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Vídeo mostra governo em realidade paralela
Reunião revela 
ministros que não 
conseguiram entender 
gravidade da crise

A Nasa divulgou esta semana 
que encontrou indícios do que se-
ria um universo paralelo, em que o 
tempo se passa no sentido oposto ao 
nosso, do futuro para o passado. O 
vídeo da reunião ministerial de 22 
de abril, liberado no final da tarde 
desta sexta-feira pelo ministro Cel-
so de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), deixou em muitos 
do que já o assistiram a impressão 
de que o Governo Bolsonaro vive 
neste universo, porém em um pas-
sado distante.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, pediu que se 
aproveitasse que todos estão con-
centrados na pandemia para fazer 
modificações nas leis ambientais; 
o ministro Paulo Guedes, da Eco-
nomia, insistiu no superado – pela 
realidade – discurso de que o Brasil 
estava pronto para decolar quando 
veio a crise do coronavírus.

Coube ao ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, fazer um chamado iso-
lado à gravidade do momento por 

que o mundo passa e, de quebra, 
enquadrar Guedes, que falava em 
ganhar dinheiro salvando grandes 
empresas, enquanto desdenhava 
as pequenas, dizendo que “vamos 
perder dinheiro salvando as peque-
nininhas”.

Marinho lembrou que o mundo 
passa por uma situação excepcio-
nal única em 100 anos e cobrou: 

“Por favor, não podemos começar 
uma discussão com verdades ab-
solutas e dogmas estabelecidos 
(…) Vamos deixar os dogmas de 
lado”

O ministro do Desenvolvimento 
Regional chamou a atenção para 
o que acontece nos outros países, 
com governos liberais preparando 
programas em que o Estado passa a 

liderar programas de reconstrução. 
Para ele, trata-se de uma oportuni-
dade de novo pacto social, redu-
zindo as desigualdades no Brasil. 
“Essa pode ser uma catástrofe que 
pode nos afundar, ou ser uma onda 
para a gente surfar, uma alavanca 
para recuperar o país.”

Para essa recuperação defende 
que, dos R$ 600 bilhões que estão 

sendo gastos, pegue-se “6%, 7%, 
10% para “alavancar recursos pri-
vados, com a injeção de recursos 
públicos, sim”, deixando claro o 
dogma a que se referia.

“Sem verdades absolutas. Sem a 
preocupação de que as coisas con-
tinuam como eram antes. Não são 
como eram antes. Aqui e no mundo 
inteiro”, finalizou.

Coube ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, chamar atenção para situação ímpar em 100 anos e contrapor discurso de Paulo Guedes

Íntegra do vídeo confi rma 
afi rmações de Sergio Moro

Braga Netto culpa a buroc racia 
sobre demora para liberar dinheiro

Guedes: China 
deveria fazer um 
Plano Marshall 
para o mundo

Os ataques à China não parti-
ram apenas do previsível ministro 
das Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, em trecho do vídeo da 
reunião ministerial que foi cen-
surado pelo ministro Celso de 
Mello, do STF.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, também escorregou 
ao citar o maior parceiro comer-
cial do país. Guedes criticava 
a ideia de se chamar de Plano 
Marshall o Pró-Brasil, progra-
ma de boas intenções que não é 
visto com bons olhos pelo Mi-
nistério da Economia. E disse: 
“A China é que deveria fazer um 
Plano Marshall para o resto do 
mundo.” A frase é um reforço 
aos que culpam o país asiático 
pela pandemia.

Eduardo Moreira ajuda MST a captar R$ 1 mi em fi nanciamento

Ao fazer, nesta sexta-feira, rela-
to detalhado das ações do Governo 
Federal nos últimos 60 dias para o 
combate ao coronavírus à Comis-
são Mista do Congresso Nacional 
sobre Covid-19, o ministro-chefe 
da Casa Civil, general Braga Net-
to, foi cobrado sobre a demora para 
liberação de recursos e distribuição 
de insumos para o combate ao co-
ronavírus, por parte do Governo 
Federal para estados e municípios.

O general respondeu que o pro-
blema é da burocracia: “um gestor 
da Esplanada dos Ministérios para 
fazer um gasto e não ter o CPF blo-
queado ou responder ao Tribunal 
de Contas e a todos os órgãos de 
controle, tem que tomar uma série 
de medidas que dificultam a execu-
ção desses recursos.”

Questionado sobre as dificulda-
des das micro e pequenas empresas 

de tomarem crédito em condições 
especiais, o general afirmou que 
uma nova Medida Provisória, para 
retirar as travas para que o crédito 
efetivamente chegue às micro e pe-
quenas empresas está prestes a ser 
editada pelo governo. A expectati-
va é de que essa MP, somada à Lei 
13.999/2020, recentemente sancio-
nada, consiga aumentar a efetivida-
de do credito que chega às micro e 
pequenas empresas. O texto sancio-
nado cria linha de crédito com juros 
mais baixos para micro e pequenos 
empresários no enfrentamento da 
crise econômica causada pela pan-
demia. Os financiamentos serão 
concedidos por Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco 
do Nordeste e Banco da Amazônia, 
com recursos dos Fundos Constitu-
cionais do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste.

O vídeo da reunião minis-
terial de 22 de abril, liberado 
nesta sexta-feira pelo minis-
tro Celso de Mello, do STF, 
confirma o que já afirmara o 
ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro. O presidente Jair Bol-
sonaro fala em interferir na 
“segurança do Rio”, diz que 
não vai esperar “f. sua família 
e seus amigos” e reclama do 
serviço de informações. Neste 
momento, olha para sua es-
querda, onde estava sentado o 
ex-ministro Moro.

A certeza de que se referia 
à troca no comando da Polícia 
Federal viria nos dias seguin-
tes: demitiu o diretor-geral na 
noite do dia 23, o que levou à 

demissão de Moro no dia 24, 
e em seguida a PF trocou o 
superintendente do Rio de Ja-
neiro.

Duas conversas pelo What-
sApp entre o ex-ministro da 
Justiça e Bolsonaro, apre-
sentadas por Moro no dia da 
demissão, confirmam os obje-
tivos do presidente. Em uma, 
fala que Moro tem 27 supe-
rintendências, e ele, Bolsona-
ro, só queira uma.

Em outro, remete ao en-
tão ministro da Justiça uma 
notícia que diz que a PF está 
na cola de 10 a 12 deputados 
bolsonaristas com a observa-
ção: “Mais um motivo para a 
troca.”

O engenheiro e economista 
Eduardo Moreira criou um fundo 
chamado Financiamento Popular 
(Finapop), que captou R$ 1 milhão 
para investir na conclusão da cons-
trução de uma indústria para a Coo-
perativa de Produção Agropecuária 
Nova Santa Rita (Coopan), do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), no Rio Grande 
do Sul.

“Recebemos mais de mil men-
sagens de pessoas que querem in-
vestir juntas, porque não querem 
mais deixar o dinheiro no Itaú, no 
Bradesco, do Santander, sem saber 
a quem estão financiando”, afirma 
Moreira.

Segundo o economista, o fundo, 

que deverá revolucionar a forma de 
investir, beneficiando projetos com 
potencial de mudar a cara do Bra-
sil, tem taxas de 5,5% ao ano e são 
menores do que as cobradas por 
bancos públicos e privados.

A iniciativa, de acordo com 
Moreira, serve para mostrar que o 
MST “não é esse bicho de sete ca-
beças”. Ele diz que o movimento 
conta com uma organização tão efi-
ciente quanto as grandes empresas 
brasileiras, como a Vale e a Petro-
bras, o que justifica o baixo risco 
do investimento.

Moreira afirma que a diferen-
ça é que nos fundos tradicionais, 
o investidor não sabe exatamen-
te para onde vai o seu dinheiro. 

No Finapop, os investimentos são 
transparentes, e a pessoa pode es-
colher qual projeto pretende be-
neficiar.

A Coopan possui criação própria 
e abatedouro para venda de carcaça 
suína. Também produz leite e arroz 
orgânico, que é um dos mais vendi-
dos do país.

Segundo o economista, a ins-
piração veio do banco holandês 
Triodos, que tem uma cartela de 
investimentos sustentáveis e que 
privilegiam a economia local. “Seu 
dinheiro, que está no Itaú ou no 
Unibanco pode estar financiando 
uma fábrica de armas, uma empre-
sa de agrotóxicos. Ou uma multi-
nacional que vem ao Brasil para 

competir e destruir as empresas lo-
cais. Muitas vezes você pode estar 
financiando aquilo que te destrói”, 
afirmou ao Jornal Brasil Atual, nes-
ta sexta-feira.

“No MST, você sabe, 70% da 
comida na nossa mesa vem da agri-
cultura familiar. A comida orgânica 
vem quase toda de assentamentos 
e pequenos agricultores”, afirmou 
ele.

Para Moreira, o lançamento da 
Finapop representa “uma chuva de 
esperança” em meio às desgraças 
decorrentes da pandemia de coro-
navírus.

Ele disse que a atual crise exige 
diferenciar o que é necessidade do 
que é desejo.
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Aos poucos, o 
Capitão Aguirre 
se perde na sua 
própria loucura 
e ambição

‘Aguirre, a Cólera dos Deuses’ e a política no Brasil

Positivismo como cortina de fumaça para os erros da direita brasileira

Um dos grandes prazeres 
que tenho exercido nesse pe-
ríodo de isolamento social é 
ter a oportunidade de, junto 
com meu filho Francisco, 
me sentar na televisão e as-
sistir aos grandes clássicos 
do cinema. O que me trouxe 
bastante surpresa é que, mui-
tas vezes, alguns clássicos, 
no espírito de Júlio Verne 
nas Vinte Mil Léguas Sub-
marinas, fazem de maneira 
visionária a projeção de uma 
narrativa que tem paralelos 
com fatos do cotidiano.

Neste conceito, uma das 
obras que mais me chamou 
atenção é o clássico criado 
pelo genial diretor alemão 
Werner Herzog com o nome 
original Aguirre, der Zorn 
Gottes, cujo título brasileiro 
é Aguirre, a Cólera dos Deu-
ses, lançado em 1972.

O filme, com fotografias 
belíssimas, teve locações 
no Peru e no Rio Amazonas 
num processo bastante pe-
sado, com mais de um mês 

de gravação, onde houve o 
início do histórico conflito 
entre o diretor Herzog e o 
principal ator de seus filmes, 
o austríaco Klaus Kinski, 
extremamente polêmico e 
conhecido especialmente no 
Brasil por sua imagem no 
filme Nosferatu, que quis 
abandonar as gravações des-
se clássico e foi ameaçado 
de morte pelo próprio Her-
zog, como registra a história 
do cinema.

O filme, que é inspirado 
em fatos e figuras históri-
cas, conta a trajetória de 
uma expedição espanhola na 
América realizada em 1561 
e comandada por Dom Pe-
dro de Urzúa, tendo como 
protagonista o capitão Lope 
de Aguirre, encarnado por 
Klaus Kinski, e foi ampara-
do em uma narrativa obtida 
no diário do Frei Gaspar de 
Carvajal, que participou de 
outra mítica expedição.

Mais que o lado históri-
co, o filme mostra os efeitos 

mentais e emocionais sofri-
dos por homens que têm o 
poder e suas atitudes altera-
das e exacerbadas, em situa-
ções limites, o que nos leva a 
paralelos com a situação que 
vivemos a política brasileira 
atualmente.

Na trajetória, a expedição 
armada espanhola atravessa 
os Andes e monta balsas a 
partir do Rio Orinoco, atra-
vessando a Amazônia em 
busca pela lendária El Do-
rado, conhecida como a “Ci-
dade de Ouro”. Enviada pelo 
governador Gonzalo Pizarro 
e chefiada posteriormente 

por Dom Pedro de Urzúa, 
acompanhado do seu “se-
gundo em comando”, que 
é Lope de Aguirre. Este se 
autoproclama mandatário e 
se rebela contra toda a coroa 
em um ato de loucura cres-
cente para buscar criar o seu 
próprio Império.

