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BNDES vende a R$ 30 ação da
Petrobras que fecha em R$ 32
Papéis, vendidos a
R$ 22 bi, valiam R$ 23
bi no fechamento
do mercado

A oferta de 734.202.699 ações ordinárias da Petrobras de titularidade
do BNDES teve seu preço fixado a
R$ 30 por papel. A venda movimen-

Fachin aceita
delação
premiada
de Cabral
O ministro Edson Fachin, relator
da Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal (STF), homologou nesta
quarta-feira a delação premiada do
ex-governador do Rio de Janeiro
Sergio Cabral, que está preso desde
novembro de 2016.
Após ter sido rejeitado pelo Ministério Público Federal (MPF) do
Rio de Janeiro, o acordo de Cabral
foi fechado junto à Polícia Federal
(PF) no fim do ano passado. O teor
da colaboração permanece em sigilo, mas há, por exemplo, citação a
juízes. Está prevista também a devolução de R$ 380 milhões pelo ex-governador, que comandou o Executivo fluminense entre 2007 e 2014.
Fachin homologou o acordo
mesmo após parecer contrário da
Procuradoria-Geral da República
(PGR). Com a decisão, os depoimentos do ex-governador adquirem
validade jurídica. Os anexos da colaboração premiada de Cabral seguem agora para o MPF, que deve
analisar as linhas de investigação.

tou R$ 22,06 bilhões. A operação
foi a maior oferta de ações feita na
década no mercado brasileiro, segundo assessoria da B3 (a Bolsa de
Valores de São Paulo).
No final do pregão desta quintafeira, a ação ordinária (com direito
a voto) da companhia alcançou a
cotação de R$ 31,29. Neste patamar, os papéis vendidos pelo BNDES teriam valor de R$ 23 bilhões.
Assim, quem comprou poderia embolsar ganho de 2,66% em um dia.

O montante de 17,55% do total
das ações da oferta global foi destinado prioritariamente a investidores não institucionais e 82,45%
a investidores institucionais, como
bancos, seguradoras e fundos de investimento.
Com a venda desta quinta-feira e
outra realizada pela Caixa no final
do ano passado, a União passa a deter, direta ou indiretamente, apenas
50,2% do capital da Petrobras.
O BNDES anunciara a realiza-

ção de oferta em 22 de janeiro. De
acordo com o Banco, a operação é
resultado do programa de desinvestimento de participações acionárias
em empresas listadas na Bolsa.
O processo já incluiu, nos últimos meses, a venda total de participações acionárias do BNDES na
Marfrig Global Food e na Light. O
BNDES tem em curso, ainda, potencial oferta pública de ações ordinárias da JBS. Fatos & Comentários, página 3

Rentabilidade de fundos de
pensão vai a 13,06% do PIB

O patrimônio dos fundos de pensão somou R$ 959 bilhões em outubro de 2019, o equivalente a 13,4%
do PIB. O total é 7% maior que o
registrado em dezembro de 2018
(R$ 900 bilhões), segundo levantamento da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp).
“A previsão é que o patrimônio
chegue a R$ 1 trilhão ainda neste
primeiro semestre e duplique para
R$ 2 trilhões em duas décadas”,
afirmou nesta quinta-feira o presidente da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp), Luís Ricardo Martins.
Segundo Martins, o sistema
tem apresentado crescimento
“consistente e robusto”, puxado pela demanda reprimida, que
procurou pelos fundos a partir de
2016, depois do anúncio da reforma da Previdência.

Martins prevê patrimônio de R$ 1 trilhão ainda neste semestre
Dados da Abrapp mostram que
a rentabilidade da carteira consolidada até outubro do ano passado dos fundos de pensão foi de
10,69%, no acumulado do ano,
bem acima da TJP (taxa que estabelece o rendimento mínimo das
entidades), que ficou em 7,78%.

Para o ano de 2019, a projeção
da Abrapp é que a rentabilidade do
sistema chegue a 13,06%, acima da
TJP (INPC+5,84% a.a) de 10,73%.
O número divulgado é uma projeção, e não foi fechado, porque alguns planos ainda não terminaram
o balanço do ano passado.

Anasps

Mendonça: desemprego cresceu
87,7% em cinco anos
crescimento de 87,7%, conforme
os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, do IBGE”, destaca.
Mendonça explica que, no mesmo período, foram abertas 1,752
milhão de vagas, para um total de
93,390 milhões de ocupados. Mas
o que aumentou, de fato, foi o emprego no setor privado sem carteira assinada e o trabalho por conta
própria. De 2014 a 2019, segundo

o IBGE, o país eliminou 3,231
milhões de empregos com carteira (-8,9%), abrindo 3,038 milhões de vagas por conta própria
(14,3%) e 1,267 milhão de ocupações sem carteira (12,3%).
Para o economista, atualmente apenas os juros, em baixa, representam um fator de estímulo
para o crescimento. Além da
dificuldade de recolocação no
mercado de trabalho, ele observa
que a recente “reforma” da Previdência, aprovada no ano passado, é “anticonsumo”.
Mesmo o emprego formal,
que teve certa expansão em 2019
(saldo de 644 mil vagas, segundo
o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados, do Ministério
da Economia), deve parte dessa alta ao trabalho intermitente
e parcial, com menor proteção.
E os salários de quem entra no
mercado são menores que os
daqueles que saem. Mendonça
observa que isso ocorre historicamente, mas faz uma ressalva:
“A diferença está alargando”.

O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta quinta-feira mais um
ministro: Gustavo Canuto, titular
da pasta do Desenvolvimento Regional. Para o seu lugar, foi nomeado Rogério Marinho, que ocupava a
Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia. As mudanças constam em
edição extra do Diário Oficial da
União (DOU), publicada no mesmo dia.
Canuto, que é formado em engenharia de computação e especialista
em políticas públicas e gestão governamental, vai assumir a presidência da DataPrev, a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência.
“O presidente da República decidiu, na data de hoje (quinta-feira),
nomear para a presidência da Empresa de Tecnologia e Informações
da Previdência Social (DataPrev),
Gustavo Canuto. A DataPrev é uma
empresa pública que fornece soluções em tecnologia da informação
e comunicação para o aprimoramento e execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Ela tem
como principal cliente o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Foi selecionado por ser um dos
melhores quadros para equalizar
tecnicamente os desafios enfrentados atualmente pelo INSS. Em consequência, o senhor presidente da
República, Jair Bolsonaro, nomeou
Rogério Marinho para o cargo de
ministro de Estado do Desenvolvimento Regional”, informou o porta-voz da Presidência da República,
Otávio Rêgo Barros.
Esta é a quinta mudança na equipe ministerial. Desde que assumiu
o cargo, Jair Bolsonaro trocou os
titulares do Ministério da Educação (Ricardo Velez por Abraham
Weintraub), da Secretaria-Geral da
Presidência (Gustavo Bebianno por
Floriano Peixoto e, em seguida, por
Jorge Oliveira) e Secretaria de Governo (Santos Cruz por Luiz Eduardo Ramos).

OPINIÃO
Startups bilionárias que não dão
lucro. Até quando isso ocorrerá?

Informalidade põe em xeque a recuperação

O discurso governamental de
que a economia está em recuperação é questionável quando se
analisa os números do mercado
de trabalho. No final do ano passado, de cada 10 trabalhadores no
país, sete ou oito eram informais.
A constatação é do economista
Sérgio Mendonça, ex-secretário
de Recursos Humanos e ex-diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
entrevistado pelo portal Rede
Brasil Atual (RBA).
“Em 2019, o desemprego parou de subir, mas se manteve em
nível elevado, com o mercado de
trabalho indicando precariedade
ao abrir vagas não formais, com
menor grau de proteção”, observa o economista.
Segundo ele, se os resultados
de 2019 foram menos ruins, a
comparação com 2014 mostra
que o país piorou. “O número médio de desempregados,
por exemplo, passou de 6,699
milhões para 12,575 milhões,

Bolsonaro tira
Canuto do
ministério e põe
na Dataprev

Marília Cardoso, página 2
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,2840

Dólar Turismo

R$ 4,4230

Euro

R$ 4,7038
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6143

Ouro (gr)

R$ 217,30

Selic
Hot Money

4,25%
0,85% a.m.
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Sem ciência forte seremos um país periférico
Estamos em plena era da
sociedade do conhecimento,
onde a produção do saber
e a inovação representam
o principal fator estratégico para o desenvolvimento social e econômico.
Atualmente, cada vez mais
o trabalho físico é feito pelas
máquinas, e o mental, pelos
computadores. No entanto,
cabe ao homem a tarefa de
ter ideias e ser criativo.
Galileu Galilei (1564–
1642) é considerado o fundador da ciência moderna.
Estabeleceu os alicerces do
método cientíﬁco e da autonomia da pesquisa cientíﬁca. Rapidamente a ciência
moderna espalhou-se pelo
planeta.
No Brasil, a ciência é uma
atividade relativamente recente. Foi institucionalizada, em 1951, com a criação
do Conselho Nacional de
Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq).
Nos últimos anos, tivemos
grandes conquistas.

Foi criado um sistema
modelar de formação de
cientistas: os programas de
iniciação cientíﬁca, para estudantes do ensino básico
e universitário, preparam e
estimulam um número considerável de jovens para o
sistema de pós-graduação.
Construímos em pouco tempo um robusto sistema de
pós-graduação.
Em algumas áreas, como
doenças tropicais e pesquisas agronômicas, estamos
na fronteira da ciência mundial. Na história da ciência
brasileira podemos destacar cientistas de renome
internacional, como Santos
Dumont, Oswaldo Cruz,
Ruth Nussensweig, Celso
Furtado, Joana Dobereiner,
Milton Santos, Cesar Lattes,
Luiz Hildebrando Pereira da
Silva e outros/as.
Por outro lado, inovamos pouco e estamos em
posição não confortável na
obtenção de patentes, em
comparação com os países

centrais. Para superar essa
realidade, é preciso uma
interação mais próxima
entre as universidades e
centros de pesquisas com
o setor produtivo. É preciso também que as empresas privadas invistam
em pesquisas. Os recentes
cortes de recursos públicos no fomento à pesquisa
têm interrompido muitos
projetos importantes para
o desenvolvimento social
e econômico no país e estimulam a fuga de cérebros.
Para termos uma inﬂexão
nessa área, precisamos, urgentemente, garantir um
ensino básico de qualidade para todos os jovens
brasileiros com uma formação cultural de respeito
ao próximo e a diversidade.
Eles representam o futuro
e serão os cientistas do
amanhã. Sem isso, não teremos capital humano para
enfrentar os grandes desaﬁos das próximas décadas.
As agências de fomento

federais e estaduais necessitam estar em permanente
sintonia com as fronteiras da
ciência e com as inovações
que possam proporcionar
uma melhoria da qualidade
de vida para toda a sociedade, principalmente por
meio das inovações nas tecnologias sociais.

