fiscal no exercício de 2019 e (2) Destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, 
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios no exercício de 
2019. São Gonçalo/RJ, 28 de janeiro de 2020. Marcelo Cunha Barbosa - 
Diretor Presidente - CPF nº 052.033.867-73.

Boticário e McDonald’s
seguem à frente no 
Top 10 das franquias

Pelo quarto ano consecu-
tivo, a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF) divul-
gou o perfil das 50 maiores 
redes de franquias no Brasil 
por número de unidades em 
operação. De acordo com 
o estudo, o volume de uni-
dades das Top 50 aumen-
tou 9% no último ano, dois 
pontos percentuais a mais do 
que em 2018, quando foi de 
7%. O número mínimo para 
figurar entre as Top 50 do 
franchising brasileiro subiu 
7%, de 301 para 321 opera-
ções. Também aumentou o 
número médio de unidades 
por marca, que passou de 
861 em 2018 para 897 no 
ano passado. 

Dentre as maiores de 
2019, o número de redes 
com mais de mil unidades 
se manteve em 17, como em 
2018, ante 14 no ano ante-
rior. Das marcas participan-
tes, 45 são de origem brasi-
leira. Entre os segmentos, 
o levantamento evidenciou, 
ainda, que o de serviços e 
outros negócios ampliou 
duas vezes sua participação 
na lista, o mesmo número 
das redes de moda.

O Boticário (saúde, bele-
za e bem-estar) se mantém 
na liderança, com um cres-
cimento de 2% em unidades 
na comparação com 2018, 
que subiu de 3.724 para 
3.806. No segundo lugar, o 
McDonald’s (alimentação) 
reassumiu a posição. Com 
alta no volume de unida-
des abertas em 2019 frente 
ao ano anterior, a rede de 
fast food ampliou de 2.289 

para 2.459 suas operações. 
O mais representativo indi-
vidualmente dos segmentos 
do franchising nacional, Ali-
mentação conta com quatro 
franquias entre as Top 10. 
Em terceiro lugar no ranking 
geral está a rede AM/PM, 
com um total de 2.377 uni-
dades, a quarta posição foi 
mantida pela Cacau Show, 
com 2.322 operações, e na 
quinta colocação também 
se manteve a Subway, com 
1.864 unidades.

Ingressando na lista das 
10 maiores franquias no 
Brasil, a Acqio (comunica-
ção, informática e eletrô-
nicos) avançou do 15º para 
o sexto lugar, saltando de 
1.114 para 1.703 unidades. 
A alta demanda por soluções 
de meios de pagamento ele-
trônicos, aliada à praticida-
de e segurança no uso das 
“maquininhas” por lojistas e 
consumidores, além do me-
nor investimento inicial para 
abrir a franquia, foram al-
gumas das principais razões 
para essa expansão.

O sétimo lugar ficou com 
a marca Lubrax+ (serviços 
automotivos), que voltou a 
figurar na lista das 50 maio-
res e totalizou 1.643 unida-
des. A rede Kumon (serviços 
educacionais) vem a seguir, 
na oitava posição, com 1.563 
operações. Outra represen-
tante do segmento de servi-
ços automotivos, a Jet Oil 
ficou em nono lugar, com 
1.491 unidades e, fechando 
as Top 10, a rede CVC (ho-
telaria e turismo), com 1.414 
pontos de venda.

Abrinq vê cenário favorável 
para crescimento do setor

Consenso na feira do brin-
quedo de Hong Kong este 
mês, baratear o produto é 
uma das metas da Associa-
ção Brasileira dos Fabrican-
tes de Brinquedos (Abrinq), 
segundo seu presidente Sy-
nésio Costa, que vê o ano 
começar com boas perspec-
tivas para o mercado.

No exterior, centenas de 
fábricas estão concentrando 
energia no mercado interno 
chinês, que em 2015 era de 
US$ 5 bilhões e ano passado 
fechou em US$ 9 bilhões, de 
acordo com Synésio.

“Por conta das leis trabalhis-
tas mais brandas, entre outras 
facilidades, o Vietnã já tem 35 
grandes fábricas de brinque-
dos, onde um operário trabalha 
mais que aqui por US$ 170 
sem custo adicional”, constata.

O cenário no Brasil, que 
não tem a população de uma 
China, no entanto, também 
caminha favoravelmente, na 
análise do presidente da en-
tidade. Synésio enumera as 
variáveis a partir de medidas 
governamentais:

“O governo está remo-
vendo entraves no ambiente 
de negócios. Temos a menor 
taxa Selic dos últimos anos. 
BNDES, Caixa e BB estão 
estendendo financiamento 

para produtos e fábricas com 
novas taxas de juros. Nosso 
volume de reservas em dólar 
é grande e, como não vamos 
gastá-lo de uma vez, o dólar 
deve ficar comportado. Go-
verno não sinaliza desvalori-
zar o real como fez o gover-
no chinês. Redução do preço 
do gás está chegando às fá-
bricas, e a energia elétrica se 
não baixar pelo menos não 
deve subir. E estamos atuan-
do para ampliação do prazo 
de recolhimento de tributos 
para 90 dias, isso significará 
economia e injeção de com-
petitividade ao brinquedo.”

A indústria nacional en-
tende que o brinquedo tem 
que ficar mais em conta, e 
está buscando eficiência nos 
processos, sistemas e novos 
maquinários.