O filme é uma jornada den-
tro da insanidade que muitos 
homens desenvolvem quando 
recebem o poder e lá retrata-
da na visão de Herzog, pois à 
medida que a expedição avan-
ça, o diretor retrata o capitão 
Lope de Aguirre em deva-
neios de grandeza, começan-
do a brigar com todos os seus 
aliados e dizimando-os, um 
a um, na busca incessante do 
poder.

Sem considerar aqueles 
que o apoiaram, aqueles que 
seguem em sua jornada taxa-
dos de vilões e executados, 
ou morrem pelas próprias 
condições da louca jornada 
que ele insiste em seguir no 
seu universo paralelo de po-

der, enquanto Aguirre conti-
nua incólume, como se fosse 
um mandatário de Deus e o 
poder.

Em sua trajetória descen-
do um rio, em uma balsa 
adotando práticas totalmente 
esdrúxulas pelo seu coman-
dante mor Aguirre, como 
a de utilizar um negro para 
correr nu com o objetivo de 
assustar as populações indí-
genas que moram nas áreas 
a serem conquistadas, numa 
postura totalmente heterodo-
xa e insana nas práticas de 
domínio, aliás uma hetero-
doxia que temos observado 
muito no Brasil atualmente.

Aos poucos, o Capitão 
Aguirre acirra seus trejeitos 
corporais de um militar sobe-
rano diante da sua tropa que 
se esvazia e se perde na sua 
própria loucura e ambição, 
derrubando seu próprio che-
fe que abandonou um cavalo 
que descia na balsa, matando 
seus aliados e terminando na 
célebre cena em que Aguir-

re, já sozinho na balsa que 
desce o rio, observa o poder 
e o território fictício sobre 
seu domínio vazio, enquanto 
só lhe sobram combates com 
os micos que invadem a sua 
balsa e que viram seus úni-
cos e totais companheiros e 
inimigos.

A loucura e ambição em 
uma trajetória, eliminando 
parceiros e inimigos, numa 
mera ideologia de deter todo 
poder absoluto, ungida sabe lá 
de onde, é a tônica de Aguirre, 
a Cólera dos Deuses e precisa 
ser reconhecida.

Infelizmente, o Brasil de 
hoje lembra muito os deva-
neios da expedição filmada 
por Herzog e de seu Capitão 
Aguirre. Assim como na his-
tória, a tripulação da nossa 
balsa precisa agir antes que 
essa Cólera dos Deuses nos 
afunde.

  Wagner Victer
Engenheiro, administrador e 

jornalista.

O artigo “O que é o Posi-
tivismo, a filosofia política 
que faz a cabeça dos milita-
res brasileiros”, escrita pelo 
jornalista Rafael Salvi e pu-
blicada na Gazeta do Povo 
em 4/5/2020, é uma coleção 
inacreditável de mitos, in-
venções arbitrárias e erros 
sobre o Positivismo, sobre 
seu criador, Augusto Comte, 
e sobre a atuação dos positi-
vistas no Brasil; praticamen-
te todas as suas informações 
estão erradas, o que é mes-
mo notável.

Aliás, não por acaso, en-
tre suas fontes – todas elas 
de segunda, terceira ou 
quarta mãos – estão Olavo 
de Carvalho e João Camilo 
de Oliveira Torres, dois in-
telectuais conservadores e 
produtores em série de mi-
tos, invenções arbitrárias e 
erros. Na mesmíssima sen-
da anda Rodrigo Constan-
tino (gazetadopovo.com.br/
rodrigo-constantino/artigos/
as-falhas-do-positivismo-a-
heranca-maldita-de-auguste-
comte), celebrado “autor” – 
mas não “pesquisador” nem 
“historiador”, nem “filóso-
fo” – da nova direita radical 
brasileira. Todos eles cole-
cionam, como se fosse uma 
competição, tolices e erros 
sobre o Positivismo.

Comecemos pela obra 
do francês Augusto Comte 
(1798–1857), fundador da 
Sociologia, da História das 
Ciências, do Positivismo e 
da Religião da Humanida-
de. A sua principal obra foi 
o Sistema de política positi-
va (1851–1854, ver archive.
org/details/systmedepoliti-
q05comtgoog), em que, re-
petindo várias considerações 
pacifistas presentes em sua 
obra preparatória do ponto 
de vista intelectual (o Sis-
tema de filosofia positiva, 
1830–1842), ele afirma com 
todas as letras que a política 

moderna tem que ser pacifis-
ta e civilista, que as Forças 
Armadas devem ser dissol-
vidas e que as forças poli-
ciais devem ter um caráter 
cidadão e de manutenção da 
ordem pública.

De maneira correlata, a 
política moderna deve ca-
racterizar-se pela “separação 
entre os dois poderes”, ou 
seja, pela separação entre 
os poderes temporal e espi-
ritual, em que o Estado não 
tem religião oficial, e as re-
ligiões não se beneficiam 
do poder do Estado – o que 
em termos gerais equivale à 
laicidade do Estado. Política 
pacifista, civilista e laica: as 
liberdades de pensamento, 
de expressão e de associação 
são a base da organização 
social e política e esta, por 
sua vez, fundamenta-se na 
fraternidade universal e no 
respeito mútuo. O resultado 
disso tudo é que a política 
moderna – republicana – é 
cada vez mais regulada pela 
moral, pelos valores, e, de 
maneira concomitante, cada 
vez menos regulada pela for-
ça física.

Uma outra consequência 
da “separação entre os dois 
poderes” é que o governo 
não pode ser constituído 
pelos “sábios” ou pelos téc-
nicos. Evidentemente é ne-
cessário que o Estado tenha 
seus técnicos, assim como 
um corpo burocrático res-
ponsável pela realização das 
políticas públicas; todavia, 
há uma gigantesca diferença 
entre o Estado possuir um 
corpo técnico e esse mesmo 
Estado ser dirigido pelos téc-
nicos.

Augusto Comte dizia com 
todas as letras que os “sá-
bios” não podem mandar no 
Estado; esse regime político 
era por ele chamado de “pe-
dantocracia” (palavra criada 
por Stuart Mill) – “governo 

dos pedantes” – e, em ter-
mos atuais, ela poderia ser 
chamada de “tecnocracia”. 
Para Comte, o governo deve 
ser dirigido por cidadãos 
com espírito público, visão 
de conjunto, sensibilidade 
social, tolerância e fraterni-
dade – e sempre atentos às 
opiniões e avaliações da opi-
nião pública.

Vale notar que, justamen-
te porque era movido por um 
espírito histórico, relativo 
e altruísta, Augusto Comte 
afirmava a necessidade de 
uma política moderna que 
fosse positiva, incluindo 
nessa política o respeito es-
crupuloso e cuidadoso pelas 
religiões antigas e por seus 
papéis históricos; sendo 
francês, Comte indicava aí 
nomeadamente o catolicis-
mo. Essa regra foi cumprida 
pelos positivistas, mas, ao 
mesmo tempo, foi ridicula-
rizada pela esquerda e “es-
quecida” pela direita católi-
ca; em qualquer caso, como 
a respeito de vários outros 
aspectos, ela foi objeto de 
desinformação.

A atuação dos positivis-
tas no Brasil seguiu à risca 
essas orientações. O autor 
da bandeira nacional repu-
blicana, o vice-diretor da 
Igreja Positivista do Brasil, 
Raimundo Teixeira Men-
des (1855–1927), tinha em 
mente os valores indicados 
acima ao seguir a orientação 
comtiana e incluir o “Ordem 
e Progresso” na bandeira.

Aliás, nas centenas de 
publicações da IPB, Teixei-
ra Mendes e Miguel Lemos 
(1854–1917, diretor da IPB) 
não se cansaram nunca de 
repetir esses valores e de re-
futar os sofismas daqueles 
que atribuem o militarismo 
ao Positivismo. (Aliás, exa-
tamente para combater a de-
sinformação antipositivista, 
uma dessas publicações está 

disponível para consulta pú-
blica e gratuita no portal Ar-
chive.org.)

O professor Benjamin 
Constant Botelho de Maga-
lhães (1836–1891) – posi-
tivista por opção religiosa, 
filosófica e política, militar 
por necessidade, como se 
vê na monumental biografia 
que Teixeira Mendes escre-
veu sobre ele (ver archive.
org/details/n.120biografiad
ebenjaminconstantv.1/page/
n9/mode/2up) era igualmen-
te adepto dessas concepções. 
Assim, o ensino que ele re-
alizava na Escola Militar e 
na Escola Politécnica era 
civilista, pregando o afasta-
mento dos militares (como 
militares) da vida política 
nacional e ocidental.

Exatamente por isso, Ben-
jamin Constant e sua orien-
tação foram objeto de ódio 
pelos militaristas, que prega-
vam a politização das Forças 
Armadas e a militarização da 
política. Entre esses milita-
res, o mais famoso e impor-
tante foi o arquigolpista ge-
neral Pedro Aurélio de Góis 
Monteiro (1889–1956), que, 
apoiando o golpe de 1930, 
apoiou também todos os 
militares golpistas dali por 
diante, em particular aqueles 
simpáticos ao integralismo 
(a versão nacional do fascis-
mo) e que fizeram o golpe de 
1964, como o antigo integra-
lista Olímpio Mourão Filho 
(1900–1972).

No regime autoritário de 
1964, um dos seus apoia-
dores de primeira hora foi 
o economista “liberal” Ro-
berto de Oliveira Campos 
(1917–2001); apesar de “li-
beral”, ele foi ministro do 
Planejamento do governo 
autoritário e nunca deixou de 
chamar-se de “tecnocrata”.

Todas essas informações 
são públicas e disponíveis 
para consulta; só é neces-

sário buscar as fontes origi-
nais, não as secundárias, ter-
ciárias, quaternárias... Uma 
informação mais difícil de 
obter, todavia, são as opini-
ões de Henrique Batista da 
Silva Oliveira e Alfredo de 
Morais Filho – como Ben-
jamin Constant, positivistas 
por opção religiosa, filo-
sófica e política, militares 
por necessidade – a respeito 
dos militares de 1964: para 
eles, quem deu o golpe de 
1964 eram “fascistas” (não 
por acaso, chamavam Góes 
Monteiro de “Gás mortei-
ro”).

O tecnocrata autoritá-
rio Roberto Campos, que 
é objeto de admiração dos 
liberais e da nova direi-
ta brasileira – incluídos aí 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, o astrólogo 
Olavo de Carvalho e o autor 
Rodrigo Constantino – era 
encarado como alguém sem 
patriotismo, um “entreguis-
ta”, que, aliás, até o fim de 
sua vida desejava vender o 
patrimônio brasileiro para 
os estrangeiros.

Todos os erros teóricos e 
históricos indicados acima 
provêm da (nova?) direita 
conservadora (neste caso, 
“católica” e “liberal”): não 
é por acaso que citam em 
profusão J. C. Oliveira Tor-
res. Entretanto, é motivo de 
assombro, ou de ridículo, 
que repitam os mesmíssimos 
erros que a esquerda sempre 
gostou de imputar ao Positi-
vismo e aos positivistas.

Embora seja possível in-
cluir aí Marilena Chauí e Mi-
chel Löwy, um autor menos 
espalhafatoso foi o historia-
dor paulista Sérgio Buarque 
de Hollanda (1902–1982), 
fundador do Partido dos 
Trabalhadores. Como já tive 
oportunidade (ver amazon.
com.br/Laicidade-Repúbli-
ca-Brasileira-Positivistas-

Ortodoxos/dp/8547301488) 
de indicar (ver amazon.com.
br/Comtianas-Brasileiras-
Ciências-Sociais-Cidadania/
dp/8547319670) e refutar 
(ver e-revista.unioeste.br/
index.php/educereeteducare/
article/view/16768), Sérgio 
Buarque repetiu todas as 
desinformações indicadas 
acima, com a espantosa ino-
vação de pretender entender 
a obra de Augusto Comte 
melhor que o próprio Teixei-
ra Mendes!