Se continuarmos
nesse rumo,
continuaremos a
ser exportador de
matérias primas
É também fundamental
que os auxílios à pesquisa
sejam adequados e liberados
com regularidade. É imperativo que os pesquisadores
brasileiros possam trabalhar nas mesmas condições
daqueles que desenvolvem
pesquisa e inovação em

MEC lança diploma digital
Desde o início do Ensino
Superior no Brasil, o documento mais aclamado da
academia, o diploma, enﬁm
entra no século XXI. Ao
unir legislação educacional
e tecnologia, o Ministério da
Educação, mediante o uso da
certiﬁcação digital, cria não
apenas uma sólida ferramenta no combate à falsiﬁcação
e irregularidades de diplomas pela Transformação
Digital, mas, também, inicia
uma Revolução Digital na
Educação, agilizando e reduzindo custos de emissão.
Essa ação do Governo Federal, que une modernidade,
praticidade, baixo custo, sustentabilidade, segurança e
transparência, chega em boa
hora, mesmo que com atraso,
uma vez que, em vários países
essa prática já é adotada. O
Diploma Digital traz a certiﬁcação digital que deverá ser
implementada nas instituições
de ensino superior, públicas e
privadas, até o ﬁm de 2021.
Mais de 8,3 milhões de
alunos serão beneﬁciados e
sem burocracia, pois a versão
digital dará mais agilidade
ao processo ao eliminar
etapas que demandam tempo
e dinheiro, como a coleta de
dados e de assinatura, a impressão e o deslocamento do
aluno até a instituição para
ter o documento. Hoje, o
diploma físico leva cerca de
180 dias para chegar às mãos
dos concluintes. Agora, com
o diploma digital, levará
menos de 15 dias. No novo
sistema, as assinaturas serão
digitais e em lote.
O novo formato permitirá
o acesso ilimitado ao diploma
seja pelo celular ou pelo computador. O documento estará
disponível no site da respectiva instituição, em campo
de fácil acesso. Os servidores
utilizados das universidades,
centros universitários e fac-

uldades terão condições necessárias para atendimento
de todos os requisitos de segurança e disponibilidade da
informação.
O novo certiﬁcado vai contar com uma tecnologia que
permite a sua validação e a
sua preservação ao longo dos
anos. A transmissão de dados
online é assegurada pelo Instituto Nacional de Tecnologia
da Informação (ITI).
A validade jurídica e a segurança dos novos diplomas
digitais são garantidas pela
assinatura do documento por
parte das instituições de ensino superior com certiﬁcado
digital e o uso do carimbo do
tempo, que atesta a data e a
hora exatas em que um documento foi assinado, ambos
no padrão da Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
A versão digital é semelhante ao diploma tradicional. A diagramação do
documento ﬁca por conta da
universidade, respeitando a
autonomia universitária. A
validação das informações é
feita por meio de um código
alfanumérico e um QR code,
ambos localizados no canto
inferior direito.
Todo o processo de
emissão e registro do diploma foi feito em caráter de
teste na Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). O
projeto-piloto concluiu que
o certiﬁcado físico custa R$
390,26, e a versão digital, R$
85,15. Em 2018, as Universidades Federais formaram
mais de 150 mil alunos. Só
com esse público, a economia estimada é de cerca de
R$ 48 milhões/ano.
Para padronizar os procedimentos tecnológicos para
registro e emissão de Diploma
Digital pelas instituições de
ensino superior, o MEC regulamentou e uniformizou o

assim como os marcos que
impedem o acesso à biodiversidade. Os pesquisadores
e as empresas precisam ser
parceiros,
desenvolvendo
projetos de riscos.
Sem isso, a qualidade da
ciência não melhorará, a
inovação tampouco avançará
e certamente perderemos a
batalha da competitividade.
Assim fazendo, poderemos
comemorar, no futuro, o
pleno
desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico e colocar o Brasil na vanguarda
cientíﬁca internacional. Se
continuarmos nesse passo
de tartaruga, continuaremos
a ser um país exportador de
matérias primas e ser um
país periférico. Isso não queremos.

 Isaac Roitman
Professor emérito da
Universidade de Brasília,
coordenador do Núcleo do
Futuro da UnB e membro
da Academia Brasileira de
Ciências.

Startups bilionárias que
não dão lucro. Até quando?

processo em todo o país por
meio de uma simples nota técnica. As instituições terão dois
anos para se adequar a partir
da sua publicação.
A normatização do Diploma Digital não pretende
confrontar ou revogar a legislação atual sobre a emissão
e registro do diploma. A ideia é regular o ato de emitir e
registrar documento em formato digital dentro do sistema educacional, garantindo
segurança, padronização e
qualidade.
Os objetivos do Diploma
Digital são, na realidade,
modernizar o ﬂuxo processual
para a emissão e/ou registro
de diploma de graduação, garantindo, assim, a integridade
e interoperabilidade dos dados, além de propiciar maior
transparência, agilidade e lisura do processo, possibilitando
as Instituições de Educação
Superior, no limite de sua autonomia e da legislação em
vigor, uma maior economia
no processo com ações eﬁcientes e eﬁcazes que resultarão
na maximização de utilização
de recursos disponíveis.
A utilização de dispositivos tecnológicos no diploma garante a segurança,
promove o aumento do controle social e, concomitantemente, ainda promove a
conscientização ambiental
e a gradativa dispensa da
emissão e arquivamento de
documentos em papel.
Essa ação do MEC está
em plena consonância aos
anseios de uma sociedade
moderna, fazendo com que
todas as instituições nacionais possam ofertar um serviço bem mais barato, melhor e mais eﬁciente a todos
os cidadãos.

O Nubank, maior banco
digital do mundo fora da
Ásia, anunciou recentemente a marca de 20 milhões de clientes. A startup,
que ﬁgura como a quinta
maior instituição ﬁnanceira do Brasil, atrás de
Itaú, Santander, Bradesco
e Banco do Brasil, tem um
valor de mercado de R$ 40
bilhões; no entanto, nunca
deu lucro.
Só no primeiro semestre
de 2019, a empresa teve um
prejuízo contábil de R$ 139
milhões. Um salto de 172%
em relação ao mesmo período no ano anterior, quando
o prejuízo foi de R$ 51 milhões. Segundo os fundadores,
Edward Wible, Cristina Junqueira e David Vélez, os
balanços negativos são uma
“escolha interna”. O foco é
o crescimento e não o resultado. As contas são fechadas
com os milhões recebidos em
aportes. A grande questão é:
até quando?
O fato nos remete à Netshoes, que durante duas
décadas sonhou em ser o
primeiro unicórnio brasileiro
– empresa que vale mais de
US$ 1 bilhão – mas acabou
vendida para o Magazine
Luiza, em junho de 2019,
por US$ 115 milhões sem
nunca ter dado lucro.
A empresa 100% digital,
que nasceu num estacionamento em frente à universidade Mackenzie, em São
Paulo, alcançou um valor
de mercado de US$ 800
milhões quando abriu capital na Nasdaq, em 2017.
O projeto do fundador,
Marcio Kumruian, era ter
grandes fundos e investidores como sócios, até que

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

países com tradição em
inovação tecnológica.
Ou seja, não basta o
governo disponibilizar recursos. Aliás, é um engano associar a nossa pouca
inovação somente à falta
de recursos. É preciso, acima de tudo, facilitar o uso
deles para importação de
insumos e equipamentos,
contratação dos melhores
proﬁssionais com salários
diferenciados, remuneração de acordo com a capacidade cientíﬁca e o pleno
intercâmbio cientíﬁco nacional e internacional.
Uma maneira de acelerar
esse processo seria o estímulo às pesquisas nas Universidades e a expansão de
institutos e centros de pesquisa ﬁnanciados pelo poder
público com mais autonomia
cientíﬁca e ﬁnanceira. Os
atuais marcos regulatórios,
que diﬁcultam a aquisição
de insumos e equipamentos,
precisam ser urgentemente
revisados e simpliﬁcados,

a lua de mel como mercado
simplesmente acabou. Segundo apurado pela revista
Exame, a dívida da empresa
chega a R$ 480 milhões.

Nubank,
Netshoes
e Theranos:
exemplos
não faltam
mundo afora
Casos assim não são uma
exclusividade do Brasil. No
aclamado Vale do Silício,
a ex-bilionária Elizabeth
Holmes, que ﬁcou conhecida como a versão feminina
de Steve Jobs, está na rua
da amargura e sem dinheiro para pagar advogados.
A jovem norte-americana,
que começou a empreender
aos 19 anos e fez sua empresa chegar a valer US$ 9
bilhões em 2014, fechou as
portas em 2017.
A Theranos, que prometia exames de sangue complexos com apenas algumas
gotas de sangue analisadas
em máquinas que pareciam
uma impressora, revelou-se
como uma grande fraude.
Um processo em esfera
federal foi aberto contra ela
na justiça dos Estados Unidos e seus bilhões viraram
pó. Holmes está proibida
de cheﬁar ou participar de
conselhos de empresas de
capital fechado ou aberto
nos próximos dez anos e
luta para não ir parar atrás
das grades.
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Negócios inovadores e
disruptivos, tais como Nubank, Netshoes e Theranos,
são sempre importantes
para criar impacto e fazer o
mercado se mexer na busca por melhores produtos,
serviços e processos. No
entanto, na matemática dos
negócios, um mais um será
sempre dois.
Por mais seduzidos, encantados e empolgados que
os investidores ﬁquem por
uma ideia, uma hora, os
números falarão mais alto.
E é aí, que muitas vezes, os
sonhos se tornam pesadelos. Para um lado, que se
envaideceu com o clamor
das capas de revistas, e para
o outro, que colocou dinheiro com a promessa de
lucros fáceis e fartos, e viu
seu investimento simplesmente ruir.
É claro que o empreendedorismo inovador demanda
uma certa dose de ousadia.
O mundo é dos que desaﬁam o status quo. Mas o
que diferencia o remédio e
o veneno é somente a dose.
Sabemos que ninguém colhe sem plantar. É preciso
tempo para preparar o solo,
lançar as sementes e vêlas germinar para só então
começar a colheita.
No entanto, aumentar
a plantação de forma desenfreada, sem considerar
pragas e tempestades, sem
uma reserva para emergências, pode ser sinal de perigo. Como diria Jorge Ben,
prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não
fazem a mal ninguém.