“São bandeiras da Abrinq, 
uma cruzada contra a con-
corrência desleal em todas 
as suas formas, a ampliação 
do prazo de recolhimento de 
tributos estaduais e federais, 
a centralização das importa-
ções de brinquedos em cinco 
portos, o aumento das apre-
ensões de brinquedos falsifi-
cados e cópias e um progra-
ma de valorização do ato de 
brincar”, conclui o presiden-
te da entidade.

Fernando Frazão/ABr
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Isabel dos Santos ameaça processar 
jornalistas internacionais

Desesperada, Isabel dos Santos comunicou nesta se-
gunda-feira que contratou a empresa internacional de ad-
vogados Schillings Partners para iniciar as ações legais 
contra a ICIJ e seus parceiros nas apurações do Luanda 
Leaks, alegando que as afirmações são falsas e alegações 
infundadas sobre a utilização de recursos ilícitos para in-
vestir em Portugal. A firma que tenta calar os jornalistas é 
a mesma que representa Harry e Meghan Markle no pro-
cesso de saída da família real, tendo avisado os tabloides 
de que não deveriam fotografar o casal na sua nova vida, 
precisamente porque uma das razões para o afastamento 
destes foi a necessidade de fugirem à exposição mediática.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República 
acusou Isabel de má gestão e desvio de fundos da petrolí-
fera estatal Sonangol e também os portugueses que faci-
litaram os negócios da filha do ex-ditador José Eduardo 
dos Santos.

JPMorgan vê oportunidade de compra
Enquanto a maioria dos investidores teme a propa-

gação do coronavírus chinês, os analistas do JPMorgan 
Chase acreditam que a atual volatilidade pode se tornar 
uma oportunidade de compra. E apesar de admitirem que 
a onda vendedora de ações possa continuar antes que a 
infecção melhore, chamam a atenção para o fato de que, 
no passado, grandes surtos como esse causaram uma des-
valorização média de aproximadamente 4,7%. E lembram 
que quanto mais as ações caíram por causa de temores se-
melhantes, mais se recuperavam posteriormente. Assim, 
concluem que temores sobre saúde, guerras localizadas e 
incidentes terroristas foram historicamente oportunidades 
de compra, e não razões para vendas sustentadas.

Bolsas chinesas fecham até fevereiro
 Autoridades chinesas prorrogaram os feriados do 

Ano Novo Lunar em três dias enquanto lidam com a 
crise do coronavírus. Não houve comentário oficial da 
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China 
ou das bolsas de valores de Xangai ou Shenzhen sobre 
quando os mercados serão reabertos. Em 2003, as au-
toridades estenderam a suspensão das negociações por 
quatro sessões no feriado do Dia do Trabalho, em maio, 
durante o surto da Síndrome Respiratória Aguda Gra-
ve. As autoridades de Xangai aconselharam empresas 
a não retomarem as atividades até pelo menos 9 de fe-
vereiro. A Bolsa de Valores da China, a segunda maior 
do mundo, teve negociações pela última vez em 23 de 
janeiro, quando o índice de referência de Xangai fechou 
em queda de 2,8%, a pior véspera do Ano Lunar em três 
décadas de história.

Cotação da Light pode chegar a R$ 28
Os analistas da Ágora Investimentos elevaram o preço-

alvo das ações da Light de R$ 19 para R$ 28, pois verifica-
ram um potencial aumento no Ebitda, impulsionado pelo 
novo plano de recuperação da atual gestão da empresa. 
Assim, com a meta da empresa de reduzir as perdas totais 
em 4 pontos percentuais até 2023, atualmente 27% da car-
ga da rede, estabeleceram que a diminuição de cada ponto 
percentual acrescenta R$ 4 no preço-alvo, o que deverá 
ser verificado após o terceiro trimestre deste ano. Os es-
pecialistas da instituição vislumbram a possibilidade de a 
Light se tornar uma forte candidata para as operações de 
aquisição com a execução, mesmo que parcial, do plano, 
e estimam múltiplo 1,35 vez o valor de mercado sobre a 
base de ativos regulatórios para os processos de fusões e 
aquisições.

Chuvas afetam barragem da Omega
A Omega Geração, empresa de energia elétrica em 

Minas Gerais, comunicou que o nível pluviométrico 
muito alto nos últimos dias fez o rio Pardo Pequeno 
transbordar, no último sábado, superando o limite do 
reservatório da usina de Serra das Agulhas. A empresa 
afirma que ocorreram avarias na barragem, e a usina 
foi desligada e passará por inspeções para reparos. As 
ações da Omega sofreram desvalorização de 1,05%, 
caindo para R$ 41,37.

Vender armas na Índia faz Taurus subir
A cotação das ações da Taurus Armas chegou a subir 

18%, mas terminou com ganhos de apenas 5,8%, em R$ 
6,38. Motivo: assinou com a Jindal Group para produzir e 
vender armas no país asiático. Será formada joint-venture, 
com 51% da indiana e 49% dos brasileiros.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. comunica 
aos senhores acionistas que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de 
janeiro de 2020 foi aprovado o aumento de capital de R$4.370.360.921,82 (quatro bilhões, 
trezentos e setenta milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
oitenta e dois centavos) para R$4.400.360.921,82 (quatro bilhões, quatrocentos milhões, 
trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) com a 
emissão de 29.146.327 (vinte e nove milhões, cento e quarenta e seis mil e trezentos e vinte 
e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão 
de R$1,0292892171496 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, 
sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicidade do presente aviso, para 
que os acionistas exerçam seu direito de preferência para subscrição das novas ações, 
na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, conforme 
previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material concernente ao aumento de capital 
ora aprovado encontra-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, à Avenida 
Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia, a ser realizada em 04/02/2020, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 
(parte), Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberar sobre a rerratificação dos valores da distribuição de lucros 
da Companhia. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, 
mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma 
do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações. 