Olavo de Carvalho, Ro-
drigo Constantino e agora 
Rafael Salvi, entre outros, 
têm-se dedicado a imputar 
ao Positivismo os seus pró-
prios erros: politização dos 
militares, aumento da vio-
lência na política, despre-
zo pelos aspectos morais e 
afetivos na vida sociopolí-
tica, desprezo pela fraterni-
dade e pela tolerância, ins-
trumentalização do Estado 
por ideologias político-re-
ligiosas etc.

Eles atribuem ao Posi-
tivismo a militarização da 
política, mas, ao mesmo 
tempo, apoiam um gover-
no que se caracteriza exa-
tamente por essa militari-
zação e por um esforço de 
tecnocratização do Estado; 
aliás, fazem eco ao voto de 
extermínio dos positivistas 
proferido em 9/3/2020 por 
um dos filhos do presidente 
da República.

Infelizmente, tudo isso é 
apenas distração e desinfor-
mação; os golpes dirigidos 
contra o Positivismo e os po-
sitivistas servem apenas para 
(tentar) disfarçar a própria 
política antirrepublicana e 
anticívica seguida pela direi-
ta nacional.

  Gustavo Biscaia 
de Lacerda

Positivista ortodoxo, é doutor 
em Sociologia Política.
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Austrália provocou China e 
fica com carvão encalhado

A Austrália está cada vez mais preocupada com o 
“boicote não declarado” da China ao carvão australiano, 
que desde o início do ano vem enfrentando barreiras nos 
portos chineses. O minério é o segundo produto na pauta 
de exportação do país dos cangurus para o dos coalas e 
responde por 3,7% do PIB australiano. As compras das 
usinas elétricas estatais chinesas que utilizam carvão es-
tão sendo direcionadas para o produto interno, ainda que 
de pior qualidade, ou para o minério oriundo da Rússia 
ou da Indonésia.

Por trás dessa mudança, a escalada de tensões entre os 
dois países, provocada pelo alinhamento do governo de 
Camberra aos interesses dos Estados Unidos na região. A 
China reclama de discriminação contra empresas de tec-
nologia, como a Huawei. Os políticos australianos agra-
varam a desavença ao atribuir aos chineses culpa pelo 
coronavírus.

A história serve de alerta para o Brasil. Na fatídica 
reunião ministerial de 22 de abril, entre palavrões e pia-
das de botequim, o ministro das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo, teria chamado a doença de “comunavírus”, 
mas um de seus ataques delirantes contra as hordas co-
munistas, tão constrangedor que levou o ministro Celso 
de Mello, do STF, a censurar o trecho ao liberar a divul-
gação do vídeo da reunião.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e 
ataques que minem as relações entre os dois países deix-
am o setor agroexportador preocupado. Não que os chi-
neses, com seus 4 mil anos de história, vão pautar suas 
relações com um país a partir de ministros que despejam 
tolices nas redes sociais. Mas a China pode buscar par-
ceiros com os quais tenha maior afinidade.

Dominado
Medida provisória transforma 281 cargos em comissão 

na Polícia Federal – que podem ser ocupados por pessoas 
de fora do quadro da instituição – em 860 funções co-
missionadas – exclusivas dos funcionários da PF. A MP 
foi aprovada a jato na Câmara com a alegação de que 
haveria redução de despesas, apesar da disparidade entre 
os números e de não terem sido reveladas as contas da 
troca.

O que a princípio parece positivo – substituir 
“janeleiros” por gente de carreira – merece uma aten-
ção redobrada. Na Petrobras, o privilégio a gerentes 
e chefes – obra daquele pessoal do FHC que queria 
transformar a estatal na Petrobrax – é um dos fatos 
na origem de muitos dos problemas que explodiriam 
mais à frente.

A cooptação de integrantes da PF não pode ser vis-
ta separadamente do desejo do Governo Bolsonaro em 
transformar a instituição de Estado em uma polícia con-
trolada pelo presidente.

Mercado sem riscos
Comercializadores de energia contabilizam R$ 5 bi de 

prejuízos e acreditam que a ajuda do governo de R$ 14 bi 
será insuficiente. Apesar da confissão de fracasso do mer-
cado livre, querem ampliar o sistema para todos os con-
sumidores. Certeza de que a Viúva assumirá as perdas?

Rápidas
A plataforma de hospedagens VisitNow vai apoiar o 

festival musical Compaixão, organizado pela ChildFund 
Brasil, cujo objetivo é arrecadar doações para ajudar cerca 
de 30 mil famílias nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste durante o período da pandemia. O festival, neste 
final de semana, terá transmissão pelas redes @child-
fundbrasil no Instagram e Youtube *** O IAG – Escola 
de Negócios da PUC-Rio promove webinar sobre Com-
pliance no Mercado Imobiliário, nesta segunda-feira, às 
19h, em youtube.com/user/IAGPUCRIO *** A Aasp re-
aliza nesta segunda, às 17h, o webinar gratuito “Novos 
rumos da previdência”. Inscrições: mla.bs/b898a932 *** 
O defensor público do Estado do Rio de Janeiro Felippe 
Borring Rocha e o advogado Cláudio Pires Ferreira farão 
uma live no Instagram nesta segunda, às 16h, pelo perfil 
@iabnacional, sobre “Direito do consumidor em tempos 
de pandemia” *** O médico e cofundador da MedRio, 
Galileu Assis, fará uma live dia 27, às 17h, no Instagram 
da Nina Kauffmann (@ninakauffmann). O tema é “Me-
dicina Preventiva em Tempos de Epidemias” *** Para 
discutir o “Day-After: os Desafios da moda e do luxo pós 
Covid-19”, o escritório Di Blasi, Parente & Associados 
preparou um webinar, no dia 27, às 19h, com Sébastien 
Liron, especialista francês em Branding, e Freddy Rab-
bat, presidente da TAG Heuer no Brasil. Inscrições em 
bit.ly/2zlqGXD Assine o Monitor Mercantil

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE 
ABRIL DE 2020. LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC CONSTRU-
ÇÕES E MONTAGENS S.A. (“Companhia”), na Avenida Rio Branco, n° 156, 
salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20.040-003, em 24 de abril de 2020, às 11:00 horas. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; 
e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e deliberar sobre a destinação 
do resultado do referido exercício. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO 
DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal Monitor 
Mercantil, ambas em 16 de abril de 2020. DELIBERAÇÕES: Após exame 
e discussão da Ordem do Dia, por unanimidade, os acionistas decidiram: 
(a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei das S.A., considerar sanada a 
inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados 
nos incisos I, II e III do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, apro-
var o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, com o respectivo 
parecer dos auditores independentes, não havendo resultados a serem dis-
tribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício; (c) Aprovar a lavratura 
sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na 
Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interes-
sam à Assembleia realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, foi a presente ata lida e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: 
Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. 
Acionistas: Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes 
e Amilcar Bastos Falcão. QGSEE Participações Ltda., por Manuel Francis-
co Jayme Galvão Neto. BKR - Lopes, Machado Auditores, por Mário Vieira 
Lopes e José Carlos de Almeida Martins. Confere com o original lavrado 
no livro próprio Amilcar Bastos Falcão -  Secretário da Mesa.  Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00003872772 em 12/05/2020. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário-Geral.

Covid-19 agrava vulnerabilidades 
financeiras preexistentes
Saída de US$ 100 
bilhões de capital 
dos mercados 
emergentes 

Desde o início da pande-
mia, os fluxos de saída de 
capital dos mercados emer-
gentes somaram mais de 
US$ 100 bilhões, montante 
quase duas vezes superior 
(em relação ao PIB) ao re-
gistrado durante a crise fi-
nanceira mundial. Embora 
esses fluxos de saída tenham 
diminuído desde então, essa 
reversão drástica ressalta as 
dificuldades na gestão de 
fluxos de carteira voláteis e 
os riscos que eles podem re-
presentar para a estabilidade 
financeira.

O período prolongado 
de juros baixos incentivou 
tomadores e financiadores 
a assumir mais riscos. O 
consequente salto na entra-
da de fluxos de carteira em 
mercados de ativos mais 
arriscados contribuiu para 
a acumulação de dívida e, 
em alguns casos, resultou 
em preços excessivos nos 
mercados emergentes e de 
fronteira. Assim, eles se tor-
naram mais dependentes dos 
fluxos de carteira estrangei-
ros desde a crise financeira 
mundial.

De acordo com os capítu-
los 2 a 4 do Global Financial 
Stability Report, órgão do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) publicados re-
centemente, concentram-se 
em três pontos fracos em 
potencial: os segmentos de 
risco nos mercados de cré-
dito mundiais, os mercados 
emergentes e os bancos. 
Caso a atual contração da 
economia dure mais tempo 
ou seja mais profunda do 
que o previsto atualmente, o 
consequente aperto das con-
dições financeiras pode ser 
amplificado por essas vul-
nerabilidades, gerando mais 
instabilidade ou até mesmo 
uma crise financeira.

Da mesma forma que a co-
vid-19 atinge mais duramen-
te as pessoas com problemas 
de saúde preexistentes, a 
crise econômica desencade-
ada pela pandemia também 

está expondo e agravando 
vulnerabilidades financeiras 
que se acumularam durante 
uma década de volatilidade 
e juros extremamente bai-
xos. Uma simulação feita 
com um grupo de nove eco-
nomias avançadas indica 
que uma grande parcela de 
seus bancos, em volume de 
ativos, pode deixar de gerar 
lucros acima de seu custo de 
capital em 2025.

Juros baixos, lucros baixos?

O trabalho do FMI mos-
tra, que a rentabilidade tem 
sido um desafio persistente 
para os bancos em várias 
economias avançadas desde 
a crise financeira mundial. 
“Embora o relaxamento da 
política monetária tenha 
sido crucial para sustentar o 
crescimento econômico du-
rante esse período, ao apoiar 
a lucratividade bancária, os 
juros extremamente baixos 
também comprimiram as 
margens de juros líquidas 
dos bancos — a diferença 
entre os juros auferidos so-
bre os ativos e os juros devi-
dos sobre os passivos.”

Diz, também, que, além 
dos desafios imediatos as-
sociados à pandemia de 
covid-19, um período per-
sistente de juros baixos 
pressionará ainda mais a 
rentabilidade dos bancos nos 
próximos anos.

“Os bancos saudáveis têm 
um papel fundamental em 
qualquer economia dinâmi-
ca e são cruciais para a esta-
bilidade financeira. Quando 
os bancos não conseguem 
gerar lucros, é menor a pro-
babilidade de concederem 
empréstimos e oferecerem 
outros serviços financeiros 
às famílias e empresas, pri-
vando a economia do crédito 
tão necessário.” 

Resiliência

A pandemia de covid-19 é 
mais um teste da resiliência 
dos bancos. Uma vez supe-
rados os desafios imediatos 
relacionados à crise, os ban-
cos poderiam aumentar as 
tarifas ou cortar custos para 
mitigar as pressões sobre os 
lucros, mas talvez seja difícil 
aliviar totalmente essas pres-
sões. Enquanto isso, assumir 
riscos excessivos para recu-

perar os lucros pode semear 
problemas futuros. Assim, 
é crucial que as autoridades 
encontrem rapidamente um 
equilíbrio entre salvaguardar 
a estabilidade financeira e a 
solidez das instituições fi-
nanceiras e, ao mesmo tem-
po, apoiar a atividade econô-
mica. Várias estratégias para 
preservar e fortalecer o capi-
tal devem ser consideradas, 
como restringir o pagamento 
de dividendos e a recompra 
de ações.

Nos próximos anos, as 
autoridades precisarão en-
contrar uma solução para 
alguns dos desafios “estru-
turais” enfrentados pelos 
bancos. Por exemplo, as au-
toridades do setor financeiro 
devem incorporar em suas 
decisões e avaliações de ris-
co o possível impacto dos 
juros baixos. A supervisão 
do planejamento do capital 
e os testes de estresse devem 
prever cenários “mais baixos 
por mais tempo”, e deve ser 
avaliada a força dos modelos 
de negócios nessa conjuntu-
ra. Os órgãos de supervisão 
também devem manter-se 
vigilantes e evitar qualquer 
acúmulo de riscos excessi-
vos que possa reduzir a resi-
liência do setor bancário. 