 Marília Cardoso
Sócia-fundadora da Palas.
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Bolsonaro apoia absolvição de Trump
Sobre voto
contrário
de senador
republicano: foi
coisa de ‘traíra’

Como perder 1 bilhão e a
soberania numa só tacada
Se o Governo Bolsonaro quisesse mesmo abrir a
“caixa-preta” do BNDES, teria uma boa oportunidade
investigando a monumental venda de ações da Petrobras
que pertenciam ao banco. Encerrada nesta quinta-feira, a
liquidação dos papéis reúne escândalos financeiro, estratégico e dano à soberania em uma só operação.
Vendo pelo lado financeiro, o BNDES vendeu ações
ordinárias (com direito a voto) que detinha da Petrobras
por R$ 22,06 bilhões. A fatia corresponde a 9,6% do capital da petroleira. A venda foi fechada a R$ 30 por ação;
ao longo do dia, os papéis alcançaram a cotação de R$
31,96, fechando a R$ 31,29, alta de 2,66% sobre a cotação de quarta-feira e valor 4,2% superior ao precificado
pelo BNDES. Só aí, o Banco viu evaporarem R$ 913,202
milhões.
Mas analistas do mercado financeiro acreditam que a
ação da Petrobras vai subir ainda mais. Cinco em cada
seis recomendam compra (o sexto sugere manutenção em carteira). Os papéis das petroleiras estiveram
em baixa nas últimas semanas, por conta da queda nos
preços do petróleo a partir da especulação com o coronavírus.
Para pegar um exemplo do exterior, o preço das ações
da Exxon está no ponto mais baixo em uma década. O
banco Goldman Sachs reduziu sua meta de preço para as
ações da Exxon para US$ 59, ante US$ 72 anteriormente.
O BNDES, portanto, está vendendo um ativo quando o
preço está lá embaixo, enquanto o mercado financeiro
está comprando. Ótimo negócio (falta o complemento:
para quem?)
Mais grave é a perda da soberania. O governo está
se desfazendo da Petrobras à moda Jack, o Estripador.
Liquida ativos estratégicos, vende ações – em pouco
mais de seis meses, vendeu, indiretamente, quase 13%
das ações ordinárias da Petrobras, em ofertas públicas na
Bolsa. Hoje, a União detém 50,2% das ações com direito
a voto, percentual mínimo acima do que determina a Lei
do Petróleo.
Países que conseguiram fazer do petróleo uma alavanca para o desenvolvimento, como a Noruega, basearam
seus modelos em petroleiras estatais. Os que se penduraram em companhias privadas estrangeiras viram a riqueza escorrer pelas mãos. Além disso, o governo abre mão
de controlar um ativo estratégico, que já levou países
como os Estados Unidos à guerra várias vezes. Como
Trump e os EUA são o modelo dos atuais ocupantes do
Palácio do Planalto, a conclusão é que se trata de caso
pensado, não de erro.

Culpa do Abreu
A Federação das Indústrias do Rio (Firjan), presidida
por Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, reagiu à fiscalização realizada pelo Inea nesta quinta-feira em indústria na
região do rio Guandu, principal fonte de abastecimento
de água da capital e arredores.
A Firjan culpa “o baixo volume de investimentos
em saneamento” pela queda na qualidade da água no
estado. Atribui a degradação de rios e lagos ao lançamento de esgoto sanitário sem o tratamento adequado.
Diz que as indústrias fazem rígido controle de resíduos
e emissões. E conclui que o problema precisa ser abordado a partir de uma visão ampla e realista, “levandose em consideração que a situação atual é resultado de
décadas de negligência e descaso com a política de saneamento”.
Parece na linha da filosofia Homer Simpson (“não fui
eu” e “quando cheguei já estava assim”).

O presidente Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo em suas redes
sociais, de sua sala no Palácio do Planalto, para acompanhar um pronunciamento
do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, feito nesta quinta-feira, pouco
após ele ser absolvido do
processo de impeachment
pelo Senado. Sentado diante
da televisão, com tradução
simultânea exclusiva para
ele, Bolsonaro afirmou que
está “sempre ao lado dele

(Trump) na condução dessa
mentira que foi o processo
de impeachment”.
Em um outro comentário, ele disse que o voto
do senador Mitt Romney,
único republicano a votar
pelo impeachment, foi coisa de “traíra”. “Pintou um
traíra republicano. Não é
privilégio nosso ter traíra.
Se tivesse um processo de
impeachment contra mim,
esses traíras votariam contra mim”, afirmou. Bolsonaro fez o mesmo em janeiro, quando Trump fez um
pronunciamento durante o
conflito com o Irã, após ter
comandado um atentado terrorista que matou o general
iraniano Qassem Soleimani.
Na
quarta-feira
(5),
Trump foi absolvido pelo
Senado do país no processo
de impeachment, aberto no
final do ano passado. Segun-

do Bolsonaro, “um processo
que atrapalhou os Estados
Unidos. Quando atrapalha os
Estados Unidos, atrapalha o
Brasil também. Ninguém fique pensando que estou aqui
bajulando o Donald Trump.
Com os Estados Unidos indo
bem, quanto menos problemas no mundo, mais fácil
para nós tratarmos de nossa
relação bilateral”, afirmou.
Ao todo, o discurso durou
cerca uma hora. Bolsonaro
disse que não pode deixar
de acompanhar o que de
mais importante acontece no
mundo. “O motivo de eu estar assistindo aqui é o grande líder mundial (falando), e
eu tenho que acompanhar o
que está acontecendo”, disse. Bolsonaro ainda afirmou
que torce pela reeleição do
colega norte-americano, que
disputará o pleito no segundo semestre.

“Eu estou feliz com o fim
do processo de impeachment
do Donald Trump, um processo político, e vamos respeitar o Legislativo. É ano
de eleições, vai facilitar a
reeleição do Donald Trump.
Bem preciso dizer que torço
por ele, não tenho problema
nenhum em dizer que torço
por ele. Acho que ajuda o
Brasil a ir bem também”.
Durante a transmissão,
Bolsonaro confirmou que
irá novamente aos Estados
Unidos este ano, em viagem
prevista para o mês de março. “Está prevista uma viagem minha aos EUA, agora
em março. Não sabemos se
vou me encontrar com o presidente americano ainda. É
uma viagem com um senador norte-americano, vamos
tratar de questões empresariais, acordos com o Brasil
também”, disse.

PF investiga ex-ministro do Trabalho de Temer
A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, dois
mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca
e apreensão para investigar
indícios de irregularidades
no extinto Ministério do Trabalho. Os mandados estão
sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais
do Distrito Federal, Goiás,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte e Rio
Grande do Sul.
Um dos alvos da ação é o
ex-ministro do Trabalho no
governo de Michel Temer,
Ronaldo Nogueira. Atual
presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
Nogueira esteve à frente
do ministério entre maio de
2016 e os últimos dias de dezembro de 2017, quando pediu demissão para reassumir
o mandato como deputado
federal pelo Rio Grande do
Sul e também concorrer nas
eleições de 2018, não tendo
sido reeleito.

Em nota, a Polícia Federal
disse que os investigados são
suspeitos do desvio de mais
de R$ 50 milhões do ministério, entre 2016 e 2018. O
esquema se dava por meio de
uma empresa de tecnologia
da informação, contratada
para desenvolver um software que deveria ser usado para
detectar fraudes na concessão do seguro-desemprego.
Os primeiros indícios de crime surgiram a partir de relatório da Controladoria-Geral
da União (CGU).
Além dos mandados de
prisão preventiva e de busca
e apreensão, a Justiça Federal determinou o bloqueio de
cerca de R$ 76 milhões que,
segundo a PF, estão investidos em contas bancárias pertencentes aos investigados.
Os suspeitos foram proibidos de deixar o Brasil.
Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, organização criminosa,
fraude à licitação, falsifica-

ção de documento particular,
corrupção ativa e passiva,
com penas que, se somadas,
podem chegar a mais de 40
anos de prisão.Em nota divulgada neta quinta-feira,
a Funasa informa que “não
foi dirigida a ela qualquer
mandado, assim como tão
pouco ao seu presidente,

Ronaldo Nogueira.”
Procurados,
Ministério
da Saúde (ao qual a Funasa
está subordinada) e Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho, do Ministério da
Economia (que absorveu as
atribuições e estruturas do
antigo Ministério do Trabalho) não se manifestaram.

Indicadores melhoram
Os dois indicadores do
mercado de trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV)
registraram melhora em janeiro deste ano, em relação
ao mês anterior. O Indicador
Antecedente de Emprego,
por exemplo, subiu 2,4 pontos e atingiu 92,3 pontos em
uma escala de zero a 200
pontos, o melhor nível desde
abril de 2019 (92,5 pontos).
O Indicador Antecedente de
Emprego busca antecipar
tendências do mercado de
trabalho para os próximos
meses, com base na avalia-

ção de consumidores e de
empresários da indústria e
dos serviços.
O outro índice, chamado
de Indicador Coincidente
de Desemprego, recuou 2,8
pontos e atingiu 92,5 pontos,
o menor nível desde fevereiro do ano passado (92,1
pontos). Este indicador medido com base na avaliação
dos consumidores sobre o
desemprego atual, no entanto, tem a escala invertida,
em que a pontuação menor
significa um resultado mais
favorável.