Rio de Janeiro, 27/01/2020. 
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE 
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, convida a presença de todo o quadro 
societário composto de (21) vinte e um cooperantes para comparecer em 
sua sede no dia 21 de março de 2020 com primeira chamada as 09:00h, 
segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, para 
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 e 
da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020, onde 
uma cópia deste edital também será afixado em local visível na sede da 
cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro 
social, para deliberar e votar as respectivas pautas de cada assembleia. DA 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020: (1) A prestação 
de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; o balanço e 
o demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade 
e o parecer do Conselho Fiscal no exercício de 2019 e (2) Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, 
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios no exercício 
de 2019. DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 2020: (1) Movimentação no quadro social com entrada e saída de 
associados e (2) Reposição de cargos vacantes na Diretoria administrativa. 
Rio de Janeiro/RJ, 28 de janeiro de 2020. Leonardo Rodrigues Colodette - 
Diretor Presidente - CPF - 093.732.517-16.

JUÍZO DE DIREITO DA 45ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 

extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO ALCANTARA em face de 

ESPÓLIO DE ADNEA DE MORAES SIMÃO E NELSON SIMÃO, 
processo nº 0105652-18.2011.8.19-0001, na forma abaixo:

O Dr. MARCIO ALEXANDRE PACHECO DA SILVA, Juiz da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a ESPÓLIO DE ANDEA 
DE MORAES SIMÃO E NELSON SIMÃO, que em 07/02/20, às 
13:00hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga 
nº 115, térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON 
B. RICART, venderá acima da avaliação, não havendo licitantes 
no dia 14/02/20, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, 
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º 
RGI, matrícula nº 106685, Rua Joaquim Nabuco, nº 14, Cobertura 
Duplex 601(701) – Copacabana - RJ, avaliado na íntegra as fls. 
419/444 em 05/09/2019, por R$ 2.470.000,00. De acordo com a 
Certidão de IPTU, consta débito no valor de R$ 138.083,39 mais 
acréscimos legais e FUNESBON R$ 1.155,98 mais acréscimos 
legais. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como 
informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. OBS – 
Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
proter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo  preço, observada a 
ordem de preferencia, conforme prevê o Art. 908 do NCPC.Dado e 
passado nesta cidade, em 27/01/20. Eu, __, Fabio Michel Chamas, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. MARCIO 
ALEXANDRE PACHECO DA SILVA, Juiz de Direito.

QUADRAGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcio 
Alexandre Pacheco da Silva - Juiz Titular do Cartório da 45ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Erasmo Braga, 115 L1 SL 326 a 330 B CEP: 20020-903 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3681 e-mail: cap45vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de 
nº 0112702-85.2017.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO 
EDIFICIO POTIGUAR, representado pelo seu síndico VALTER 
DE ANDRADE SANTOS em face de ESPOLIO DE ANTONIO 
BAPTISTA FILHO, representado pelo seu inventariante RICAR-
DO CORREA BAPTISTA, objetivando citação do réu. Assim, pelo 
presente edital CITA o réu ESPOLIO DE ANTONIO BAPTISTA 
FILHO, representado pelo seu inventariante RICARDO CORREA 
BAPTISTA, inscrito no CPF/MF sob n° 797.224.157-00 que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quin-
ze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir- se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de 
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e deze-
nove. Eu, __ Nicolle Campos Staton - Técnico de Atividade Judi-
ciária - Matr. 01/27645, digitei. E eu, __ Fabio Michel Chamas - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23066, o subscrevo. 216

Financiamento para 
startups tecnológicas 
lideradas por mulheres 

Atualmente, apenas 2% dos 
sócios das startups brasilei-
ras são mulheres. Para mudar 
esse panorama, o fundo Wo-
men Entrepreneurship (WE) 
propõe ampliar o empreende-
dorismo feminino no país por 
meio do acesso à educação e 
ao capital. Até 7 de fevereiro 
inscrições estão abertas para 
Startups brasileiras lideradas 
por mulheres.

Segundo os organizadores, 
o negócio pode estar em qual-
quer fase de desenvolvimento, 
desde que seja de base tecno-
lógica. As empresas selecio-
nadas vão receber aportes que 
variam de R$ 50 mil a R$ 5 
milhões nos próximos cinco 
anos. A iniciativa reúne a Mi-
crosoft Participações, Sebrae 
Nacional, Bertha Capital e 
Belvedere Investimentos que 
se uniram no ano passado para 
lançar duas iniciativas com-
plementares que têm como 
objetivo o fomento à educa-
ção e ao empreendedorismo 
feminino “Women Entrepre-
neurship (WE)” no Brasil.