Consequências

As autoridades devem 
agir com firmeza para con-
ter as consequências da co-
vid-19 e sustentar o fluxo 
de crédito para as empresas. 
Em um período de apenas 
dois meses até o fim de mar-
ço, os preços nos mercados 
de crédito de risco haviam 
caído o equivalente a cerca 
de dois terços das quedas 
registradas durante a crise fi-
nanceira mundial (uma parte 
dessas perdas já foi reverti-
da desde então). Ao mesmo 
tempo, a interconectividade 
entre os mercados de crédi-
to de risco provavelmente 
contribuiu para a turbulência 
nos mercados. A demanda 
generalizada por dinheiro 
desencadeou pressões de 
venda, e houve uma grande 
saída de recursos de fundos 
mútuos (embora tenha dimi-
nuído ou sido revertida mais 
recentemente). Os órgãos 
reguladores devem incenti-
var os gestores de ativos a 
serem prudentes e usar todas 

as ferramentas de gestão de 
liquidez disponíveis para en-
frentar esses riscos.

Quando a crise for su-
perada, convém fazer uma 
avaliação abrangente das 
fontes de deslocamento do 
mercado e das vulnerabili-
dades subjacentes trazidas 
à tona. Por exemplo, as au-
toridades devem considerar 
se a inclusão de instituições 
não bancárias no perímetro 
de regulação e supervisão é 
justificada em vista da im-
portância crescente dessas 
entidades nos mercados de 
crédito de risco. Em espe-
cial, deve ser elaborada uma 
estrutura para a regulação 
macroprudencial das insti-
tuições não bancárias, levan-
do em consideração a natu-
reza global desses mercados, 
e o conjunto de ferramentas 
macroprudenciais deve ser 
ampliado.

Carteiras voláteis

A análise do Global Fi-
nancial Stability Report 
sugere que os fluxos de in-
vestimento tanto em títulos 
como em ações são bem 
mais sensíveis às condições 
financeiras globais durante 
períodos de fluxos extremos 
do que durante períodos nor-
mais, ao passo que os funda-
mentos domésticos (como o 
crescimento econômico, as 
vulnerabilidades externas, a 
profundidade dos mercados 
financeiros internos, etc.) 
são mais importantes para 
as ações e para os fluxos de 
títulos denominados em mo-
eda nacional. Além disso, 
um aumento da participação 
de investidores estrangei-
ros nos mercados de títulos 
denominados em moeda na-
cional pouco desenvolvidos 
pode aumentar muito a vola-
tilidade dos rendimentos dos 
títulos.

As economias de mer-
cados emergentes devem 
permitir a desvalorização 
do câmbio para administrar 
as pressões externas. Se o 
câmbio flutuar de forma de-
sordenada, as autoridades 
devem considerar a possibi-
lidade de intervir nos merca-
dos de câmbio. 

 Marco Aurélio: 
general ‘Não assusta’

“Não assusta em nada”. 
Asim, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Marco Aurélio Mello, reagiu 
a Nota à Nação Brasileira, do 
ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto He-
leno, ao ameaçar o STF pelo 
pedido de apreensão e perícia 
dos celulares do presiden-
te Jair Bolsonaro e seu filho 

Carlos. O pedido foi dirigido 
à Procuradoria-Geral da Re-
pública por Marco Aurélio.

Bolsonaro: ‘só se 
fosse um rato’

Nem com a divulgação do 
vídeo comprometedor que 
pode derrubar o governo, 
Bolsonaro atenuou seu dis-
curso afrontoso às institui-
ções e leis do país. Em entre-
vista à Jovem Pan, ele disse 
que não vai entregar o celular, 

caso seja obrigado pela justi-
ça. O ex-capitão afirmou: “só 
se o presidente da República 
for um rato pra entregar o te-
lefone. Jamais entregaria um 
celular numa situação dessa. 
Só se fosse um rato pra entre-
gar o telefone” 

Bolsonaro II: ‘todo 
mundo cai’

Em vídeo da reunião mi-
nisterial do 22 de abril, Jair 
Bolsonaro afirmou que se 

ele for derrubado, todos os 
ministros também serão. “Se 
eu cair, todo mundo cai”, de-
clarou. Para ele, os ministros 
têm o dever de se expor e de-
fendê-lo das críticas publica-
mente. “Acordem para a po-
lítica e se exponham, afinal 
de contas o governo é um só. 
E se eu cair, cai todo mundo. 
Agora vamo ca (…) se tiver 
que cair um dia, vamos cair 
lutando, uma bandeira justa. 
Não por uma babaquice de 
exame a antivírus, pô”, falou.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

O meio ambiente diante 
do ‘novo normal’

Não se sabe exatamente quando tudo voltará ao normal 
após a maior crise sanitária por conta da pandemia da Co-
vid-19. Todavia, a cada dia e lentamente a vida recomeça 
sob o signo de um “novo normal”, mais solidário e menos 
desigual. Espera-se que esse “novo normal” se estenda 
ao meio ambiente, que há anos vem sofrendo os efeitos 
da poluição, da degradação, da exploração e apropriação 
indevidas, gerando injustiças, desigualdades sociais e em-
pobrecimento do país.

Em meio à pandemia, a Amazônia agoniza, com 529 
km² de floresta devastados no mês de abril, o maior nú-
mero em dez anos, equivalente ao município de Porto Ale-
gre, segundo o Imazon. Houve um aumento de 171% em 
relação ao mesmo mês do ano passado quando o desma-
tamento foi de 196 km². Saliente-se que 60% desse des-
matamento ocorreu em áreas privadas, regularizadas ou 
mesmo aquelas objeto de posse ou ocupadas.

A fim de combater o desmatamento e focos de incên-
dio, foi editada em 11 de maio uma ação de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) a ser coordenada por militares e 
que deverá vigorar até 10 de junho desse ano. Coincidên-
cia ou não, pode-se ver que já com certo atraso perdeu a 
validade, na segunda quinzena de maio, a Medida Provi-
sória (MP) 910, que vigorava desde dezembro de 2019, 
conhecida como MP da Grilagem. Essa MP tinha por ob-
jetivo a regularização de grandes porções de terras ocu-
padas até maio de 2014 na Amazônia Legal, sem necessi-
dade de vistoria prévia, com possibilidade de outorga de 
títulos a ocupações recentes. Todavia, a empreitada segue 
adiante por meio de projeto de lei que reduz a área objeto 
de regularização e aumenta o tempo de posse anterior so-
bre a mesma. Seria interessante comparar o percentual de 
desmatamento em épocas de notório estímulo à grilagem 
de terras, para que esse índice seja agregado às discussões 
em torno do referido projeto.

Numa toada similar, a Lei da Mata Atlântica foi recen-
temente “superada” por ato administrativo que cancelou 
multas e reconheceu as propriedades rurais sobre área pú-
blica cuja ocupação tenha ocorrido antes de 2008.

Nesse “novo normal” que se aproxima, é certo que as 
florestas brasileiras não podem resistir a tamanha devasta-
ção e já chegam a esse atual momento combalidas. Nessa 
situação, é certo que qualquer concessão de área pública a 
particulares, seja na Amazônia ou em qualquer outro bio-
ma, tem que ser precedida de vistoria para avaliar dentre 
outros: o real aproveitamento de áreas antigas já degra-
dadas, a preservação da Reserva Legal, o aproveitamento 
racional dotado de função social das áreas ocupadas e que 
serão regularizadas, a preservação das nascentes e cursos 
de água, tudo em conformidade com as leis em vigor. 

Apenas será possível um “novo normal” em sede am-
biental com informação, cobrança e participação indivi-
dual, comunitária ou coletiva. É necessário um debate sé-
rio do legislativo acerca de projetos de regularização fun-
diária de terras da união para a Amazônia Legal e outros 
biomas com regras claras de preservação da biodiversida-
de, do solo e subsolo e, essencialmente, de preservação 
das terras das populações indígenas e povos da floresta. 
É importante que esses povos não acabem cercados por 
terras privatizadas, sujeitos, inclusive, ao contágio por do-
enças desconhecidas e contra às quais não podem lutar. O 
perigo dessa aproximação veio a lume com a pandemia da 
Covid-19 e gerou o manifesto dos povos indígenas, amea-
çados de genocídio, cujo apelo internacional liderado pelo 
renomado fotógrafo Sebastião Salgado, ainda carece de 
resposta pelas autoridades brasileiras.

Espera-se que esse “novo normal”, envolva o meio 
ambiente, conscientizando os possuidores e proprietários 
rurais, bem como todos os líderes locais e nacionais de 
que o avanço da fronteira agrícola não está ligado ao des-
matamento, diante da significativa quantidade de áreas já 
desmatadas e abandonadas, passíveis de reaproveitamen-
to. É essencial a compreensão de que o enriquecimento 
do país também depende do aproveitamento racional da 
biodiversidade. Além, que as expressões preservar, pre-
venir e precaver são dotadas de sentido que concretizam 
o desenvolvimento sustentável e sem as quais o meio am-
biente está condenado a definhar no “velho normal”.

Lojas de shopping já deixaram 
120 mil desempregados

A Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Al-
shop) informou que o fecha-
mento de boa parte das lojas 
por cerca de dois meses já 
resultou em cerca de 120 mil 
desempregados. A associa-
ção, que representa 105 mil 
lojas em todo o país, estima 
que 15 mil lojas não devem 
mais reabrir devido à crise 
econômica gerada pela pan-
demia do coronavírus.

“Essa situação vai piorar 
se governadores e prefeitos 
não determinarem a reaber-
tura gradual e cuidadosa da 
economia. Ontem (quinta-
feira), dados mostraram que 
a arrecadação federal de 
impostos é a menor em 13 
anos, porém mais de 4.000 
municípios tem condições 
de permitir a reabertura, 
pois tem baixa ocupação 
de UTI’s. Percebemos que 
a OMS sempre fez a reco-
mendação para que as pes-
soas ficassem em casa, mas 
nos últimos 15 dias a mesma 
organização tem dito o con-
trário em países de economia 

frágil como o Brasil”, disse 
Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. 

Nesta semana a associa-
ção e outras sete entidades 
ligadas ao varejo por meio 
da União Nacional das Enti-
dades do Comércio e Servi-
ço (Unecs) participaram de 
uma teleconferência que teve 
a participação do presidente 
da Câmara dos Deputados 
Rodrigo Maia, do deputado 
Efraim Filho que preside a 
Frente Parlamentar em De-
fesa do Comércio, Serviço e 
Empreendedorismo, além de 
deputados e senadores que 
analisaram medidas urgentes 
de retomada da economia.

Foram discutidos temas 
como a demora na liberação 
do crédito previsto com juros 
reduzidos, a burocracia na 
obtenção dessas linhas junto 
aos bancos e outras medidas 
anunciadas pelo governo fe-
deral. “Os governadores pre-
cisam encontrar um equilí-
brio entre economia e saúde. 
Apoiam medidas restritivas 
enquanto veem a arrecada-

ção desabar e já não terão 
sequer receita para manter 
o sistema de saúde em fun-
cionamento e os salários 
dos servidores. Nos estados 
e municípios não adiaram 
o pagamento de impostos o 
que não tem prejudicado só 
os empresários, mas sim os 
empregados que dependem 
das empresas funcionando.”, 
disse Sahyoun. 

A Alshop defende uma re-
abertura gradual do comér-
cio e exige a apresentação 
de um plano específico em 
estados como São Paulo. A 
associação aprova medidas 

restritivas já adotadas pelo 
comércio em estados como 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Minas 
Gerais. “Apresentamos pro-
tocolos de distanciamento e 
higienização dos ambientes 
comerciais que inclusive já 
foram adotados. Entende-
mos que o consumidor será 
cauteloso e já sofreu queda 
de renda o que não levará a 
situação a um patamar nor-
mal. Ainda assim a reabertu-
ra é uma forma de equilibrar 
a arrecadação, salvar empre-
gos e vidas equilibrando saú-
de e economia”, finaliza.