STF nega desaposentadoria mas reconhece o que foi pago na Justiça
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar embargos
de declaração opostos contra
acordam, não reconheceu a
possibilidade de o aposentado renunciar ao benefício
atual para solicitar um novo
mais vantajoso, a chamada
desaposentação ou reaposentação , em julgamento
nesta quinta, entendeu que
os aposentados que já haviam obtido um benefício
mais vantajoso em decisões
da Justiça não poderão ser
prejudicados.
Segundo o advogado
Gustavo Ramos, sócio do
Mauro Menezes & Advogados, que representou segurados no Supremo, “ao

promover a modulação dos
efeitos da decisão que inadmitiu a desaposentação e a
reaposentação, prevaleceu
o entendimento que privilegia a segurança jurídica e
reconhece a boa-fé no recebimento de valores ancorado
em decisão judicial. Assim,
o entendimento firmado pelo
STF quanto à inexistência
de tais direitos não atingirá
situações pretéritas para determinar a devolução de valores recebidos de boa-fé, a
título de aposentadoria, com
base em decisão judicial, até
a data de hoje. Além disso,
foi assegurado o direito adquirido daqueles que tiveram
decisões judiciais transitadas

em julgado reconhecendo o
direito à desaposentação ou
à reaposentação até a data do
julgamento anterior do STF,
em 26/10/2016”, explica.
Ou seja, segundo o especialista, com o posicionamento consolidado pelo
STF, os aposentados que
retornaram ao mercado de
trabalho e, através de uma
decisão da Justiça, conseguiram garantir um benefício mais vantajoso não terão
nenhuma mudança no valor
dos seus proventos de aposentadoria.
Para João Badari, especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório
Aith, Badari e Luchin Advo-

gados, afirma que respeita a
decisão do STF, mas diz que
ficou decepcionado “porque
esperava que o Supremo garantisse esse direito para o
aposentado”.
Badari também reforça
que a Corte teve decisão
acertada na modulação dos
efeitos da decisão sobre a
desaposentação e reaposentação, onde favoreceu todos
aqueles segurados que receberam valores por meio de
decisões judiciais. “Os segurados não precisarão devolver nenhum valor ao INSS.
Isso ficou garantido na modulação feita pela Corte Superior até a presente data”,
concluiu.

Tração (des)humana
Uber experimenta uso de tuk-tuk (espécie de moto que
transporta vários passageiros) em Vitória. Próximo passo
poderia ser a adoção do riquixá, aquela carroça puxada
por uma pessoa que era comum na Ásia. Estará completa
a volta aos primórdios da Revolução Industrial, século
XVIII.

Rápidas
O Hotéis Rio realiza nesta sexta, no Bar dos Descasados (Hotel Santa Teresa), a final do concurso “Melhor Caipirinha dos Hotéis Cariocas”. Entre os nove
finalistas, o Fairmont Copacabana, Grand Hyatt e Hilton Barra, entre outros *** O professor José Eduardo
Lutaif Dolci, médico otorrinolaringologista, assume
nesta sexta o cargo de diretor da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo *** O baile de
Carnaval do Caxias Shopping acontecerá nesta segunda-feira, das 17h às 21h *** O Passeio Shopping apresentará neste sábado Chapeuzinho Vermelho, às 14h
*** Julio Peclat toma posse como vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Nacional (SBACV).

Preços da cesta básica aumentam em 11 de 17 capitais
Os preços da cesta básica aumentaram, em janeiro, em 11 das 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese.
Segundo o instituto, que
divulgou os resultados
nesta quinta-feira, predominaram altas em itens
como óleo de soja, açúcar,
tomate, feijão, banana e
batata (região Centro-Sul),
enquanto o valor da carne
bovina de primeira caiu na
maioria das cidades neste
primeiro mês do ano.
De acordo com o Dieese,
os aumentos mais expressivos foram registrados em
três capitais do Nordeste: Aracaju (4,75), Salva-

dor (4,43%) e João Pessoa
(3,87%). Depois vem Belo
Horizonte, com 2,57% de
alta em janeiro. As principais quedas ocorreram no
Sul e Sudeste: Florianópolis (-4,41%), Rio de Janeiro
(-1,89%), Curitiba (-1,43%)
e Vitória (-1,41%).
Já a capital com a cesta
mais cara foi São Paulo (R$
517,51), seguida por Rio
de Janeiro (R$ 507,13) e
Porto Alegre (R$ 502,98).
E os menores valores médios foram os de Aracaju
(R$ 368,69) e Salvador (R$
376,49). No acumulado
em 12 meses, todas as capitais têm aumento. Desta-

que para Vitória (16,03%),
Goiânia (14,28%), Porto
Alegre (13,89%) e Recife
(13,50%).
Com base na cesta mais
cara, o Dieese calculou
em R$ 4.347,61 o salário
mínimo necessário para as
necessidades básicas de
um trabalhador e sua família, 4,18 vezes o valor oficial no mês passado (R$
1.039 – a partir deste mês,
o mínimo passou a R$
1.045). A proporção era
de 3,94 vezes em janeiro
do ano passado e 4,35 em
dezembro.
Em janeiro, o tempo médio necessário para adquirir

os produtos da cesta básica
foi de 94 horas e 26 minutos, abaixo de dezembro (97
horas e 42 horas) e acima
de igual mês do ano passado (88 horas e 5 minutos).
O trabalhador que ganha o
piso nacional comprometeu
46,65% de sua remuneração, ante 48,27% e 43,52%,
respectivamente.
O preço do óleo de soja
subiu em todas as capitais
pesquisadas pelo Dieese,
com aumentos de 1,17%
(Belém) a 9,95% (Campo Grande). Já o quilo de
açúcar e o preço médio da
banana e do tomate tiveram
alta em 14 das 17 cidades.
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Alerj cobra da Cedae
solução mais rápida
Como já se previa, ao retornar do recesso parlamentar,
na última terça-feira, o assunto da semana na Assembleia
Legislativa do Rio foi a crise na Cedae. Além de discutir
a questão em plenário, foram colhidas assinaturas para a
abertura de uma CPI para investigar o que anda acontecendo na Companhia Estadual de Águas e Esgoto, que abastece a cidade do Rio e grande parte da Baixada Fluminense.
A CPI vai entrar na fila para ser instalada, e o presidente,
deputado André Ceciliano (PT), já disse que a Casa dispõe
de outros instrumentos para cobrar uma solução imediata
da crise. “Os trabalhos de investigação de uma CPI têm
prazo de 180 dias, que podem ser prorrogados, mas a solução para o abastecimento precisa ser imediata. O que a
população precisa neste momento é resolver o problema da
água. Estamos preocupados com a saúde dos cidadãos do
Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Ceciliano.

Presidente da Cedae será convocado
O presidente
da Cedae,
Hélio Cabral, será
convocado
para prestar esclarecimentos
na Alerj
sobre a crise no abastecimento
de
água
da região
metropoHélio Cabral
litana. Os
engenheiros que foram demitidos da companhia em 2019
também serão convidados a prestar esclarecimentos aos
deputados. O presidente da Alerj, André Ceciliano, lembrou que durante o recesso a Casa enviou requerimentos
de informação à Cedae e ao governo, além de um pedido
de inspeção ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e uma
notificação ao Ministério Público Estadual. “Precisamos
resolver o problema de uma vez por todas, que é sério.
Fizemos pedidos em meados de janeiro, no recesso, e hoje
(terça-feira) reiteramos”, explicou Ceciliano.

Movimento pede a volta de Victer
Enquanto isso, cresce no estado um movimento pela
volta ao cargo do ex-presidente da Cedae Wagner Victer, que comandou a estatal por quase dez anos. Victer,
que hoje ocupa o cargo de diretor-geral da Alerj, sempre
privilegiou o corpo técnico da empresa. A demissão de
funcionários altamente qualificados da Cedae é apontada
como uma das causas da queda da qualidade da água distribuída a população. Difícil mesmo vai ser convencê-lo a
reassumir o posto.

Alerj teria água da Cedae para funcionários
Como
diretor-geral da
Alerj, Wagner
Victer também
vai ter que rever
seus planos. Em
agosto do ano
passado,
ele
anunciou que
o novo endereço da Alerj, no
antigo prédio
do Banerjão, na
Rua da Ajuda,
seriam instalados bebedouDiretor-geral da Alerj, Wagner Victer
ros, com água
da Cedae em todos os andares, acabando com os gastos
com garrafões de água mineral. Argumentou que a água
fornecida pela Cedae era de ótima qualidade. “Teremos
bebedouros com água da Cedae, que garanto ser melhor
do que muita mineral que vendem por aí. Se as crianças
da rede estadual bebem dessa água, a Assembleia também
pode beber”, disse ele na ocasião. Mas a situação mudou,
mudou muito, não é verdade?

Nada de corte em fim de semana e feriado
Os deputados Bebeto (Podemos) e Martha Rocha
(PDT) querem proibir a interrupção dos serviços de fornecimento de água, energia elétrica e gás, por inadimplência, nas sextas-feiras, nos sábados, nos domingos, nos feriados e no último dia útil imediato, anterior ao feriado.
Argumentam que nesses dias os consumidores têm dificuldades para quitar seus débitos e que o pedido de religação demora até 48 horas para ser solucionado, deixando
as pessoas sem serviços considerados essenciais.

Paes sem definição de vice
“Quem eu quero não me quer. Quem me quer, não vou
querer”, diz a letra da música da sertaneja Marília Mendonça. E este é o drama vivido por Eduardo Paes (DEM).
Ele quer a deputada pedetista Martha Rocha (PDT) como
vice na chapa encabeça por ele para disputar a Prefeitura
do Rio. Os pedetistas também querem isso. Mas Martha
Rocha se recusa a aceitar a missão. Por outro lado, há uma
briga nos bastidores com muita gente se oferecendo para
ocupar a vaga. Só que nenhum dos postulantes interessa
a Eduardo Paes

Supermercados têm alta de janeiro a
novembro ante mesmo período em 2018
Sem desacelerar entre a
Black Friday e o Natal, o
consumo de final de ano
garantiu alta na ruptura em
dezembro. O ano encerrou
com o índice na casa dos
10,32% em dezembro, enquanto novo levantamento
da Neogrid ainda aponta que
a média anual de 2019 foi de
10,08% contra os 10,01%
em 2018.
Os números vão ao encontro ao estudo apresentado em
dezembro pela Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras) que aponta que de
janeiro a novembro de 2019
as vendas tiveram aumento de 3,76% em relação ao
mesmo período do ano anterior indicando um cenário
positivo para 2020.
No mês de outubro, a
ruptura atingiu 10,37%. Em
novembro, o índice caiu um
pouco, atingindo 10,22%
para fechar o trimestre, em
dezembro, em com índice de
10,32%. No mesmo período
de 2018, os índices eram de
9,85% em outubro, 9,44%
em novembro e 9,0% em dezembro. O cenário pode ser
explicado, conforme Robson
Munhoz, diretor de Customer Success Neogrid, pela,
ainda que lenta, melhora na
economia e o retorno dos
brasileiros às compras.