Elas são compostas por 
dois pilares estratégicos: o 
Fundo de Investimento em 
Participações de Capital Se-
mente (Women Entrepreneur-
ship – Fundo WE) e o Portal 
WE. Estas são ações inclusi-
vas e têm o propósito de en-
globar projetos de todas as 
regiões do Brasil, não impor-
tando a formação prévia das 
empreendedoras no Ensino 
Superior ou Técnico, pois será 
oferecida capacitação técnica 
e de negócios com o investi-
mento. Podem participar star-
tups de todo o país com inicia-
tivas tecnológicas e digitais, 
que tenham pelo menos uma 
mulher como sócia. 

Aportes

Além do fundo WE, a 

parceria entre as empresas 
será responsável pelo The 
We.Studio, que fará aportes 
entre R$ 50 mil e R$ 500 mil 
para empresas de mulheres, 
além de oferecer capacitação 
de pessoas, negócios e de tec-
nologias e mentoria técnica. 
O Sebrae participa do progra-
ma por meio de conteúdo de 
capacitação no Portal WE, e 
do Sebrae Lab, e os espaços 
de coworking (locais de traba-
lho compartilhados).

Para Renata Malheiros, 
coordenadora nacional de 
Projetos de Empreendedo-
rismo Feminino do Sebrae, 
o programa busca dar mais 
espaço para as mulheres no 
mercado. “O Women Entre-
preneurship busca criar as 
bases de uma cultura de ino-
vação e empreendedorismo 
no país, além de proporcio-
nar mudanças no padrão de 
baixa participação feminina 
nas startups brasileiras”,
destacou em nota.

Para participar, a star-
tup deve se inscrever 
no site www.weventures.
com.br e ser aprovada em to-
das as etapas de recrutamen-
to e seleção, que incluem 
inscrição, conversa por ví-
deoconferência e reuniões 
com investidores. Podem 
concorrer startups com sede
no Brasil, com no mínimo 
20% de participação societá-
ria composta por mulheres. 
Mais informações no por-
tal The We Studio.

Empreendedorismo feminino

De acordo com a pesquisa 
do Sebrae sobre Empreende-
dorismo Feminino, o Brasil 
tem a 7ª maior proporção de 
mulheres entre os chamados 
Empreendedores Iniciais – 
pessoas que estão à frente de 
empreendimentos com me-

nos de 42 meses de existên-
cia. A pesquisa revela ainda 
que as Donas do Negócio, 
pós-empreendedoras, estão 
à frente de negócios de porte 
menor, sendo que 87% tra-
balha por conta própria.

Por isso, mais que ofere-
cer investimento, a Inicia-
tiva WE quer ajudar a criar 
líderes mulheres que sirvam 
de exemplo para as gerações 
futuras. O objetivo é mos-
trar que empreender pode 
ser um caminho natural para 
qualquer mulher. “Será um 
impacto de longo prazo que 
provavelmente reverbera-
rá para as gerações futuras. 
À medida que um número 
maior de startups lidera-
das por mulheres ganharem 
mais experiência, elas irão 
estimular outras mulheres a 
fundarem, realizar mentoria 
ou financiar novos empreen-
dimentos”, afirma Franklin 
Luzes, vice-presidente da 
Microsoft Participações.

“Os estudos desenvolvi-
dos no Sebrae mostram que 
44% das mulheres que em-
preendem o fazem por ne-
cessidade, frente a 32% dos 
homens”, aponta o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles. 
“Trabalhamos para aumentar 
a presença de empresárias 
à frente de negócios inova-
dores. Acreditamos que esta 
parceria com a Microsoft 
será um importante catalisa-
dor para provocar esta mu-
dança cultural e fomentar o 
empreendedorismo feminino 
em startups. Atualmente, os 
principais setores liderados 
por mulheres no país são de 
alimentos e bebidas, vestuá-
rio e beleza”, acrescentou.

Segundo Marco Hascal, 
sócio da Belvedere Investi-
mentos, que tem um quadro 
com 42% da equipe composta 
por mulheres, sendo três delas 

diretoras, explica que essa ini-
ciativa vai acelerar a expansão 
de novas empresas com lide-
ranças femininas e dar uma 
visão global para todos. A 
Iniciativa WE espera investir 
em 25 startups nos próximos 
cinco anos. A Belvedere In-
vestimentos ficará também 
responsável pela captação dos 
recursos. Além disso, devido 
ao caráter inovador e disrup-
tivo desta iniciativa, a Belve-
dere Investimentos também 
irá criar um veículo dedicado 
a receber a participação de 
pessoas físicas que desejem 
apoiar esta iniciativa de fo-
mento ao empreendedorismo 
feminino no Brasil.

Do ponto de vista da tese 
de investimento e das áreas 
nas quais as startups serão 
selecionadas, Rafael Mo-
reira, CEO da Bertha Capi-
tal, salienta que tecnologias 
disruptivas tais como Inte-
ligência Artificial, Internet 
das Coisas (IoT) e Com-
putação em Nuvem são 
exemplos de tecnologias 
transversais que habilitam 
negócios inovadores que 
estarão no centro da tese de 
investimento. 