Varejo cresceu 15,3% entre 4 e 
10 de maio, ante semana anterior

As compras de bens de 
grande consumo (FMCG, 
por sua sigla em inglês) im-
pulsionaram o crescimento 
do varejo moderno entre os 
dias 4 e 10 de maio. Com 
alta de 15,3%, os segmen-
tos de alimentos, sazonais, 
bazar e têxtil se destacaram 
na comparação com a sema-
na anterior, segundo levan-
tamento da Nielsen Brasil. 
Outro dado importante é a 
recuperação nas vendas de 
quase 90% das cestas, indi-
cando um cenário de abaste-
cimento dos lares brasileiros.

O varejo moderno, que 
engloba autosserviço, cash 
& carry e cadeias de far-
mácias, expandiu 11,4% no 
acumulado do ano (versus 
2019). Nesse contexto, cash 
& carry segue como desta-
que com performance posi-
tiva de 17,6%, seguido por 
farmácia, que cresceu 10,3% 
em quatro meses.

Com a Covid-19, as ven-
das do segmento de limpe-
za têm se destacado desde 

o começo do isolamento 
para controle da doença. Na 
segunda semana de maio, 
com crescimento total de 
11,7%, os produtos com me-
lhor performance de vendas 
nesta cesta foram sabão em 
pó (+12,9%), amaciantes 
(+13,4%), água sanitária 
(+10,4%) e sabão em barra 
(+17,8%). Praticamente to-
dos os itens que compõem 
esse segmento apresentaram 
expansão.

A procura por alimentos 
cresceu 15,7% e também 
contribuiu para o resultado 
positivo, com incremento de 
30,3% nas vendas de choco-
late, 27,7% de alta nas com-
pras de leite condensado, 
12,9% de crescimento em 
biscoitos e 10,2% em leite 
em pó. A alta significativa 
nas vendas de chocolates está 
relacionada ao Dia das Mães.

Com o abastecimento 
das despensas, entre os dias 
4 e 10 maio, as compras de 
commodities aumentaram 
14,3%, com alta em todos 

os produtos básicos que inte-
gram a cesta. Destaque para 
o crescimento nas vendas 
de arroz (+22,4%), feijão 
(+20,6%), óleo (+18%), café 
em pó (+16,3%) e açúcar 
(+14,6%).

Higiene & beleza mante-
ve o movimento de cresci-
mento verificado na semana 
anterior, e neste segundo pe-
ríodo de maio a variação foi 
de 12,9%. Essa alta foi im-
pulsionada pelo aumento nas 
vendas da maior parte das ca-
tegorias, principalmente pa-
pel higiênico (+15,5%), tra-
tamentos de pele (+21,7%), 
sabonete (+15) e creme den-
tal (+15,9%).

A cesta de bebidas, com 
alta importância para o va-
rejo, cresce pela terceira 
semana consecutiva, com 
alta de 4,5% no período. Os 
aumentos de vendas mais 
significativos foram de vi-
nhos de mesa (+37,1%), re-
frigerantes (+6,1%), sucos 
prontos para beber (+6,8%), 
uísque (+16,2%) e suco em 

pó (+6,6%). Já as principais 
retrações neste segmento 
foram: cerveja (-2%), água 
mineral (-5%), misturas 
alcoólicas (-8,6%) e gim 
(-12,7%).

Nos industrializados pere-
cíveis, a busca foi maior para 
margarina (+22,6%), iogurte 
(+13,7%), carnes congeladas 
(+14,7%) e pão de queijo 
(+13,7%). Com a chegada 
de dias mais frios, houve re-
cuo nas compras de sorvetes 
(-6,2%) e açaí (-15,3%).

Assim como as demais 
cestas, nesta semana os pe-
recíveis frescos cresceram 
12,6% no total, com as al-
tas mais significativas para 
cortes bovinos (+11,9%), 
cortes de frango (+14,9%), 
industrializados de carne 
(+10,4%) e vegetais e sala-
das (+18,8%). Somente as 
vendas de cortes bovino e 
frango, juntos, somam 40% 
do crescimento da cesta. Re-
tração nas vendas de leite 
fresco (-5,4%), pão francês 
(-1,6%) e pão doce (-11,9%).

Abertura de empresas cresce, mas coronavírus afeta PMEs
O Brasil começou 2020 

ainda em alta no que se re-
fere a abertura de empresas 
no país. De acordo com os 
dados da Receita Federal, no 
primeiro trimestre do ano, 
houve um crescimento de 
9,4%, com 876 mil novas 
empresas - 75 mil a mais 
do que no mesmo período 
em 2019. A participação dos 
MEI atingiu 80%, puxado 
pelo segmento de serviços 
(11,9%) e a Indústria (7,7%). 
Mas, com a chegada da pan-
demia e com a quarentena 
decretada no meio de março, 
o cenário se transformou.

“A pandemia trouxe no-
vos desafios para o mercado, 
adaptações que tiveram que 
ser feitas da noite para o dia, 
e com isso vem muita inse-
gurança sobre o momento 
futuro. O resultado disso é 
que o Brasil sofreu uma que-
da brusca de 28% de abertu-
ra de empresas com a pande-
mia. E o impacto foi ainda 
mais forte, de 60%, naque-
las aberturas que envolvem 
processos locais e custos. 
Parte pela dificuldade da 
operacionalização de pro-

cessos 100% digitais em um 
período em que órgãos estão 
fisicamente fechados, parte 
pelo momento do empreen-
dedor de evitar custos”, afir-
ma Guilherme Soares, VP de 
Growth da Contabilizei, es-
critório de contabilidade. Es-
tima-se que 80 mil empresas 
deixaram de abrir por conta 
desse cenário no primeiro 
trimestre do ano.

Os MEIs tiveram redu-
ção de abertura de 21% e 
ME, EPP e outros tiveram 
redução de 60%. Entre os 
estados, as maiores baixas 
foram no Paraná (-43%), 
São Paulo (-39%) e Santa 
Catarina (-38%), e dentre 
os setores mais atingidos 
o de serviços teve baixa 
de 31%, nos segmentos de 
advocacia (-81%), saúde 
(-66%) e arquitetura e en-
genharia (-60%). Os seto-
res de comércio e indústria 
também registraram quedas, 
de -27% e -17%, respectiva-
mente. As cidades de São 
Paulo, Curitiba e Ribeirão 
Preto, que vinham sendo 
destaques no crescimento, ti-
veram queda de 39%, 46% e 

48% respectivamente após o 
período em que o isolamento 
social foi iniciado.

O efeito Covid-19 tam-
bém atinge as PMEs já ope-
rando. “Na Contabilizei, as 
notas emitidas no mês de 
abril, após a intensificação 
da quarentena, caíram 10,3% 
se comparado a março. O fa-
turamento dessa base tam-
bém teve queda, de 8,3%, 
ou seja, as empresas estão 
faturando menos. Analisan-
do o segmento de serviço, 
vimos que o ramo de Edu-
cação e Marketing são os 
mais impactados, enquanto 
os prestadores de serviço de 
TI são os que menos tiveram 
impacto no faturamento”, 
conta Soares. Ele diz ainda, 
conforme dados da empre-
sa, que o Estado do Rio de 
Janeiro lidera essa queda, 
com 18,5% a menos de NF 
emitidas, seguido do Paraná 
e Minas Gerais com 14,2% 
cada um. Há também um 
movimento de mudança de 
contador por empresas que 
já estão em funcionamento 
e que passaram a ter a con-
tabilidade online. “Muitos 

empreendedores que já tem 
suas empresas abertas estão 
aproveitando o momento e 
migrando para a contabili-
dade online. Assim reduzem 
seus custos garantindo um 
serviço de qualidade. Para 
atender a esse aumento de 
demanda, reorganizamos as 
equipes internamente pro-
vendo atendimento ainda 
mais personalizado”, analisa 
Soares.

Os dados da Receita Fe-
deral apontam ainda alguns 
destaques de estados e mu-
nicípios que estão fechan-
do os meses de forma mais 
positiva como Belém (PA) 
com aumento de 66%, Nova 
Iguaçu (RJ) com 16% e Ara-
caju (SE), com 9%. Entre os 
estados, o Pará foi o único 
que terminou de forma po-
sitiva, com +27%. Ainda 
não é possível prever sobre 
os impactos do coronavírus 
daqui alguns meses, mas os 
estados, municípios, empre-
sas e profissionais liberais, 
precisarão trazer novas so-
luções que vão transformar o 
mundo econômico dos pró-
ximos anos.
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Azulão Geração de Energia S.A.
CNPJ/MF: 30.185.130/0002-98

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Nota 2019
2018

Não auditado
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 1.984 -
Títulos e valores mobiliários 7 2.254 -
Despesas antecipadas 489 2
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar 5 -
Adiantamentos a fornecedores 40 -

4.772 2
Não circulante
Imobilizado 8 238.855 -

238.855 -
243.627 2

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Nota 2019
2018

Não auditado
Passivo
Circulante
Fornecedores 10 33.538 2
Outros impostos a recolher 104 -
Instrumentos financeiros derivativos 9 7.070 -

40.712 2
Não circulante
 Operações comerciais com partes relacionadas 12 850 -

850 -
Total do Passivo 41.562 2
Patrimônio líquido 13
Capital social 188.043 1
Adiantamento para futuro aumento de capital 22.127 13
Outros resultados abrangentes (7.070) -
Prejuízos acumulados (1.035) (14)
Total do patrimônio líquido 202.065 -

243.627 2
As notas explicativas da administração são parte integrante 

das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro de 2018)

Nota 2019
2018

(não auditado)
 Despesas operacionais 
 Gerais e administrativas 14 (838) (14)
 Resultado antes do resultado financeiro e 
dos tributos (838) (14)

 Resultado financeiro 
 Receitas financeiras 15 36 -
 Despesas financeiras 15 (219) -
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro (1.021) (14)
 Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o lucro 

 Corrente - -
 Diferido - -
 Lucro/prejuízo líquido do exercício (1.021) (14)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro de 2018)

2019
2018

(não auditado)
 Lucro/prejuízo líquido do exercício (1.021) (14)
 Outros resultados abrangentes a ser 
 reclassificados para resultado do exercício 

em exercícios subsequentes 
 Outros resultados abrangentes (7.070) -
  Total de outros resultados abrangentes do exercício (8.091) (14)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro de 2018)

Capital
Social

Integrali-
zado

Adian-
tamento

para
futuro au-
mento de 

Capital

Outros
resul-
tados

abran-
gentes

Pre-
juízos

acu-
mula-

dos

Total
do

patri-
mônio
líquido

Saldos em 05 de abril de 2018 
(data da constituição) - - - - -

 Transações com acionistas: 
    Aumento de capital 1 - - - 1
    Adiantamento para futuro 
aumento de capital - 13 - 13

    Prejuízo líquido do exercício - - - (14) (14)
 Saldo em 31 de dezembro 
2018 (não auditado) 1 13 - (14) -
 Transações com acionistas: 
    Aumento de capital 188.042 - - - 188.042
    Adiantamento para futuro 
aumento de capital - 22.114 22.114

    Prejuízo líquido do exercício - - -(1.021) (1.021)
 Outros resultados abrangentes: 
    Perda com derivativos - - (7.070) - (7.070)
 Saldo em 31 de dezembro 2019 188.043 22.127 (7.070)(1.035) 202.065

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Período de 05 de abril (data da constituição) a 31 de dezembro de 2018)
2019 2018

 Fluxo de caixa das atividades operacionais 
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro (1.021) (14)
 Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das 

atividades operacionais: 
 Rendimentos de Aplicações Financeiras - TVM (22) -
 Variação cambial ativa e passiva (149) -

(1.192) (14)
 (Aumento) redução nos ativos/Aumento (redução) nos 

passivos operacionais: 
 Fornecedores - 2
 Operações comerciais com partes relacionadas 850 -
 Impostos, taxas e contribuições 104 -
 Impostos a recuperar (5) -
 Despesas antecipadas (487) (2)
 Outros Ativos e Passivos (40) -
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas 
(consumidos nas) atividades operacionais (770) (14)