“A ruptura apresentou um
leve alta por causa do aumento no consumo no final
do ano, que começou ainda
em novembro com a Black
Friday e se manteve até o
final de dezembro no Natal. O varejista se preparou,
percebemos uma alta nos
estoques e o consumidor
respondeu. Uma das razões
para o aumento das vendas,
além da época tradicional de
consumo, são as injeções de
dinheiro como a liberação de
FGTS e 13º. O aumento das
compras em supermercados
é um dos principais termômetros”, explica Munhoz.
Sobre a média anual, o
executivo explica que os dados apresentam uma tendência a estabilização da ruptura
na casa dos 10%.
“Quando comparamos a
média anual de 2019 e 2018
percebemos que a ruptura
vem estabilizando em 10%,
apesar de 2018 ter apresentado vários meses com índices de 9%. Se por um lado,
a estabilidade pode ser vista
como algo positivo dada a
crise que atravessamos, por
outro lado, não podemos esquecer que os números ainda
não são bons. Vale lembrar
que no período de maior pujança econômica trabalhávamos com 8%. Os 10% não

são bons porque poderíamos
trabalhar com uma margem
melhor, afinal ruptura representa perda de dinheiro, perda de lucratividade do varejista. Temos potencial como
país para melhorar esse cenário”, comenta.
Já a Associação Paulista de Supermercado (Apas)
realizou uma pesquisa que
analisa o preço dos principais legumes, frutas e verduras nos supermercados desde
2012 no primeiro trimestre,
período que os produtos in
natura registram maior procura por parte dos consumidores por conta da busca de
uma alimentação saudável,
perda de peso e leveza no
verão. A pesquisa aponta
que a venda da categoria aumentou de 6,40% em 2012
para 8,23% em 2019. Como
consequência, as lojas trabalham novos layouts. No
mundo digital, legumes, frutas e verduras ainda enfrentam resistência.
Por janeiro ser o fim da
safra e fevereiro e março
entressafra, a laranja apresenta uma subida de preços
no primeiro trimestre. Já o
aumento do limão acontece
no segundo semestre quando
entra em fim de safra e entressafra a partir de agosto.
Em janeiro inicia-se a safra

da fruta e a colheita vai de
fevereiro até julho. O consumo do produto associado
com bebidas alcoólicas é
comum em grande parte dos
coquetéis de verão.
A banana nanica fica de
entressafra em janeiro e fevereiro e só retorna em março. A redução de 3% na área
de colheita somado ao granizo no Vale do Ribeira em
São Paulo contribuem para
que o primeiro trimestre registre um aumento de 8%.
A entressafra da maçã fuji
acontece em novembro e dezembro. A safra começa em
março. Em 2020, a Apas estima aumento de até 9% por
conta do atraso da colheita
da maça tipo gala devido
o inverno mais ameno e as
chuvas em Santa Catarina
que reportam mais doenças.
O último trimestre de 2019
fechou com preços em baixa
devido a maturação rápida
por conta das altas temperaturas. Para o economista da
Apas, Thiago Berka, a redução foi pontual uma vez que
a área cultivada caiu 8,4% e
sem perspectiva de melhora.
Desta forma, ele espera um
aumento de 20% até 30% no
primeiro trimestre, já que na
segunda semana de janeiro a
Ceagesp reportou aumentos
de até 50% nos preços.

Venda de veículos importados inicia ano quase estável
As 15 marcas filiadas à
Associação Brasileira das
Empresas Importadoras e
Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), com
licenciamento de 2.408 unidades, anotaram em janeiro
último queda de 2,7% ante
igual período de 2019, quando foram vendidas 2.475
unidades importadas, o que
pode se considerar quase
estável. Ante dezembro de
2019, quando foram comercializadas 3.379 unidades,
porém, a queda foi de 28,7%.
“O mercado interno total
de automóveis comerciais
leves amargou queda de
3,5% em relação a janeiro
do ano passado e de 26,9%
ante dezembro de 2019. Nós,

importadores oficiais, acompanhamos o comportamento
de vendas gerais. Não foi
um bom mês para ninguém”,
analisa José Luiz Gandini,
presidente da Abeifa, para
quem, embora o início de
2020 não tenha sido favorável, a economia brasileira dá
sinais de recuperação gradual, o que pode ser um alento
ao setor automobilístico.
“Com o dólar acima dos
R$ 4,20, não será um bom
ano para os importados, porém se a economia reagir e
acreditando num reposicionamento da cotação do dólar, poderemos ter um bom
ano inclusive para os veículos importados”, complementa Gandini.

As cinco marcas que
mais venderam, em janeiro,
foram a Kia Motors (593
unidades / -12,3%), Volvo
(546 / -44,2%), BMW (290
/ -40,8%), Land Rover (263
/ -28,5%) e Porsche (224 /
+16,7%).
Entre as associadas à
Abeifa, que também têm produção nacional, BMW, Caoa
Chery, Land Rover e Suzuki
fecharam janeiro último com
2.523 unidades emplacadas,
total que representou alta de
28,1% em relação a janeiro
de 2019, quando totalizaram
1.969 unidades. Mas significaram queda de 29,6% ante
dezembro de 2019.
Por marcas, a Caoa Chery,
com 1.683 unidades empla-

cadas, obteve alta de 68,6%
ante igual período de janeiro
de 2019; a BMW, com 497
unidades, queda de 13,4%; a
Land Rover, com 241, retração de 2,4% e a Suzuki, com
102 unidades licenciadas,
queda de 32%.
Em janeiro último, ao
considerar somente os veículos importados por associadas à entidade - total de
2.408 unidades -, o setor
significou marketshare de
1,3%. Com 4.931 unidades
licenciadas (importados +
produção nacional), a participação das associadas
à Abeifa foi de 2,68% do
mercado total de autos e
comerciais leves (184.125
unidades).

ANTT altera tarifa de pedágio na Dutra… para menos
A Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT) publicou nesta
quinta-feira a 24ª Revisão
Ordinária, 15ª Revisão Extraordinária e o reajuste da
tarifa básica de pedágio da
BR-116/RJ/SP, administrada pela concessionária Nova
Dutra. O novos valores entram em vigor neste sábado.
De acordo com as tabelas, a tarifa básica de pedágio reajustada, após arredondamento, passa de R$
15,20 para R$ 14,40, nas
praças de Moreira César,
Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva
Graça (Viuvinha); de R$
3,70 para R$ 3,50, na praça
de Arujá e cabines avançadas de Arujá (Rodoanel),
Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,70 para
R$ 6,30, na praça de pedágio de Jacareí e cabines
avançadas de Jacareí.
A alteração é decorrente
da 24ª Revisão Ordinária,
da 15ª Revisão Extraordinária e do reajuste.
Para a 24ª Revisão Ordinária, foram analisados os
seguintes eventos: correção do Índice de Reajuste
Tarifário (IRT) provisório,
arredondamento e atraso
no reajuste, substituição
do tráfego projetado pelo

real, ajuste do percentual
de eixos suspensos - Lei nº
13.103/2015, retificação do
percentual de eixos suspensos - Ano 20 (2015), correção do tráfego do Fluxo de
Caixa Original (FCO) em
função do 10º Termo Aditivo, alterações no Programa
de Exploração da Rodovia
(PER), reversão à modicidade tarifária devido a não
utilização das verbas destinadas aos Recursos para o
Desenvolvimento Tecnológico (RDT), à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a
Receitas Extraordinárias.
Para a 15ª Revisão Extraordinária, foram considerados os seguintes eventos: isenção aos veículos
de Resende na praça de
Itatiaia, alterações no cronograma do Programa de
Exploração da Rodovia
(PER) e correção de erro
material relativo aos custos
operacionais.
No que se refere à revisão, seguem os principais
itens que impactaram na
redução tarifária: redução
do valor da Manutenção
do Pavimento - reequilíbrio
feito em função da Lei nº
13.103/2015 (Lei dos Caminhoneiros); e redução
do valor de elaboração de
projeto executivo relativo

à obra de Implantação de
Acesso Manuel Alonso km
215 + 400.
O reajustamento da tarifa foi calculado com base
no IRT definitivo de 2011
(3,455513) e na variação
do IPCA calculado pelo
IBGE entre os meses de
junho/2011 (3.319,55) e junho/2019 (5.2014,27).
A ANTT, por força de
lei, realiza, anualmente, o
reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas.
Essas alterações tarifárias
são aplicadas no aniversário do início da cobrança de
pedágio.
As alterações de tarifa
são calculadas a partir da
combinação de três itens
previstos em contrato:
Reajuste: tem por intuito
a correção monetária dos
valores da tarifa e leva em
consideração a variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Acontece uma vez ao ano,
sempre no aniversário do
início da cobrança de pedágio.
Revisão: visa a recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no
contrato de concessão.
Nas revisões ordinárias,
são feitas as compensações,

na tarifa de pedágio, por
descumprimentos de cláusulas contratuais, caso existam. Neste caso, pode haver,
inclusive, decréscimo na tarifa básica, caso a fiscalização da ANTT verifique que
a concessionária deixou de
cumprir alguma obrigação
prevista para aquele ano.
Assim como o reajuste, a
revisão ordinária acontece
uma vez ao ano, sempre no
aniversário do início da cobrança de pedágio.
As revisões extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo e abrigam os
fatores de desequilíbrios
derivados da inclusão de
novas obrigações não previstas inicialmente no contrato, ou da postergação de
obras previstas, a exemplo
de inclusão de novas obras.
Arredondamento tarifário: tem por finalidade facilitar a fluidez do tráfego nas
praças de pedágio e prevê
que as tarifas da categoria
1 de veículos devem ser
múltiplas de R$ 0,10. Os
efeitos econômicos do arredondamento são sempre
compensados no processo
de revisão subsequente. Ou
seja, se neste ano a tarifa
foi arredondada para cima,
no próximo ano, será reequilibrada para baixo.