“O Fundo WE possui um 
olhar diferenciado pois será 
um dos fundos de investi-
mento em startups com o 
maior grau de sofisticação 
e complexidade no merca-
do, pois combina a questão 
do propósito de apoiar o 
empreendedorismo femi-
nino, observa as principais 
tecnologias habilitadoras 
no mercado, além de trazer 
várias corporações empre-
sariais com seus desafios e, 
portanto, oportunidades de 
demanda e apoio segmenta-
do em setores econômicos 
tais como finanças, varejo, 
indústria, construção, dentre 
outros”, ressalta Moreira.
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JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 

extraídos dos autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, 
movida por BERNARDO BLANQUIER LESSA BASTOS 

em face de TATIANA ZAMBRANO DE ARAUJO, 
processo nº 0133484-84.2015.8.19-0001, na forma abaixo:

O Dr. JOSIMAR DE MIRANDA ANDRADE, Juiz da Vara acima, 
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos 
os interessados especialmente a TATIANA ZAMBRANO DE 
ARAUJO, que em 10/02/20, às 12:00 hs., no Átrio do Fórum 
do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115, térreo, hall dos 
elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima 
da avaliação, não havendo licitantes no dia 17/02/20, no mesmo 
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único 
do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 50876, Av. 
Atlântica nº 910, apto 101 – Leme - RJ, avaliado as fls. 661/677 em 
16/12/2019, por R$ 2.800.000,00. As certidões serão lidas no ato 
do pregão, assim como informações sobre débitos, etc. OBS – Os 
créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter 
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem 
de preferencia, conforme prevê o Art. 908 do NCPC e Art. 130 
do Código Tributário Nacional. Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na 
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta 
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, 
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. 
Dado e passado nesta cidade, em 27/01/20. Eu, __, Flavio 
Plastina Cardoso, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(ass) Dr. JOSIMAR DE MIRANDA ANDRADE, Juíz de Direito.

JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão e Intimação, extraídos dos autos 
da Ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

movida por CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em face 
de ROMUALDO ZANONI E OUTRO, processo nº 0206183-

39.1900.4.02.5101(00.0206183-0), na forma abaixo:
O Dr. OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz Federal da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a ROMUALDO ZANONI E 
LUCIA AUXILIADORA FERREIRA ZANONI, que em 06/02/20, às 
14:00 hs., no Átrio do Fórum da Justiça Federal do Rio de Janeiro, 
sito a Av. Rio Branco, nº 243, anexo I, térreo, o Leiloeiro MARIO 
MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, não havendo 
licitantes no dia 13/02/20, no mesmo local e hora, a quem mais 
oferecer, independente da avaliação, na forma do art. 891 § único 
do NCPC, o imóvel registrado no 9º RGI, matrícula 3899, Rua 
Lino Coutinho, nº 53 – Anil – Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls. 
741 em 20/08/19, por R$ 420.000,00. As certidões serão lidas no 
ato do pregão, assim como informações sobre débitos, etc. OBS 
– Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza 
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a 
ordem de preferencia, conforme Art. 908 do NCPC.Pagamentos: 
à vista, de acordo com o art. 892 do NCPC, comissão de 5% ao 
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou 
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na 
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e 
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrada pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 00/00/16. Eu, Jaqueline do Nascimento Mon-
teiro, Diretora de Secretaria, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. 
OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz Federal.

QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias 
de Araujo - Juiz em Exercício do Cartório da 4ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Bra-
ga, 115 sala 217 E 219 A CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Ja-
neiro - RJ Tel.: 2588-2391 e-mail: cap04vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Usucapião, 
de nº 0193037-43.2007.8.19.0001 (2007.001.188381-1), movida 
por HELENA DIAS TISSER em face de VIRGINIA MARIA LEITÃO 
DA CUNHA; VASCO TRISTÃO LEITÃO DA CUNHA; FRANCIS-
CA HERMINIA QUARTIM DE ALMEIDA; ESPOLIO DE VICTOR 
RIBEIRO LEUZINGER; ESPOLIO DE SAUL JAYME VAINBERG; 
ESPOLIO DE ESTHER MALACHIAS WAINBERG; MOYSES 
WAINBERG; FRIMA MYRIAN WAINBERG; ESPOLIO DE NAIR 
CASALI AMARANTE; CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FREDIMIO 
TROTTA; ALESSANDRO LELLIS DA SILVA, objetivando CITA-
ÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA os réus VIRGINIA MA-
RIA LEITÃO DA CUNHA; VASCO TRISTÃO LEITÃO DA CUNHA; 
PREVINAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. e EVENTUAIS INTE-
RESSADOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para no prazo de quinze dias oferecerem contestação ao pedido 
inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não 
ofereçam contestação, e de que, permanecendo rev, será nome-
ado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019. Eu, __ Luiz 
Carlos de Mello Santos - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/31235, digitei. E eu, __ Renata Dias Montalvão Bastos - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/32126, o subscrevo.