 Fluxo caixa das atividades de investimentos 
Aquisição de Imobilizado (205.170) -
Aplicações em títulos e valores mobiliários (2.232) -
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas 
(consumido nas) atividades de investimentos (207.402) -

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Aumento de capital 188.042 1
Adiantamento para futuro aumento de capital 22.114 13
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados pelas 
 (consumido nas) atividades de financiamentos 210.156 14
 Redução de caixa e equivalentes de caixa 1.984 -
 Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício - -
 No fim do exercício 1.984 -
 Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.984 -

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Azulão Geração de Energia S.A. (a "Companhia") é uma sociedade anônima 
de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede na cidade do Rio de Janei-
ro, no Estado do Rio de Janeiro e com filial na cidade de Boa Vista, no Estado 
de Roraima. Foi constituída em 05 de abril de 2018 com o objetivo de desen-
volver, construir e operar projetos de unidades de geração térmica a partir do 
gás natural, bem como a participação no capital de outras sociedades simples 
ou empresariais, que possuam objeto social semelhante ao da Companhia.
1.1 Eventos significativos de 2019: Em 31 de maio de 2019 a Companhia 
sagrou-se vencedora no Leilão para Suprimento de Energia à Boa Vista e lo-
calidades conectadas da  Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),  pelo 
projeto de geração termelétrica UTE Jaguatirica II, com capacidade instalada 
de 132,3 MW, a ser implantado em Boa Vista, Estado de Roraima. Foi assina-
do contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas 
Isolados (CCESI) de 117MW, assegurando uma receita fixa de R$429.300 
pelo prazo de 15 anos, a partir de 28 de junho de 2021. Em 6 de junho de 
2019, foi entregue à Techint notificação para início da implantação (“Notice
to proceed” ou “NTP”) da UTE Jaguatirica II. A Companhia e a Techint cele-
braram contrato de empreitada global, na modalidade full EPC e com prazo 
de construção previsto da UTE de até 24 meses. Em 5 de setembro de 2019 
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (“FEMARH”) de 
Roraima emitiu a Licença de Instalação (“LI”) para a construção da usina ter-
melétrica Jaguatirica II. Em 11 de setembro de 2019, o Ministério de Minas 
e Energia, mediante Portaria nº 361, publicada no Diário Oficial da União de 
10 de setembro de 2019, enquadrou o projeto como beneficiário do Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Insfraestrutura (“REIDI”). 
Posteriormente, a Receita Federal do Brasil publicou o Ato Declaratório Exe-
cutivo nº 109 autorizando a Azulão Geração de Energia S.A (UTE Jaguatirica 
II”) a se beneficiar do referido regime.  
O enquadramento no REIDI garante a suspensão da exigência do PIS e da 
COFINS incidentes sobre os bens, serviços e locações incorporados durante 
fase de construção do projeto, para o suprimento de gás natural (liquefação, 
tancagem, carretas criogênicas, regaseificação e usina termélétrica).
2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
Em 2019, foram emitidas licenças significativas para o projeto Azulão-Jaguati-
rica., destacando-se a emissão da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação 
(LI) para a UTE Jaguatirica II, conforme descrito acima na nota “1.1 - Eventos 
significativos ocorridos no período”. 
3. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e con-
forme as normas internacionais de relatório financeiro International Financial 
Reporting Standards (IFRS). As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na Nota 
4. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo his-
tórico como base de valor, que, no caso de ativos financeiros disponíveis para 
venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) 
é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 5. A emissão dessas demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Diretoria em 30 de abril de 2020. Mudanças
nas práticas contábeis e divulgações: CPC 06 (R2) (IFRS 16) Operações 
de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento 
mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 – Le-
ases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida 
norma CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 
(R2) (IFRS 16) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único 
modelo de balanço patrimonial no qual todos os arrendamentos mercantis re-
sultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos 
arrendados e um passivo de arrendamento. Com a adoção do CPC 06 (R2) 
(IFRS 16), a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacio-
nais oriundas de contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa 
a reconhecer em sua demonstração de resultado. A companhia não possui 
contratos que se enquadram no escopo da norma e, portanto, não teve impac-
tos em suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. ICPC
22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: 
Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração do CPC 32 (IAS 12) - Tributos sobre o lucro, quando há incerteza 
sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A entidade deverá reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requi-
sitos do CPC 32 (IAS 12) com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases 
fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquo-
tas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A Companhia avaliou 
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto 
significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Mu-
danças nas práticas contábeis e divulgações ainda não vigentes: Novas
normas serão efetivas para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020, 
os quais não foram adotados pela Companhia na preparação destas demons-
trações financeiras. As seguintes normas foram alteradas e não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas prospectivas da Companhia: • Revisão do CPC 00 – Estrutura Concei-
tual para Relatório Financeiro; • Alteração no CPC 15 (R1) – Combinação de 
Negócios; • Mudança no CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis; • Modificação no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Esti-
mativa e Retificação de Erro. 
4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas pela 
Companhia de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nes-
sas demonstrações financeiras. 4.1. Conversão de moeda estrangeira: (a) 
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, tam-
bém, a moeda de apresentação do Grupo Eneva. (b) Transações e saldos: 
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda fun-
cional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou 
nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. Os ganhos e as 
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos 
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do 
resultado. 4.2. Contas a pagar a fornecedores: As contas a pagar aos forne-
cedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de 
vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.3. Práticas contábeis: As demais 
práticas contábeis relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas 
explicativas próprias aos itens a que elas se referem. 

5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e ba-
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 5.1 Esti-
mativas e premissas contábeis críticas: Na elaboração das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e inter-
nacionais, é requerido que a Administração da Companhia se baseie em esti-
mativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados dessas transações e informações, quando 
de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas es-
timativas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos trimestralmente, ex-
ceto quanto a redução ao valor recuperável que é revisada conforme critérios 
detalhados na nota explicativa nº “8 – Imobilizado”. Itens significativos sujeitos 
a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos abaixo: (1) Perda 
(impairment) dos ativos não circulantes. A Companhia testa eventuais perdas 
nos ativos, de acordo com as políticas contábeis descritas nas notas explica-
tiva especificas. Os valores recuperáveis de sua Unidade Geradora de Caixa 
(UGC) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados 
utilizando premissas e estimativas formadas com base, principalmente, em 
estudos acerca do mercado regulado de comercialização de energia elétrica. 
Essas premissas e estimativas foram discutidas com os gestores operacionais 
e foram revisadas e aprovadas pela Administração. Não foram encontrados 
indicativos para realização de teste de impairment na Companhia. 

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e ou-
tros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo 

demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras pos-
suem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem penalidades ou 
perda de rentabilidade.

2019
2018

Não auditado
 Caixa e bancos 505 -
 Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA    (a)  1.479 -

1.984 -
(a) Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito 
Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31 de dezembro de 2019, o 
saldo está composto somente por operações compromissadas, lastreadas por 
títulos públicos federais, registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, 
possuem garantia de recompra diária a uma taxa previamente estabelecida 
pelas instituições financeiras, conforme tabela abaixo:

2019
2018

Não auditado
 Compromissadas 1.479 -

1.479 -

7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2019
2018

Não auditado
 Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”)  (a) 2.254 -

2.254 -
(a) LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da 
taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data de 
vencimento. Em 31 de dezembro de 2019, a carteira de LFTs da Companhia 
contém títulos cujos vencimentos ocorrem entre 2020 e 2025.

8. IMOBILIZADO
2019

 Terrenos 
 Imobilizado 

em Curso  Total 
Custo
Saldo em 31/12/2018  - Não auditado - - -
Adições 2.624 63.487 66.111
Movimentação MTM - (21.830) (21.830)
Adiantamento à fornecedores - 194.574 194.574
Saldo em 31/12/2019 2.624 236.231 238.855
Depreciação
Saldo em 31/12/2019 - - -
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2018  - Não auditado - - -
Saldo em 31/12/2019 2.624 236.231 238.855
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumu-
lada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O 
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de mate-
riais e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no lo-
cal e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma 
pretendida pela Administração; • Os custos de desmontagem e de restauração 
do local onde estes ativos estão localizados; e Custos subsequentes: Gastos
subsequentes serão capitalizados futuramente após o início das operações co-
merciais da Companhia, na medida em que seja provável que benefícios futu-
ros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de 
manutenção e reparos recorrentes serão registrados no resultado. Avaliação
de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - Redu-
ção ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada período de 
divulgação, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do 
ativo imobilizado. Se houver alguma evidência, deve-se calcular o seu valor 
recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o 
valor líquido de venda e seu valor em uso. A Companhia avaliou que não foi ne-
cessário a realização do teste de recuperabilidade pois não foram identificados 
indicativos de perda e, portanto, não há constituição e/ou reversão de provisão 
para impairment no ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2019. 

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
 2019  2018 

 Contratos de câmbio a termo (hedge de fluxo de caixa - perda) 7.070  - 
  Parcela no circulante 7.070 -
Os derivativos são usados apenas para fins econômicos de hedge e não como 
investimentos especulativos. Contratos de câmbio a termo. Os valores de re-
ferência (nocional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31 de 
dezembro de 2019, totalizam R$ 237.855. As transações previstas altamen-
te prováveis, protegidas por hedge, mantidas em moeda estrangeira devem 
ocorrer em diversas datas durante os próximos 12 meses. Os derivativos têm 
a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente de investimentos em 
moeda estrangeira previstos para a construção da Usina Termoelétrica Jagua-
tirica II. Por isso, ganhos e perdas são reconhecidos no imobilizado durante a 
sua fase de construção. As operações cambiais a termo são denominadas na 
mesma moeda que as transações previstas altamente prováveis e, portanto, 
a razão do hedge é de 1:1. Considerando as mudanças no valor à vista des-
contado dos instrumentos de hedge em aberto desde 1º de janeiro e no valor 
do item protegido usado para determinar a eficácia do hedge, a taxa média 
ponderada protegida no ano foi R$ 4,1541: US$ 1. 
Em 31 de dezembro de 2019, os montantes líquidos apurados de Market to 
Market (“MtM”) para estes instrumentos derivativos foram perdas de R$ 7.070, 
vinculados à construção de ativos da Companhia.

10. FORNECEDORES
2019 2018

 Fornecedores  (a) 33.538 2
33.538 2

(a) O saldo em 2019 refere-se, basicamente, às obras de construção da usina 
termelétrica de Jaguatirica II, tendo como fornecedor principal a Techint Enge-
nharia e Construção S.A., contratada na modalidade de EPC.
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou ser-
viços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensu-
radas pelo custo amortizado.

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro 
para uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para 
outra entidade. Ativo e passivo financeiro: Um ativo e um passivo financeiro 
são reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das disposições con-
tratuais de um instrumento financeiro. Os ativos e passivos financeiros são 
inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou 
reduzidos. Classificação e mensuração subsequente: Ativos e passivos fi-
nanceiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem de-
terminados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 
Quando ativos e passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem 
seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, 
seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa 
sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença 
entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação 
não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a 
tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. 
Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao 
valor justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos finan-
ceiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste 
em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes 
no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo com 
instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sen-
do essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. 
Os valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quan-
do disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros 
esperados. Segue abaixo a característica de cada classificação: • Custo amor-
tizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa 
contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal 
em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com 
o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;  • Valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) 
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e ju-
ros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva 
tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, 
bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para ne-
gociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a 
companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequen-
tes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e • Valor 

justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria 
geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valo-
res justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente 
está demonstrada a seguir: • Nível I: são preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode 
ter acesso na data de mensuração; • Nível II: são informações, que não os 
preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, dire-
ta ou indiretamente; • Nível III: são informações não observáveis para o ativo 
ou passivo. A descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos 
financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da 
hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

 Nível  2019  2018 
  Ativos
  Custo Amortizado 1.984 -
  Caixa e Equivalente de Caixa 1.984 -
  Valor justo por meio do resultado 2.254 -
  Títulos e valores mobiliários  Nível II 2.254 -
  Passivos
  Custo amortizado 34.388 2
  Fornecedores 33.538 2
  Operações comerciais com partes relacionadas 850 -
  Valor justo por meio do resultado abrangente 7.070 -
  Non-Deliverable Forwards NDF  Nível II 7.070 -
Risco cambial: A Companhia, visando assegurar que oscilações significativas 
nas cotações das moedas a que está sujeito seu passivo com exposição cambial 
não afetem seu resultado e fluxo de caixa, possuía em 31 de dezembro de 2019, 
operações de hedge cambial, representando 100% do endividamento com ex-
posição cambial. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade 
da Companhia sofrer perdas em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos fi-
nanceiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da 
gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia adota como prática a 
análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como 
o acompanhamento permanente das posições em aberto. A Companhia possui 
uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação 
por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o 
montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem como 
os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.