Monitor Mercantil n Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020

Financeiro

5

Lucro líquido da Klabin registra
queda de 31% no quarto trimestre
A Klabin, fabricante de
papel e celulose, reportou
lucro líquido de R$ 631 milhões no último trimestre de
2019, uma queda de 31% na
comparação com o mesmo
período do ano anterior. O
resultado foi resultante da
queda nos preços de celulose e kraftliner no mercado
internacional, conforme dados divulgados nesta quintafeira pela empresa.
A fabricante de papel e celulose informou que ao longo
do quarto trimestre de 2019
investiu R$ 852 milhões em
suas operações e em novos
projetos. Do montante total,
R$ 79 milhões foram destinados às operações florestais
e R$ 210 milhões investidos
na continuidade operacional
das fábricas. Apesar do recuo, o número ficou acima
do esperado por analistas em
pesquisa Refinitiv, que mostrava expectativa média de
lucro de R$ 186,11 milhões.
Conforme noticiado pela
Reuters, com base no balanço da empresa, a receita líquida somou R$ 2,7 bilhões
entre outubro e dezembro
do ano passado, um recuo
de 3% na comparação ano a
ano, com a empresa citando
que o crescimento de receita nos negócios de papéis e
embalagens atenuou a queda

nos preços de celulose branqueada e kraftliner.
“Destaca-se também o
aumento da participação do
mercado interno na composição de receita, consequência da captura de um ambiente econômico doméstico
mais aquecido”, afirmou a
fabricante de papel e celulose no material de divulgação
do balanço.
O volume de vendas no
quarto trimestre, excluindo madeira, atingiu 927 mil
toneladas, equivalente a um
crescimento de 8% em relação ao mesmo período do
ano anterior. O custo caixa
unitário total, que contempla
a venda de todos os produtos
da companhia, caiu 2%, para
1.788 reais/t no trimestre.
“Essa queda foi possível
especialmente pelo bom desempenho operacional da
Klabin, ocasionando maior
diluição de custos fixos e
maior geração e venda de
energia”, ressaltou a empresa, citando ainda menores
gastos com químicos, óleo
combustível e a disciplina
na linha de gastos gerais e
administrativos.
A Klabin reportou geração
operacional de caixa, medida pelo Ebitda ajustado, de
965 milhões de reais no trimestre, com margem Ebitda

ajustado de 36%, recuos de
15% e 5 pontos percentuais
em relação ao quarto trimestre de 2018. De acordo com
a companhia, sua flexibilidade operacional, com posicionamento de destaque no
mercado de papéis e embalagens, atenuou a queda nos
preços de celulose branqueada e kraftliner no exterior.
O endividamento líquido
consolidado em 31 de dezembro totalizou R$ 14,355
bilhões, uma queda de R$
741 milhões ante 30 de setembro, explicada majoritariamente pelo impacto positivo da variação cambial
sobre a dívida em dólar.
No final de 2018, porém, o
endividamento somava R$
12,399 bilhões.
A alavancagem financeira,
mensurada pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado
terminou o ano a 3,3 vezes, de
3,4 vezes no final do terceiro
trimestre e 3,1 vezes no final
de 2018. Em dólares, a Klabin
fechou o último trimestre de
2019 com relação dívida líquida/Ebitda de 3,2 vezes.
O fluxo de caixa livre
ajustado, desconsiderando
fatores discricionários e projetos de expansão, somou R$
679 milhões, acima dos R$
524 milhões de um ano antes e dos R$ 385 milhões do

trimestre anterior, explicado
majoritariamente pela melhora no capital de giro em
R$ 383 milhões.
“A melhora em relação
ao trimestre anterior foi possível pela compensação de
impostos e contribuições a
recuperar, além da redução
dos níveis de estoques do
período, comprovando a capacidade da companhia de
otimização nas linhas de capital de giro e gestão diligente de caixa”, disse a Klabin.
Sobre o projeto Puma II, a
empresa relatou que as obras
avançam em linha com o cronograma inicial, com 20% do
cronograma da primeira fase
concluídos na data de 26 de
janeiro de 2020, perfazendo
um total de R$ 554 milhões
investidos no quarto trimestre, e R$ 1,271 bilhão desde o
início das obras.
Aprovado em abril do ano
passado e com aporte bruto
previsto em R$ 9,1 bilhões,
o novo ciclo de expansão
compreende a instalação de
duas máquinas de papéis
para embalagens com capacidade de produção anual de
920 mil toneladas, situadas
na Unidade Puma, onde a
Klabin já opera a produção
de celulose branqueada, na
forma de fibra curta, fibra
longa e fluff.

Locaweb levanta R$ 1,03 bilhão na estreia em bolsa

A Locaweb - empresa
brasileira de hospedagem de
sites, serviços de internet e
computação em nuvem - estreou na B3 nesta quintafeira, fazendo sua oferta pública inicial de ações (IPO,
na sigla em inglês), marcando o início da negociação
de suas ações no segmento
Novo Mercado com o ticker
LWSA3.A empresa levantou
R$ 1,03 bilhão em sua oferta
inicial. O valor está em linha
com o patamar esperado pelos executivos da Locaweb.
O preço de referência foi
de R$ 17,25, no topo do intervalo definido antes da
operação, que começava em
R$ 14,25. A empresa estreou
na bolsa paulista avaliada
em R$ 2,15 bilhões. Foram
os coordenadores da oferta o
Itaú BBA, o Goldman Sachs,
o Morgan Stanley e XP Investimentos.
IPO incluiu uma oferta
primária – com a emissão de
novas ações, cuja venda será
usada para abastecer o caixa
do negócio – e também secundária, na qual acionistas
atuais vão vender os papéis
que já detêm. Entre os vendedores estão o fundo de
private equity americano
Silver Lake, focado em investimentos em empresas de
tecnologia, e pessoas físicas.
O presidente da Locaweb, Fernando Cirne, é um
dos vendedores, conforme o

prospecto do IPO. A Silver
Lake planeja sair totalmente da companhia, enquanto
integrantes da família Gora,
fundadora do negócio, também deverão vender parte de
seus papéis.
Da soma da oferta, até R$
575 milhões devem ir para
o caixa da empresa. O dinheiro, segundo o prospecto
do IPO, será destinado para
potenciais aquisições e para
capital de giro.
“A decisão da Locaweb
de vir a mercado amplia
participação de empresas de
tecnologia na B3. A oferta da
companhia, que contou com
significativa participação de
fundos globais, desmistifica
a tese de que esse perfil de
investidor não acessa IPOs
no Brasil e comprova que
a história da companhia é
o que realmente importa”,
afirmou Gilson Finkelsztain,
presidente da B3.
Estiveram na cerimônia os fundadores Gilberto
Mautner e Claudio Gora,
além dos principais acionistas e administradores Ricardo Gora, Andrea Gora Cohen, Michel Gora e Flavio
Jansen, o CEO da Locaweb,
Fernando Cirne, o CFO da
companhia, Rafael Chamas
Alves, e conselheiros, além
de outros funcionários da
companhia e representantes
do mercado financeiro. No
meio da tarde, no twitter,

EUA querem ter o
controle da Nokia
A notícia que fez eco na
imprensa dos EUA nesta
quinta-feira é que o país e
seus aliados devem assumir
o controle da Nokia, Ericsson ou de ambas para combater o domínio da gigante
chinesa de telecomunicações
Huawei no mercado 5G. A
notícia foi confirmada pelo
procurador-geral dos EUA,
Bill Barr.
A Nokia Corporation, popularmente conhecida como
Nokia, é uma empresa multinacional finlandesa de telecomunicações e tecnologia,
fundada em 1865. “Existem
apenas duas empresas que
podem competir com a Huawei no momento: Nokia e
Ericsson”, afirmou Barr em

discurso sobre a ameaça econômica chinesa.
“A principal preocupação sobre esses fornecedores é que eles não têm
a escala da Huawei nem o
apoio de um país poderoso
com um grande mercado
incorporado como a China”, afirmou.
Segundo a AFP, Barr, que
falava em uma conferência
sobre ameaças à segurança
da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington,
passou 14 anos como alto
executivo das empresas de
telecomunicações
norteamericanas GTE e Verizon
antes de liderar o Departamento da Justiça.

Mautner disse: “O IPO é um
momento importantíssimo
para nós, pois é um marco
entre tudo o que construímos ao longo destes 22 anos
de trabalho e, o que está por
vir.”
Pioneira

A Locaweb se intitula a
primeira empresa de hospedagem de sites do Brasil. Seu
modelo de negócio é quase
todo pautado em assinaturas, com uma taxa mensal de
cancelamento de 1,2%. No
total, são 350,5 mil clientes.
“Nascemos há 22 anos
para ajudar negócios a
crescerem e prosperarem
por meio da tecnologia. Ao
longo dos anos amadurecemos, expandimos nossa
operação, entramos em novos segmentos e passamos
a apoiar centenas de milhares de empresas de diversos
segmentos e portes”, explicou Mautner.
“Conforme previsto nos
documentos da oferta, já
endereçamos o uso dos recursos obtidos por meio do
IPO. A maior parte deles
será utilizada para realizar
mais aquisições transformacionais, usando a experiência já previamente adquirida
com M&A e integração nos
últimos 7 anos”, detalhou o
executivo.
Com a realização de seu

IPO, a Locaweb passa a ser
a 141ª empresa listada no
Novo Mercado, segmento
que exige a adoção das mais
elevadas práticas de governança corporativa, transparência e acesso às informações pelos investidores.
Fundada em 1997, por
iniciativa dos primos Gilberto Mautner e Claudio Gora
– que iniciaram a empresa
a partir de um único servidor de dados, comprado na
Califórnia – a Locaweb foi
pioneira nos serviços de presença digital no Brasil. Graças a uma proposta simples
e direta para quem busca um
espaço na internet, a companhia conta hoje com mais de
285 mil clientes e 340 mil sites hospedados, além de um
verdadeiro exército de mais
de 16 mil desenvolvedores
parceiros.
Nos nove primeiros meses de 2019, o lucro líquido
da Locaweb atingiu R$ 11,1
milhões, ante R$ 5,5 milhões
no mesmo intervalo de 2018.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações
e amortizações), no mesmo
intervalo, foi de R$ 80,7 milhões, crescimento de 43,1%
na mesma comparação. A receita operacional líquida somou, de janeiro a setembro
do ano passado, R$ 280,5
milhões, uma expansão de
21,3% sobre o mesmo período de 2018.

Twitter: ações sobem 12% com
mais usuários e lucro menor
Muito usado pelos governos dos EUA e do Brasil,
o Twitter anunciou nesta
quinta-feira aumento no número de usuários diários no
último trimestre de 2019, o
que causou uma alta de cerca de 15% no preço de suas
ações nas primeiras negociações em Wall Street. Esta foi
a primeira receita trimestral
acima de US$ 1 bilhão e
também acima das estimativas do mercado que giravam
em torno de US$ 996,7 milhões.
O número de usuários
diários da rede social aumentou 21% entre o último trimestre do ano passado e o mesmo período
de 2018, situando-se em
152 milhões, reportou a

AFP. A receita total de publicidade foi de US$ 885
milhões, um aumento ano
a ano de 12%.
Mais de 20% desses usuários vivem nos Estados Unidos, os 80% restantes estão
no exterior. A cifra corresponde aos chamados usuários “monetizáveis”, aqueles
que acessam o site do Twitter ou seu aplicativo todos os
dias e veem publicidade na
rede social.
O anúncio sobre os usuários compensou um lucro
menor que o esperado. A
empresa
norte-americana
teve um lucro trimestral de
US$ 118,77 milhões, bem
abaixo dos US$ 255,30 milhões do mesmo período do
ano passado.