QUINTA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA CAPÍTAL
O MM. Juíz de Direito em exercicio, Dra. Fernanda Xavier de Brito 
Juíz do Cartório da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da 
Capital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e sentença 
deste Juízo datada de 08.03.2019 nos autos da ação de Interdição 
nº 0260719-97.2016.8.19.0001 dele conhecimento tiverem, que foi 
decretada a CURATELA DEFINITIVA RELATIVA de TANYA CHA-
GAS PEREIRA, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da 
carteira de identidade nº 013125292-4, expedida pelo Ministério 
do Exército, inscrita no CPF nº 225.288.067-87, residente na Rua 
Vicente de Souza nº 19, aptº 202, Botafogo, nesta Cidade, nascida 
em 18/02/1935, filha de Gashypo Chagas Pereira e de Conceição 
Garcia Chagas Pereira, Certidão de Casamento lavrada na 14ª 
CRCPN desta Cidade, às fls. 52v, Livro B-05-ESP, sob o nº 827, 
DECLARANDO-A RELATIVAMENTE INCAPAZ DE EXERCER, 
PESSOALMENTE, TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL, NA FORMA 
DO ART. 4º DO CÓDIGO CIVIL, DEVENDO SER REPRESENTA-
DA, NA PRÁTICA DE QUALQUER DAQUELES ATOS, NÃO PO-
DENDO, CONTUDO, A CURADORA ALIENAR, ONERAR BENS 
OU CONTRAIR DÍVIDAS EM NOME DA INTERDITANDA SEM 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL..E nomeada curadora da mesma a Sra. 
ALINE CHAGAS COELHO DA ROCHA WEAVER, brasileira, divor-
ciada, serventuária da justiça aposentada, portadora da carteira 
de identidade nº 04101285-7, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF nº 
550.033.547-20, residente na Rua Dona Mariana nº 182/1504, Blo-
co 01, Botafogo nesta cidade

JUÍZO DE DIREITO DA 
01ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 

EDITAL de 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança 
proposta pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL 
VARGEM SHOPPING em face de RAQUEL PALMA - Processo 
nº. 0035843-20.2016.8.19.0209, passado na forma abaixo: O 
DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de 
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital, aos 
interessados, de que no dia 29/01/2020 e 05/02/2020 às 15:00 
horas, no Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, situado na 
Avenida Luiz Carlos Prestes, s/no, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
será vendido em 1º e 2º Público Leilão respectivamente, o 
DIREITO E AÇÃO a LOJA 131 SITUADA NA ESTRADA 
DOS BANDEIRANTES Nº 15.076, VARGEM PEQUENA/RJ.
AVALIAÇÃO R$ 100.000 (CEM MIL REAIS), O Edital na integra 
está afixado no Átrio do Fórum, nos Autos acima e foi publicado/
disponível no site de leilões on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Art. 887, §2º e 3º do CPC. 
RJ, 27/11/2019. 

JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE/PRESENCIAL, 
e INTIMAÇÃO com prazo de 05(cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BOULEVARD em 
face dos ESPÓLIOS DE ANTÔNIO RODRIGUES PEREIRA 
E ANGELINA LIMA PEREIRA - Processo no 0047512-
15.2016.8.19.0001, passado na forma abaixo: O DR MAURO 
NICOLAU JUNIOR – Juiz Titular da Vara acima, FAZ SABER aos 
interessados de que no dia 04/02/2020 e 11/02/2020 às 12:00 
horas, na sede do Sindicato dos Leiloeiro do Rio de Janeiro, 
situado na Avenida Erasmo Braga no 227 – Sala 1008, Centro/
RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, 
e através do site on-line www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.
sindicatodosleiloeirorj.com.br, será apregoado e vendido em 
1o e 2o Público Leilão respectivamente, o APARTAMENTO No 
405 - BLOCO 02, SITUADO NA RUA VISCONDE DE ABAETÉ, 
No 109 – VILA ISABEL/RJ. AVALIAÇÃO DE R$ 259.655,00 
(Duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais). – Maiores informações e condições de Leilão, estão 
na íntegra no Edital que está afixado no Átrio do Fórum, nos 
Autos acima, e nos sites www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br. RJ, 03/12/2019. 

US$ 5, 6 bilhões voaram da bolsa em 2019
Brasil tem, em 
12 anos, a maior 
retirada de 
aplicações por 
estrangeiros

Dados do Banco Central di-
vulgados nesta segunda-feira 
revelaram o pior desempenho 
registrado para a negociação 
direta de papéis em bolsa no 
mercado doméstico nos últi-
mos 12 anos. Os investidores 
estrangeiros retiraram US$ 
5,666 bilhões de aplicações 
em ações em 2019. Neste ano, 
na parcial de janeiro até o dia 
23, o BC contabilizou saída 
líquida de investimentos es-
trangeiros de US$ 1,7 bilhão 
em ações e fundos de investi-
mento juntos.

Em 2008 a saída che-
gou a US$ 10,850 bilhões, 
quando todos os mercados 
foram afetados com a cri-
se econômica global. Em 
2018, o dado havia ficado 
negativo em US$ 4,265 
bilhões. Os motivos não 
foram apontados pela au-
toridade monetária, mas foi 
descartado que seja uma 
resposta as reformas eco-
nômicas do governo. 

Quando analisado, no en-
tanto, os fundos de investi-
mento houve entrada de US$ 
2,053 bilhões em 2019, ante 

retirada de US$ 850 milhões 
no ano anterior. O dado foi 
revisado pelo BC, após di-
vulgar que a saída em 2018 
havia sido de US$ 3,417 bi-
lhões - segundo a autarquia, 
a revisão refletiu uma atua-
lização rotineira dos dados 
reportados ao BC.

O chefe do departamento 
de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha, afirmou que, 
pela ótica do BC, faz sentido 
analisar esse movimento so-
mando as duas linhas, já que 
ambas envolvem a compra 
de ações, embora por vias 
diferentes. Ele explica que 
quando adotado esse parâ-
metro, o dado em 2019 ain-
da ficou no vermelho, a US$ 
3,613 bilhões, mas inferior à 
saída de US$ 5,114 bilhões 
de 2018.