2019 2018
Posições do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa 1.984 -
Títulos e valores mobiliários 2.254 -

4.238 -
Risco de liquidez: A Companhia monitora seu nível de liquidez consideran-
do os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de 
caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter 
caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posi-
ções de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2019 se 
aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de 
pagamentos futuros de juros.

2019
 De 6 a 12 

meses
 De 1 a 2 

anos  Total 
 Passivos 
 Fornecedores 33.538 - 33.538
 Operações comerciais com partes 
relacionadas - 850 850
 Derivativos 7.070 - 7.070

40.608 850 41.458
2018

 De 6 a 12 
meses

 De 1 a 2 
anos  Total 

 Passivos 
 Fornecedores 2 - 2

2 - 2
Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou 
ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, 
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento 
de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou 
vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 

12. PARTES RELACIONADAS
Transações da Companhia com empresas ligadas e profissionais chaves da 
Administração, foram realizadas de acordo com as condições contratadas en-
tre as partes e refletem termos que levam em consideração transações de 
mercado. Acionistas: Os principais acionistas da Companhia são a Eneva 
Participações S.A. e a Eneva S.A, que detém, respectivamente, 99,90% e 
0,10% de ações ordinárias, sendo a Eneva Participações S.A, a controlado-
ra por conta de possuir a maior parcela das ações ordinárias. Empresas li-
gadas: A Companhia possui como principal empresa ligada Eneva S.A.. Os 
saldos relativos as operações com partes relacionadas estão representados 
da seguinte forma:

2019 2018
 Passivo 
 Operações comerciais 
 ENEVA S.A. (a) 850 -

850 -
(a) O saldo refere-se à operações de compartilhamento de custos com a Ene-
va.
Remuneração dos membros da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 
e com o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em 
Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos admi-
nistradores, cabendo ao Conselho de Administração da Controladora efetuar 
a distribuição da verba entre os mesmos. Durante o exercício de 2019 a ad-
ministração da Companhia foi realizada diretamente pela Controladora. Assim 
sendo, não foram incorridos gastos com remuneração desses administradores 
pela Companhia.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou 
opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor 
captado, líquida de impostos. O capital social de Azulão Geração de Energia 
S.A., em 31 de dezembro de 2019 e 2018, corresponde a R$188.043 e R$1, 
respectivamente. Em setembro de 2019 foi aprovado o aumento de capital 
social da Companhia, no valor de R$188.042, sendo subscritas 188.041.611 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$1 (um real) 
por ação. A integralização se deu através da capitalização dos adiantamentos 
para futuro aumento de capital feitos pelos acionistas. Abaixo o quadro socie-
tário da Companhia após o aumento de capital:

2019 2018
 Acionista  Quantidade  %  Quantidade  % 
 Eneva S.A. 187.854.499 99,90% 999 99,90%
 Eneva Participações S.A. 188.112 0,10% 1 0,10%
 Total 188.042.611 100,00% 1.000 100,00%
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Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: A Companhia possui 
adiantamentos para futuro aumento de capital constituídos em 2019 no valor 
de R$22.127 que tem por finalidade atender à necessidade de caixa, princi-
palmente, no financiamento das obras de construção da usina de Jaguatirica 
II e que serão capitalizados ao longo de 2020. 

14. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
A composição dos custos de geração de energia e das despesas operacionais 
da Companhia é demonstrada como segue:

 2019  2018 
 Despesas administrativas e gerais
  Serviços de terceiros (306) (7)
  Propaganda e publicidade (291) -
  Impostos e contribuições (185) -
  Aluguéis (8) (5)
  Outras (48) (2)

(838) (14)

15. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro da Companhia é demonstrada como 
segue:

 2019  2018 
 Despesas financeiras 
 Variação cambial (149) -
 Outros (70) -

(219) -

 Receitas financeiras 
 Aplicação financeira 36 -

36 -
 Resultado Financeiro (183) -

16. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
A Companhia tem compromissos assumidos com fornecedores diversos de 
equipamentos e serviços relacionados às construções em andamento relati-
vas ao projeto integrado de Azulão-Jaguatirica, o qual contempla a Unidade 
Termoelétrica e a Unidade de Liquefação de Gás. Temos fornecedores con-
tratados sob contrato de empreitada global, na modalidade full EPC e fornece-
dores de equipamentos, com previsão de desembolsos até 2021.
Abaixo os valores abertos por ano e por moeda:

2020 2021
R$ EUR US$ R$ EUR US$

 Unidade termoelétrica 
 EPC 364.212 32.686 - 169.832 4.572 -
 Equipamentos e serviços 6.824 - 20.035 - - -
 Unidade de liquefação 
 EPC 121.953 - - 38.114 - -
 Equipamentos e serviços 123.660 7.550 72.800 23.724 - 3.576

616.649 40.236 92.835 231.670 4.572 3.576

17.   EVENTOS SUBSEQUENTES
Celebração do contrato de financiamento junto ao BASA: Em 11 de fe-
vereiro de 2020 foi assinado contrato de financiamento de R$ 1,0 bilhão (um 
bilhão de reais) entre a Companhia e o Banco da Amazônia S.A. (“BASA”). 
Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção do pro-
jeto integrado Azulão-Jaguatirica, que compreende a usina termelétrica UTE 
Jaguatirica II e a infraestrutura de produção e suprimento de gás a partir do 
campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. O financiamento foi contratado 
a um custo de IPCA + 1,5013%a.a., com prazo de vigência de 196 meses, 
incluindo 24 meses de carência, vencendo em 15 de junho de 2036. O desem-
bolso de recursos está sujeito ao cumprimento de determinadas condições 
precedentes e cronograma do projeto. Licenças e autorizações: Atendendo
à construção da UTE Jaguatirica, foi autorizado o início das etapas 3 e 4 
da obra, construção civil e montagem eletromecânica respectivamente, além 

da Linha de Transmissão prevista no projeto. Efeito do Coronavírus nas 
Demonstrações Financeiras: A Companhia vem acompanhando o avanço 
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e não foram observadas até 
a data da apresentação das demonstrações financeiras nenhum impacto re-
levante nas atividades econômicas das principais áreas onde a Companhia 
atua. Cabe ressaltar, entretanto, que em relação às obras de construção da 
usina de Jaguatirica II, que estão conforme o cronograma estabelecido e sem 
desvios significativos, porém, devido ao avanço do COVID-19, fornecedores 
asiáticos, europeus e brasileiros, já notificaram potenciais atrasos na entre-
ga de componentes que serão utilizados no empreendimento citado. Grande 
parte destas notificações ainda não quantificam o tempo de atraso, dado que 
as paralizações ainda estão em efeito nos respectivos países de origem. Adi-
cionalmente, muitos destes componentes não estão no caminho crítico da 
montagem da planta e tem impacto mínimo no cronograma, no entanto, a 
Companhia está trabalhando no sentido de renegociar os prazos de entrega e 
buscando fornecedores alternativos, mitigando assim os impactos, não sendo 
possível quantificar os possíveis efeitos financeiros até o momento.

Diretoria
Lino Lopes Cançado - Diretor Presidente

Marcelo Habibe - Diretor
Controller

Ana Paula Alves do Nascimento - CRC-RJ 086983/O-0
Contador

Bruno Campelo de Azevedo - CRC-RJ 106648/O-9
Relatório dos auditores independentes 

sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Azulão Geração de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Azulão Geração de Energia 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elu-
cidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Azulão Geração de Energia S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos – Exercício anterior não auditado: Chamamos a atenção 
para o fato de que não examinamos o balanço patrimonial da Companhia 
em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
período de 05 de abril a 31 de dezembro de 2018, ou de quaisquer notas ex-
plicativas relacionadas e, consequentemente, não expressamos uma opinião 
sobre eles. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Leandro Basto Pereira
Contador CRC RJ-115543/O-6

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. A Diretoria.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES 
S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada em 01/06/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, 
CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das 
contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do 
resultado do exercício; e (iii) a aprovação da remuneração global dos Diretores 
da Companhia. Informamos que os documentos pertinentes às matérias aqui 
previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
29/04/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da 
Companhia desde então. Rio de Janeiro, 22/05/2020. NOVA XP CONTROLE 
PARTICIPAÇÕES S.A.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos 
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. A Diretoria.

Desvalorização cambial leva reservas 
internacionais para R$ 598 bilhões

Há um aspecto positivo 
na desvalorização cambial, 
que pode ser visto nas reser-
vas internacionais do Banco 
Central, que chegaram a R$ 
598 bilhões no mês de maio. 
O dado é apontado por Er-
nani Reis, analista da Casa 
de análise Capital Resear-
ch. Segundo o consultor, o 
aumento da reserva resulta 
na melhora da dívida públi-
ca líquida, já que o ativo do 
país pode ser utilizado pelo 
Tesouro para pagar a dívi-
da pública ou injetar liqui-
dez no mercado em caso de 
emergência.

Reis explica que a volta 
de um câmbio mais acessí-
vel está vinculada à capaci-
dade de recuperação e cres-
cimento sustentável das 
economias. “Porém, a crise 
gerada pela pandemia de 
coronavírus é uma enorme 
pedra no sapato e, portan-
to, essa melhora deve ficar 
para 2021 – isso, é claro, 
tendo em vista as melhores 
projeções até o momento”, 
destaca.

Desde que os casos de co-
vid-19 começaram a apare-
cer fora da China, a moeda 
norte-americana acelerou o 
movimento de alta dos pre-
ços. O dólar, por aqui, che-
gou a ser negociado a R$ 

5,97 no dia 14 maio e regis-
trou uma valorização próxi-
ma a 30% no período de três 
meses.

“De lá para cá, a atenção 
sobre a moeda passou a ser 
o impacto positivo ou ne-
gativo da variação do câm-
bio sobre os resultados das 
companhias negociadas na 
B3. No início da pandemia, 
a maior dúvida do merca-
do pairava sobre a ação do 
Banco Central Brasileiro na 
contenção da escalada dos 
preços. Hoje, no entanto, 
sabemos que a atuação do 
BC se limita à desaceleração 
do movimento de alta e não 
consegue fazer com que os 
preços recuem ao patamar 
do pré-crise, de R$ 4,60”, 
exemplifica Reis.

Redirecionamento

Segundo o analista da 
Capital Research, o redire-
cionamento das atenções 
ganhou relevância duran-
te a primeira temporada de 
balanços do ano, que aos 
poucos vai revelando os im-
pactos do choque cambial. 
Foram R$ 21 bilhões em pre-
juízo, considerando-se 112 
companhias de capital aber-
to que publicaram suas de-
monstrações financeiras até 

BC tem ferramentas
O Banco Central diz ter as 

ferramentas necessárias para 
intervir no câmbio em caso 
de disfuncionalidades no 
mercado via swaps, reservas 
e linhas, e não considera ser 
necessário outro instrumen-
to para tanto, afirmou nesta 
sexta-feira o diretor de Polí-
tica Econômica da autarquia, 
Fabio Kanczuk, ao participar 
de uma live promovida pelo 
banco UBS.