Centauro faz acordo
com a Nike e afeta Magalu
O SBF, grupo controlador da Centauro, anunciou a
parceria estratégica com a marca de artigos esportivos
Nike, semelhante à firmada pelo grupo Axo, no Chile
e no Uruguai. A empesa brasileira se tornou a distribuidora exclusiva dos produtos da norte-americana
pelo período inicial de dez anos. Por causa disso, no
pregão dessa quinta-feira, as ações da Centauro subiram 10,04%, chegando a R$ 47,77.
Por R$ 900 milhões, parte com um financiamento
obtido nos bancos Santander, Itaú e Bradesco, a Centauro adquire a totalidade das quotas do capital da Nike
do Brasil, excluindo-se os direitos sobre propriedade
intelectual, mas incluindo capital de giro, estoque e
“determinados ativos fiscais”. A unidade da empresa
norte-americana, no exercício terminado em maio de
2019 teve receita operacional líquida de aproximadamente R$ 2 bilhões. Com 21% do mercado de artigos
esportivos do país, a Nike é uma marca relevante para
quaisquer varejistas do segmento, representando algo
em torno de 15% a 20% das vendas da Netshoes e de
25% na Centauro.
Pelo acordo, a Centauro poderá ser a operadora direta e exclusiva do canal de vendas eletrônico nike.com.
br por dez anos e, por cinco anos renováveis, poderá
abrir lojas físicas monobrand. Há 24 lojas Nike Factory
espalhadas pelo país atualmente. O acordo ainda está
sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a condições de fechamento dos ativos
a serem adquiridos.
O anúncio dessa parceria estratégica afetou as ações do
Magazine Luiza, controlador da Netshoes, que tiveram a
maior queda do Ibovespa no início do pregão, mas que foi
reduzida para apenas 1,55%.

Locaweb estreia com alta de 18%
Alguma coisa está errada. A Locaweb estreou na B3
nesta quinta-feira e registrou alta de 18,03% e foi a R$
20,36. O interessante é que, até agora, ainda não houve
manifestação dos analistas sobre um setor do segmento de
hospedagem de sites que aparentemente é altamente concorrido. A empresa levantou R$ 1,03 bilhão e foi avaliada
em R$ 2,15 bilhões. Com 350 mil clientes, é a primeira
empresa de hospedagem de sites do Brasil. Fundada em
1998 por Gilberto Mautner e Claudio Gora, foi criada
pouco antes do auge da bolha das pontocom, mas, mesmo assim, conseguiu passar praticamente sem problemas
por este período negativo pela seguinte razão: era muito
pequena para ser afetada. Com moderação, os investidores
devem aguardar o posicionamento das principais casas de
análises.

Novo plano fez Deutsche Bank subir 32%
Neste ano, as ações do Deutsche Bank acumulam
valorização de 32,38%, devido ao programa do novo
CEO, Christian Sewing, que mudou o plano do banco,
que abandonou a postura de um banco de investimento
global para voltar a focar na concessão de crédito as
empresas alemãs e da restante Europa. Porém, ganhos
de 10,54% foram obtidos no pregão da Bolsa de Frankfurt dessa quinta-feira, depois do anúncio da aquisição
de participação qualificada de 3,1% por parte do fundo
de investimentos, Capital Group, com sede em Los Angeles, e que se tornou o terceiro maior acionista do banco. O segundo maior é Doug Braunstein, responsável
pelas finanças dp JPMorgan, que em outubro de 2018,
adquiriu uma posição de 3,14% através da Hudson Executive Capital.

Fiat escapa do Fisco
O grupo Fiat Chrysler Automobiles chegou a um
acordo com o Fisco italiano e evitou o pagamento de
um valor que poderia ascender a € 1,3 bilhão. O grupo
italiano estava sendo acusado de ter, em 2014, subavaliado a Chrysler em € 5,1 bilhões. A Fiat aceitou aumentar o valor tributável em € 2,5 bilhões, e este valor será
completamente compensado com € 400 milhões em
perdas fiscais, que haviam sido abdicados, e de € 2,1
bilhões em perdas fiscais na Itália que não se encontravam reconhecidas nas declarações financeiras.

Rússia não concorda com o corte
O comitê técnico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados recomendou um corte de
600 mil barris diários para neutralizar os efeitos causados pelo coronavírus. No entanto, devido à resistência
russa às pretensões sauditas, haverá o terceiro dia de
negociações. Na expectativa dos resultados dessa reunião, a cotação do barril voltou a apresentar recuperação pelo segundo dia consecutivo. Em Londres, a do
Brent registrou ganho de 1,3% e ficou em US$ 56, enquanto que, em Nova York, a do WTI subiu 1,89% e foi
para US$ 51,71.

Localiza quer captar R$ 1 bi
O Conselho de Administração da Localiza Hertz aprovou a emissão de debêntures no montante de R$ 1 bilhão.
A companhia ainda não definiu a data para a emissão da
série, que terá vencimento em 2025.
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Como não cair em golpes com criptomoedas
Alerta para
mensagens e
e-mails falsos que
podem virar em
perda de dinheiro
O mercado de criptomoedas (moedas virtuais) é
considerado seguro e foi um
dos mais rentáveis em 2019.
Entretanto, alguns golpes
recentes têm deixado os investidores receosos. O alerta
é de Daniel Coquieri, COO
da BitcoinTrade, corretora
especializada no mercado
brasileiro. A startup possui
importantes
certificações
internacionais, como a PCI
DSS, que prevê a proteção
da privacidade dos usuários
e da confidencialidade dos
dados de pagamento.
Diversas certificações e
medidas de segurança fazem com que as transações
aconteçam em um ambiente
praticamente invulnerável.
“Há alguns aspectos que podem ser levados em conta e
alguns detalhes que se o investidor prestar atenção consegue fugir desses golpes,
como o e-mail de origem e o
fato de que as exchanges não
costumam pedir dados pessoais por mensagem”, explica o COO da BitcoinTrade.
São várias modalidades
de golpes. O golpe pode vir
por conversas falsas, e-mail
que pedem para o investidor clicar em algum link ou
até páginas falsas construídas apenas para esse tipo
de ação. Para não cair nesse
tipo de ação, o importante
é estar atento aos links que
recebe por e-mail. Cheque
que tipo de informação está

sendo solicitada e se é necessário realizar algum tipo de
login. Além disso, observar
a forma como o e-mail foi
redigido pode parecer um
ato simples, mas muitas vezes mensagens de golpe contém erros e são mal escritas.
Corretoras sérias jamais vão
pedir dados e senhas por
mensagens ou e-mail. “Tão
importante quanto a segurança e robustez da exchange, é a forma como os clientes cuidam das suas próprias
informações de segurança”,
alerta o COO da BitcoinTrade. Coquieri conversou com
o MONITOR MERCANTIL
sobre o tema e contou como
o esse mercado está se organizando.
No Brasil, qual o impacto desse golpe no segmento
em termos financeiros?
- É difícil estimar o real impacto em questão de valores,
mas sabemos que é uma das
práticas mais comuns que esses golpistas procuram fazer
que é enganar o usuário final,
simulando que aquele site que
ele está acessando seria o site
da corretora ou do banco e,
com isso, pegando os dados
dos clientes. É complicado
quantificarmos, em números,
mas é fácil afirmar que é um
dos mais comuns este tipo de
golpe.
Qual o perfil do investidor da BitcoinTrade?
- O perfil do investidor
da Bitcoin Trade é, predominantemente, homem de
uma faixa etária de 20 anos
até os 55. Tem alguns mais
novos e outros mais velhos,
mas boa parte nessa faixa
etária. Muitos são da região
Sudeste, que é normal, uma
das maiores do Brasil. São
investidores que estão ou
acreditando na tecnologia
ou especulando preço. Pas-

samos a ter uma parte deste
perfil de pessoas que estão
utilizando a criptomoeda
como um veículo de remessa
internacional de dinheiro, ou
para enviar ou para receber,
o que é muito mais vantajoso
em questão de velocidade e
custo do que uma transação
normal, via câmbio.
O que é necessário acontecer para esse segmento ter uma popularidade
maior?
- Acho que uma regulamentação pró mercado vai
ajudar muito a dar segurança
jurídica a todo mundo que
está envolvido no mercado.
Seja um investidor que está
comprando ou vendendo
criptomoeda, seja os empresários que estão investindo
no mercado, em diferentes
ramos, corretoras, contas digitais com cripto envolvida
ou outros produtos que envolvem criptomoedas. Então,
acho que uma regulamentação definindo algumas regras
para este jogo. Mas uma regulamentação pró mercado,
que o ajude crescer, que dê
base jurídica, que proteja os
investidores. Isso vai ajudar
os grandes bancos, grandes
instituições financeiras a também participar desse mercado.
E obviamente, você começa
a trazer popularidade para o
segmento.
Os brasileiros são mais
conservadores que investidores de outros países?
- Não acho que o brasileiro é mais conservador, acho
que para o brasileiro falta um
pouco mais de educação financeira, do que os maiores
mercados como dos Estados
Unidos e da Europa. Isso, na
minha visão, não tem nenhuma relação com criptomoedas em geral, é só analisar,
provavelmente, a quanti-

Perda de credibilidade
faz poupança minguar
A poupança vem perdendo
a sua credibilidade junto aos
investidores há bastante tempo, devido a seus rendimentos
minguados. E com os rendimentos comprometidos por
causa da queda dos juros, o
interesse na caderneta de poupança começou 2020 em baixa. Em janeiro, os investidores retiraram R$ 12,36 bilhões
a mais do que depositaram
na aplicação, informou nesta
quinta-feira o Banco Central.
Essa foi a maior retirada
mensal líquida da história
desde o início da série, em
1995. O recorde anterior tinha
sido registrado em janeiro de
2016 (período Michel Temer),
quando a retirada líquida somou R$ 12,03 bilhões. Tradicionalmente, o primeiro mês
do ano apresenta forte retirada de recursos da poupança.
Isso porque a população usa
parte das reservas financeiras
para cobrir gastos de início de
ano, como impostos, material

escolar e quitar as compras de
Natal.
Até 2014, os brasileiros
depositavam mais do que
retiravam da poupança. Naquele ano, as captações líquidas chegaram a R$ 24
bilhões. Com o início da recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a
retirar dinheiro da caderneta
para cobrir dívidas, em um
cenário de queda da renda e
de aumento de desemprego.
Conforme a agência
Brasil, em 2015, R$ 53,57
bilhões foram sacados da
poupança, a maior retirada
líquida da história. Em 2016,
os saques superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões.
A tendência inverteu-se em
2017, quando as captações
excederam as retiradas em
R$ 17,12 bilhões, e em 2018,
com captação líquida de R$
38,26 bilhões. Em 2019, a
poupança registrou captação
líquida de R$ 13,23 bilhões.