Resistência

Perguntado se uma nova 
performance negativa indica-
va a resistência dos investido-
res estrangeiros em entrar na 
bolsa a despeito das reformas 
econômicas já realizadas pelo 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, Rocha ponderou 
que “existe volatilidade nesse 
movimento”.

 “Se você olhar o ano de 
2019 como um todo, espe-
cificamente para o compor-
tamento de ações e fundos 
de investimento no mercado 
doméstico, você vai ver que 
o valor para o ano foi negati-
vo, mas com várias alternân-

cias de resultados positivos e 
negativos ao longo do ano”, 
disse, acrescentando que esse 
comportamento com foco no 
curto prazo é característico do 
investimento em ações.

“Em relação à Bovespa 
como um todo, às ações, o 
que nós vimos ao longo de 
2019 foi um crescimento do 
seu índice, com esse índice 
batendo recorde. Supõe-se 
que uma continuidade des-
se processo possa atrair os 
investidores estrangeiros no-
vamente”, completou.

Ingressos líquido

De acordo com o BC, os 
ingressos líquidos em in-
vestimentos diretos no país 
(IDP) somaram US$9,4 
bilhões no mês, composto 
por ingressos líquidos de 
US$1,6 bilhão em partici-
pação no capital e de US$ 
7,8 bilhões em operações 
intercompanhia. Em 2019, 
os ingressos líquidos de IDP 
somaram US$ 78,6 bilhões, 
correspondendo a 4,27% do 
PIB, patamar próximo aos 
US$78,2 bilhões registrados 
no ano de 2018, equivalente 
a 4,15% do PIB.

Em dezembro, houve sa-
ídas líquidas de US$ 4,6 
bilhões em instrumentos 
de portfólio negociados no 
mercado doméstico, com 
saídas líquidas de US$ 1,1 
bilhão em ações e fundos de 
investimento, e de US$ 3,5 
bilhões em títulos de dívida. 

No ano, ocorreram saídas 
líquidas de US$ 7,6 bilhões 
em instrumentos negociados 
no mercado doméstico, com-
postas por saídas líquidas de 
US$ 3,6 bilhões em ações e 
fundos de investimento, e de 
US$ 4,0 bilhões em títulos 
de dívida.

Reservas

O estoque de reservas 
internacionais atingiu US$ 
356,9 bilhões em dezembro 
de 2019. “A redução de US$ 
9,5 bilhões nesse estoque, 
relativamente à posição de 
novembro, decorreu princi-
palmente da liquidação de 
US$ 9,6 bilhões de vendas 
no mercado à vista e da con-
cessão de US$ 1,8 bilhão 
em operações de linha com 
recompra”, justificou o BC. 
As variações por paridades e 
por preços contribuíram para 
elevar o estoque de reservas 
em US$ 1,1 bilhão, enquanto 
a receita de juros adicionou 
US$ 589 milhões ao estoque.

No ano, houve redução de 
US$ 17,8 bilhões no estoque 
de reservas internacionais, em 
função das vendas no merca-
do à vista, US$ 36,9 bilhões. 
Os principais fatores que atu-
aram em sentido contrário, 
contribuindo para a elevação 
das reservas, foram as receitas 
com juros, US$ 7,5 bilhões; as 
variações por preço, US$ 9,1 
bilhões; e o retorno líquido de 
linhas com recompra, US$ 2,3 
bilhões.

Vendas do Tesouro Direto avançam 72% 
No ano passado, R$ 30,8 

bilhões em títulos públicos 
foram vendidos a pessoas fí-
sicas, informou nesta segun-
da-feira o Tesouro Nacional. 
O valor vendido por meio do 
programa Tesouro Direto é 
o maior para um ano desde 
a criação do programa, em 
2002. Em relação a 2018, as 
vendas cresceram 72,1%.

Em dezembro, o Tesouro 
vendeu R$ 1,819 bilhão em 
títulos públicos a pessoas 
físicas. O montante é leve-
mente inferior a dezembro 
de 2018 (R$ 1,883 bilhão). 
Mesmo com a queda no úl-
timo mês do ano, o progra-
ma encerrou 2019 batendo 
recordes.

O total de investidores 
ativos no Tesouro Direto - 
com saldo em aplicações 
no programa - fechou 2019 

com 1.201.181 pessoas re-
gistradas. Ao longo de todo 
o ano passado, 414.863 no-
vos investidores aderiram ao 
programa, o que represen-
ta crescimento de 52,76% 
no número de investidores 
ativos na comparação com 
2018.

Conforme apuração da 
agência Brasil, no ano pas-
sado, os títulos mais vendi-
dos foram os corrigidos pela 
taxa Selic (juros básicos da 
economia). Esses papéis 
concentraram 45,84% das 
vendas em 2019. Em segun-
do lugar, vieram os papéis 
vinculados à inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que responderam 
por 36,89% das vendas.

Em terceiro, ficaram os 
títulos prefixados (com juros 

definidos antecipadamen-
te), que responderam por 
17,27% das vendas. Os in-
vestimentos de menor valor 
continuaram a liderar a pre-
ferência dos aplicadores. As 
vendas abaixo de R$ 1 mil 
concentraram 65% das ope-
rações no ano.