SPE Birsa Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ 12.202.819/0001-10 – NIRE: 33.3.0029407-4
COMUNICADO
A quem possa interessar, em 04/02/2020, foram arquivadas na JUCERJA as cartas
de renúncia assinadas em 28/10/2019 pelos diretores da SPE Birsa Participações e
Empreendimentos S.A. – CNPJ 12.202.819/0001-10 – NIRE: 33.3.0029407-4: Flavio
Jarczun Kac – sob nº3845866; Claudio José Carvalho de Andrade – sob nº3845871;
Andre Pines – sob nº3845870 e Marcos Duarte Santos – sob nº3845876, que não
mais administram a companhia. Na mesma data foi registrado na Jucerja, sob o
n.º 3845863, comprovante de exercício opção de venda das ações da companhia,
que passaram a pertencer integralmente à acionista Niskier Construtora Ltda.

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720
Convoca as acionistas Longueuil Sociedad Anonima CNPJ
07.727.231/0001-40 e Keadew Holding Sociedad Anonima CNPJ:
07.727.230/0001-04 constituídas em Mora conforme art. 106 item 1 e 2, da
lei de 6.404 de 15/12/76 por não terem comprovado pagamento conforme
publicações e ata da assembleia geral extraordinária de 18/12/2019 registrada na JUCERJA. Fixa o prazo até o dia 15/03/2020 para que apresente a Theodoro Duvivier membro do Conselho Fiscal de Amalgama, a Rua
Duvivier 2-C, Copacabana, cep 22020-020 os comprovantes de envio
bancário e registro do Banco Central referente ao pagamento das ações
compradas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários S.A. Não sendo
apresentado no prazo serão declaradas as acionista remissos, conforme
art. 107 da lei 6.404 de 15/12/76 e serão cancelados definitivamente os
Títulos Múltiplos de Ações n° 003 e 004 retornando as ações a tesouraria.
Theodoro Duvivier conselho fiscal - Amalgama.

Efeito Selic
Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos
da economia), a poupança
está atraindo menos recursos porque os juros básicos
estão no menor nível da história. Com a Selic em 4,25%
ao ano, o investimento está
cada vez rendendo menos.
Em 2019, a aplicação rendeu 4,26%, segundo o Banco Central, contra inflação
oficial de 4,31% pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Para 2020, o Boletim Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgadas
pelo Banco Central, prevê
inflação oficial de 3,4% pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com
a atual fórmula de rendimento, a poupança renderá
2,975% em 2020, caso a Selic permaneça em 4,25% ao
longo de todo este ano.

Daniel Coquieri: ‘Uma regulamentação pró mercado
vai ajudar muito a dar segurança jurídica’
dade de brasileiros que tem
dinheiro na poupança, que
de fato é o pior investimento que temos hoje no Brasil,
com as pessoas que tem investimentos em renda fixa,
ações ou em fundos multimercados. Falta mais educação financeira ao brasileiro,
que precisa buscar mais por
esse conhecimento, entender
melhor quais são os produtos
de investimento, entender a
sua relação risco e retorno
e passar a diversificar mais
o seu investimento. Hoje, o
brasileiro acaba deixando
boa maior parte do dinheiro
que ele junta, na poupança, que é um dos piores ou
o pior investimento hoje,
para deixar dinheiro parado. Então, não acho que ele
é o mais conservador e sim
falta buscar mais educação
financeira, entender melhor
os produtos disponíveis do
mercado e passar a diversificar melhor a sua carteira.
O segmento tem avançado no Brasil em termos de
organização?
- Cada vez mais as gran-

des corretoras, e principalmente, puxado pela BitcoinTrade, estão preocupadas
com regras de política de
conheça seu cliente, política
contra lavagem de dinheiro.
Isso é muito importante para
mostrarmos para o mercado como um todo, para os
governantes, para a CVM,
Banco Central que existem
players sérios nesse, que
estão preocupados em fazer
um trabalho sério e não deixar que usem a criptomoedas
para o lado mau e sim como
ativo de investimento, veículo de remessa internacional,
como uma reserva de valor.
Isso já vem acontecendo de
um ano pra cá e cada vez
mais as grandes corretoras
estão mais preocupadas com
isso, que se deu muito também por conta dos relacionamentos com os bancos.
A BitcoinTrade, inclusive, foi pioneira nisso, pois
somos a única corretora
que tem conta em todos os
grandes bancos, pois desde
o começo nos preocupamos
muito forte com essa questão

de conheça seu cliente, origem dos fundos, a finalidade
do investimento, a política
contra lavagem de dinheiro.
Então, neste ponto, acredito
que o mercado vem se organizando, mesmo não tem
uma auto regulamentação.
Neste sentido, o mercado
vem se organizando e do outro lado temos uma conversa
no Congresso que vem andando e em algum momento,
eu acho que vai acontecer a
regulamentação para o setor
e isso vai ser muito positivo.
E, infelizmente, também temos, algumas empresas que
não são idôneas, em esquema de pirâmide, que acabaram caindo no ano passado
e fazendo com que pessoas
percam dinheiro, mas que
acaba limpando o mercado.
As pessoas perdem por falta
de informação, mas o mercado acaba subindo para um
outro nível. Em um primeiro
momento é muito negativo,
mas depois vira um aprendizado para educar o mercado
e evitar que as pessoas caiam
em novos golpes.

Projeto de BC autônomo pode
ser votado depois do Carnaval
A autonomia do Banco
Central (BC) deve ser votada
logo após o Carnaval. Pelo
menos este é o prazo que ficou
“estabelecido” nesta quintafeira na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e
um grupo de deputados estiveram com o presidente do
BC, Roberto Campos Neto,
para negociar uma série de
visitas às bancadas partidárias
para tirar dúvidas e ampliar o
apoio ao texto.^
Conforme a agência Câmara, o líder do MDB, deputado
Baleia Rossi (MDB-SP), a
partir da próxima semana o
relator da proposta, deputado
Celso Maldaner (MDB-SC)
e o presidente do BC conversarão com as bancadas para
mostrar a importância do projeto no combate à inflação e
no fortalecimento da moeda
brasileira. Rossi afirmou que
Rodrigo Maia deve colocar
o texto para ser votado logo
após o Carnaval, na primeira

semana de março.
O projeto (PLP 112/19)
cria mandatos para o presidente e para os diretores do
Banco Central. O deputado
Celso Maldaner alterou o
texto para assegurar o mandato do atual presidente do
BC e de mais dois diretores
até 29 de fevereiro de 2024.
O ajuste foi necessário
porque o texto anterior dizia
apenas que os mandatos do
presidente e de dois diretores
se iniciariam em março de
2020. Isso porque o governo,
autor da proposta, acreditava
que o projeto seria aprovado
ainda em 2019.
Os demais seis diretores do
banco poderão ser trocados,
dois por ano, a partir do ano
que vem. Como o texto admite uma recondução por iniciativa do presidente da República, pelo menos dois diretores
poderão ficar até 2026, já que
seus mandatos se encerrariam
em 28 de fevereiro de 2022,
ainda dentro do atual governo.

Política econômica
A vigência dos mandatos durante a gestão de outro
presidente da República é
uma das críticas que a deputada Gleisi Hoffmann (PTPR) faz à proposta. “O Banco
Central definiria praticamente
a política econômica; e eles
também querem que o BC se
preocupe apenas com a estabilidade de preços e a estabilidade financeira. Não falam
nada sobre a estabilidade de
emprego e sobre o desenvolvimento do País”, criticou.
Maldaner, porém, defendeu a necessidade de votar
o texto. “Faz 30 anos que se
fala em autonomia do Banco Central, e todos os países
desenvolvidos têm essa autonomia”, disse.
Segundo ele, a proposta
garantirá estabilidade para
os investidores nacionais e
internacionais. “É uma pauta
muito proativa para o crescimento do país”, afirmou.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE
SOCIAL / CNPJ 04.521.883/0001-36
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
A ABRACIM – Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social
convoca os Sócios fundadores e efetivos para a Assembléia Geral no
dia 14/02/2020, em sua sede na Praça Floriano, 51 – 19º andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-050, às 14h em primeira convocação e
14h30 em segunda convocação, cumprindo o que determina o Capítulo
V, artigos 23, 24 e 25 de seu Estatuto, para deliberarem sobre a seguinte
pauta: 1) aprovação das contas da administração do ano de 2019.

ASSOCIAÇÃO TEMPLARIOS DO ALMIRANTE
Em constituição
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE
CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
Os Coordenadores da comissão de constituição convocam todos os
interessados, nos termos da Legislação em vigor, para Assembleia Geral de
constituição da ASSOCIAÇÃO TEMPLARIOS DO ALMIRANTE, a realizarse à Rua Aldemir Martins, 182 - Recreio dos Bandeirantes. (salão de festas
do condomínio Parc Del Palmiers) no dia 14/02/2020 às 19:00 horas, em
primeira e única convocação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1 - Aprovação da Comissão de Constituição; 2 - Aprovação do nome e
Razão Social e Nome Fantasia; 3 - Leitura, Analise e Aprovação do Estatuto
Social; 4 - Admissão de Sócios; 5 - Eleição de Diretoria e do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro 2020. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PATO RG: 065834046 IFP RJ - ELOI
DE SOUZA FERREIRA RG: 03608523-1 IFP- JOSÉ CANDIDO BEZERRA
RG: 085530475 DETRAN, LUIZ EDUARDO R RIBEIRO RG: 06370900-0
DETRAN e ALISSON CARVALHO DE SOUZA RG: 09499935-6 IFP.