Com o resultado de de-
zembro, o estoque de títulos 
públicos aplicados no Te-
souro Direto subiu para R$ 
59,645 bilhões. Isso ocorreu 
porque, no mês passado, o 
Tesouro resgatou R$ 1,977 
bilhão. A variação do esto-
que representa a diferença 
entre as vendas e os resga-
tes, mais o reconhecimento 
dos juros que incidem sobre 
os títulos.

O Tesouro Direto foi 
criado em janeiro de 2002 
para popularizar esse tipo 

de aplicação e permitir que 
pessoas físicas possam ad-
quirir títulos públicos di-
retamente do Tesouro, via 
internet, sem intermedia-
ção de agentes financei-
ros. O aplicador só tem de 
pagar uma taxa à corretora 
responsável pela custódia 
dos títulos. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
no site do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma 
das formas que o governo 
tem de captar recursos para 
pagar dívidas e honrar com-
promissos. Em troca, o Te-
souro Nacional se compro-
mete a devolver o valor com 
um adicional que pode variar 
de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou 
uma taxa definida antecipa-
damente no caso dos papéis 
prefixados.

Aumenta produção  
de gás natural na China 

A China importa 70% do 
petróleo que refina e qua-
se metade do seu consumo 
de gás natural. Segundo a 
Comissão Nacional de De-
senvolvimento e Reforma, o 
principal órgão de planeja-
mento econômico da China, 
o país registrou crescimento 
na produção de gás natural em 
2019. Produziu no ano pas-
sado 177,7 bilhões de metros 
cúbicos de gás natural, um au-
mento anual de 11,5%. 

Em 2018, a produção de 
gás natural cresceu 7,5% em 
termos anuais, chegando a 
161,02 bilhões de metros 
cúbicos. Em 2019, a impor-
tação chinesa de gás natu-
ral subiu 6,5% em relação 
a 2018, totalizando 132,2 
bilhões de metros cúbicos. O 
consumo aparente de gás na-
tural ficou em 306,7 bilhões 
de metros cúbicos no ano 
passado, alta anual de 9,4%.

Conforme a Xinhua, estima-
se o consumo de gás natural da 
China cresça 8,6% em 2020, 
atingindo 330 bilhões de metros 
cúbicos, em meio aos esforços 
chineses para combater a polui-
ção do ar, previu a PetroChina, 
a maior produtora de petróleo e 
gás do país.

Gasoduto

Em dezembro passado, os 
presidentes da Rússia e da 
China lançaram o gasoduto 
Força da Sibéria, que fornece-
rá gás da região de Yakutia, na 
Sibéria, para o norte da China. 
O projeto, iniciado em 2014, 
foi inaugurado pelos líderes 
Vladmir Putin, na cidade de 

Sóchi, e Xi Jinping, de Pe-
quim, por videoconferência.

O chamado “acordo do sé-
culo” entre o grupo Gazprom, 
da Rússia, e a Corporação Na-
cional de Petróleo da China, é 
resultado de um investimento 
de US$ 55 bilhões (cerca de 
R$ 230 bilhões). Ao longo de 
3 mil quilômetros, o gasoduto 
fornecerá 38 bilhões de metros 
cúbicos de gás ao ano, em um 
contrato que durará 30 anos.

Origem

Gás natural é uma subs-
tância composta por hidro-
carbonetos que permanecem 
em estado gasoso nas condi-
ções atmosféricas normais. 
É essencialmente composta 
pelos hidrocarbonetos meta-
no (CH4), com teores acima 
de 70%, seguida de etano 
(C2H6) e, em menores pro-
porções, o propano (C3H8), 
usualmente com teores abaixo 
de 2%.

A produção de gás natural é 
feita basicamente em seis eta-
pas: exploração, explotação, 
produção e processamento 
em campo, beneficiamento, 
transporte e armazenamento 
e distribuição. O Brasil possui 
cerca de 0,20% do gás natural 
mundial apenas. e acordo com 
a Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), os prognósticos 
indicam um consistente au-
mento da disponibilidade de 
gás natural no mercado do-
méstico, com a produção na-
cional saltando da casa de 73 
milhões de metros cúbicos/dia 
para cerca de 146 milhões de 
metros cúbicos/dia em 2030.

Telefónica procura interessado 
para sua divisão Tech

A Telefónica está pro-
curando um parceiro para 
comprar até 49% na Telefó-
nica Tech, que agrupa seus 
negócios de cibersegurança, 
Internet das Coisas e compu-
tação em nuvem, informou 
nesta segunda-feira o jornal 
El Confidencial. De acordo 
com a reportagem, a Tele-
fónica contratou o Morgan 
Stanley para procurar um 
investidor para adquirir uma 
fatia de sua unidade de tec-
nologia.

Conforme a Reuters, a 
empresa espanhola de te-
lecomunicações disse em 
novembro que planejava di-

vidir parte de seus negócios 
na América Latina e buscar 
parceiros para outras unida-
des, numa tentativa de gerar 
mais de 2 bilhões de euros 
por ano em receitas extras 
até 2022. O presidente-exe-
cutivo, José Alvarez-Pallete, 
disse na época que diferentes 
investidores demonstraram 
interesse na Telefónica Tech.

No Brasil, o grupo es-
panhol conhecido pelo uso 
comercial da marca Vivo e 
opera desde 1998. A confe-
rência de resultados do quar-
to trimestre de 2019 da em-
presa está marcada para 19 
de fevereiro.