“A gente se vê muito bem 
preparado pelo próprio es-
toque de reservas, e isso 
deve ser super claro, para 
conseguir resolver esse tipo 
de problema (de disfuncio-
nalidade no câmbio). Não é 
necessário algum outro ins-

trumento”, disse ele, 
Questionado sobre o efei-

to do repasse cambial (pass 
through) na inflação, ele fri-
sou que o BC vê esse ponto 
como premente. Se em ou-
tros momentos a queda das 
commodities cancelou esse 
efeito cambial, Kanczuk res-
saltou que nas últimas sema-
nas houve comportamento 
“bem distinto”, com alta de 
commodities.

“Leitura do Copom (Co-
mitê de Política Monetária) 
é que pass through está vivo, 
controlado pelas commodi-
ties, e a gente sempre tem 
que levar isso em considera-
ção quando pensa em políti-
ca monetária”, afirmou.

o dia 15 de maio, excluindo 
Petrobras e Vale para evitar 
distorções.

Os dados citados são ob-
tidos na CVM e Valor Pro, 
são referentes ao prejuízo 
fiscal, ou seja, quando o 
estoque da dívida é con-
vertido em reais para ser 
apresentado nas demons-
trações financeiras, mesmo 
que não esteja vencendo no 
exercício vigente.

Mas, se por um lado os 

dados não representam o 
real desempenho das compa-
nhias, a leitura dos números 
pode indicar o aumento da 
aversão ao risco e até mesmo 
evoluir para a antecipação 
do vencimento das dívidas. 
Com a expectativa de piora 
dos resultados no segundo 
trimestre, o resultado caixa 
precisa continuar subindo 
– o que, neste momento, é 
pouco provável, com exce-
ção dos setores essenciais.

CVM alerta sobre atuação irregular de intermediação de valores mobiliários
A Superintendência de 

Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) alerta o mer-
cado de valores mobiliários 
e o público em geral sobre a 
atuação irregular da empre-
sa Glastrox Trade Ltda (com 
nome fantasia FGMarkets). 
“A empresa não possui au-
torização da autarquia para 
captar clientes residentes no 
Brasil, pois não faz parte do 
sistema de distribuição (art. 
15 da Lei 6.385/76)”, disse a 
CVM. O alerta foi feito nes-
ta sexta-feira.

A área técnica da autar-
quia detectou indícios de 
que a empresa vem realizan-
do, por meio do site http://
fgmarket.com, captação de 
clientes que residem no Bra-
sil com oferta pública de ser-
viços de intermediação de 
valores mobiliários.

A CVM determinou a 
imediata suspensão da rea-
lização de qualquer oferta 
pública de serviços de inter-
mediação de valores mobili-
ários pela empresa Glastrox 
Trade Ltd, de forma direta 
ou indireta, inclusive por 
meio de sites, aplicativos e/

ou redes sociais. Se não ado-
tar a determinação da autar-
quia, a empresa estará sujei-
ta à multa diária no valor de 
R$ 1.000,00.

Caso seja investidor ou 
receba proposta de investi-
mento por parte da empresa 
mencionada, entre em con-
tato com a CVM por meio 
do Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC). Infor-
me o máximo de detalhes 
possível sobre a oferta e a 
identificação das pessoas 
envolvidas. Com isso, a 
autarquia poderá atuar de 
maneira mais rápida e dire-

ta no caso. Link para con-
tato: https://cvmweb.cvm.
gov.br/swb/default.asp?sg_
sistema=sac.

A emissão de Stop Order 
(suspensão) é uma medida 
de natureza cautelar. O ob-
jetivo é prevenir ou corrigir 
situações anormais de mer-
cado detectadas pela Autar-
quia. Por isso, não deve se 
confundir com a penalização 
das pessoas indicadas.

No caso de infrações, a 
penalização exige a conclu-
são de processo administra-
tivo sancionador com deci-
são condenatória.

Setor de comercialização de energia prevê perdas de R$ 5 bi
A Associação Brasilei-

ra dos Comercializadores 
de Energia (Abraceel) 
estima que devem chegar 
a R$ 5 bilhões os prejuí-
zos que o comércio livre 
de energia deve acumular 
com a crise provocada 
pela pandemia.

Para os representantes 
desse setor – que é responsá-
vel por 30% da energia con-
sumida no país – a criação 
da chamada conta Covid não 

é suficiente para amenizar os 
danos causados pela queda 
da demanda e o aumento da 
inadimplência que as empre-
sas comercializadoras estão 
sofrendo.

A Abraceel reúne 95 
empresas associadas, que 
comercializam 85% do 
volume de energia elétrica 
do segmento. A associação 
defende que se acelerem as 
propostas que já tramitam 
no Congresso Nacional, 

como o PL 3975/2019, que 
trata da questão do GSF, e o 
PLS 232/2016, da moderni-
zação do setor elétrico, que 
aguarda a aprovação do Se-
nado para seguir para a Câ-
mara dos Deputados para 
se abrir definitivamente o 
mercado de energia elétrica 
no Brasil.

“Entendemos que inde-
pendente de qualquer estra-
tégia que se pense para este 
momento, a solução para o 

impasse do GSF e a abertura 
do mercado são fundamen-
tais para o bem dos consu-
midores brasileiros”, afirma 
o presidente executivo da 
Abraceel, Reginaldo Medei-
ros.

“É igualmente importan-
te revisar a necessidade de 
investimentos em geração e 
transmissão, de forma a não 
onerar desnecessariamente o 
sistema”, comenta Reginal-
do Medeiros.

Preço médio da gasolina 
fica abaixo de R$ 4 na  
1ª quinzena de maio

No período de 30 dias 
encerrado em 15 de maio, 
o preço da gasolina caiu 
7,81%. Conforme levanta-
mento da ValeCard, empresa 
especializada em soluções 
de gestão de frotas, divulga-
do nesta sexta-feira, o valor 
médio do combustível no 
território nacional na primei-
ra quinzena de maio foi de 
R$ 3,992 (em abril, o preço 
médio foi de R$ 4,23). 

Depois de despencar 8% 
em abril na comparação 
com março, o preço médio 
do litro da gasolina comum 
voltou a registrar forte que-
da (-5,7%) nos primeiros 15 
dias de maio no país. 

O valor da gasolina vem 
caindo em razão da redução 
na circulação de veículos em 
todo o país – decorrente da 
pandemia do novo coronaví-
rus – e das sucessivas dimi-
nuições do valor nas refina-
rias da Petrobras. Neste mês, 
porém, o litro do combustível 
sofreu dois aumentos segui-
dos nas refinarias – 12% no 
dia 7 e 10% no dia 14. Mesmo 
assim, o preço seguiu em que-
da em todos os estados.

Na comparação com abril, 
os estados que registraram 
maiores quedas no preço 
na primeira quinzena de 

maio foram Ceará (-7,41%), 
Mato Grosso (-7,17%) e Rio 
Grande do Norte (-7,08%). 
No período de 30 dias en-
cerrado em 15 de maio, as 
maiores reduções de preço 
foram registradas em Mato 
Grosso (-10,26%), Ceará 
(-9,97%) e Rio Grande do 
Norte (-9,58%).

Por outro lado, na compa-
ração com abril, as menores 
quedas do preço na primeira 
quinzena de maio ocorreram 
no Amazonas (-3,17%) e no 
Rio de Janeiro (-4,49%). No 
período de 30 dias encerra-
do em 15 de maio, as me-
nores reduções ocorreram 
no Amazonas (-4,51%) e no 
Rio de Janeiro (-4,49%).

Obtidos por meio do re-
gistro das transações reali-
zadas na primeira quinzena 
de maio com o cartão de 
abastecimento da ValeCard 
em cerca de 20 mil estabe-
lecimentos credenciados, os 
dados mostram que Rio de 
Janeiro (R$ 4,468) e Acre 
(R$ 4,437) são os estados 
com o combustível mais 
caro. Já Paraná (R$ 3,544), 
Distrito Federal (R$ 3,663) 
e Santa Catarina (R$ 3,666) 
são as unidades da federação 
com os preços mais baratos 
do país.

Indústria cultural defende 
auxílio emergencial de R$ 3,6 bi 

O 2º vice-presidente do Ins-
tituto dos Advogados Brasi-
leiros (IAB), Sydney Sanches, 
conduziu o webinar “Papo 
com o IAB”, nesta sexta-feira, 
pelo canal IABTV no YouTu-
be, e defendeu a aprovação do 
projeto de lei 1.075/2020. O 
PL, que tem como relatora a 
deputada federal Jandira Fe-
ghali (PCdoB/RJ) e deverá ser 
votado na próxima terça-feira 
(26), na Câmara Federal, pre-
vê a destinação R$ 3,6 bilhões 
do Fundo Nacional de Cultura 
para o pagamento de uma ren-
da emergencial aos trabalha-
dores do setor e a manutenção 
dos espaços artísticos.

“As atividades culturais 
continuam suspensas no 
País, com alguns segmen-
tos sofrendo muito, sobre-
tudo aqueles que precisam 
de espaços públicos, como 
cinemas, teatros e casas de 
shows, para a realização das 
suas atividades”, comentou 
Sydney Sanches.

De acordo com o advoga-
do Ygor Valério, do setor au-
diovisual e membro da Co-
missão Nacional de Direito 
Autoral da OAB Nacional, 
“a aprovação do PL resul-
tará num aporte emergen-
cial que hoje é fundamental 
para socorrer o setor, que 
está paralisado”. Além dele, 
também participaram do 
webinar, que tratou do tema 

‘Revisitando os desafios da 
economia criativa na pande-
mia’, os advogados Ricardo 
Castanheira, conselheiro na 
Representação Permanente 
de Portugal junto à União 
Europeia, que está em Bru-
xelas (Bélgica), e Rafael 
Ferraz Vasquez, oficial ju-
rídico associado da Divisão 
de Direito de Autor, Setor de 
Direito de Autor e Indústrias 
Criativas da Organização 
Mundial da Propriedade In-
telectual (Ompi), com sede 
em Genebra (Suíça).

O PL 1.075 é de autoria da 
deputada federal Benedita 
da Silva (PT/SP) e de vários 
parlamentares da Comissão 
de Cultura da Câmara Fede-
ral, inclusive a relatora. Ao 
defender a aprovação do pro-
jeto, Ygor Valério apontou 
falhas no posicionamento do 
governo federal em relação à 
propagação da covid-19.

“A maneira como o gover-
no brasileiro atuou no início 
da pandemia definiu o longo 
tempo que permaneceremos 
nesta tragédia sanitária indes-
critível, com efeitos desas-
trosos também na economia, 
inclusive na parte relacionada 
à área cultural”, afirmou. Ele 
criticou também o baixo in-
vestimento na cultura. “Nos 
últimos 10 anos, não chegou 
a 1% do orçamento público”, 
informou.
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Governo já projeta déficit primário de R$ 540,53 bi em 2020
Ministério da 
Economia reviu 
crescimento de 
0,02% para queda 
de 4,7% do PIB

O governo elevou em R$ 
195,9 bilhões sua projeção 
de déficit primário para este 
ano. Dos R$ 344,63 bilhões  
passou para R$  540,53 bi-
lhões de um dia para outro. 
O déficit primário represen-
ta o resultado negativo nas 

contas do governo, descon-
siderando os juros da dívida 
pública.

No relatório anterior, di-
vulgado no fim de março, a 
pasta previa que o rombo nas 
contas públicas ficaria em 
R$ 161,62 bilhões. Na oca-
sião, o próprio ministério re-
conheceu que o número era 
preliminar e não considerava 
toda a perda de arrecadação 
originada pela contração da 
economia. No relatório de 
março, o Ministério da Eco-
nomia ainda projetava cres-
cimento de apenas 0,02% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para este ano, previsão que 

foi revista para queda de 
4,7% na semana passada..

Queda

A deterioração do resulta-
do primário decorre tanto da 
queda de arrecadação como 
do aumento de gastos rela-
cionados ao enfrentamento 
da pandemia. A nova versão 
do relatório aponta redução 
de R$ 111,25 bilhões nas 
receitas líquidas da União. 
As principais causas são a 
revisão para baixo do PIB, 
responsável pela piora de R$ 
63 bilhões na estimativa, e 
as desonerações do Imposto 

sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) para equipamen-
tos de combate à covid-19 
e de Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF) 
em operações de crédito.
As receitas não administra-
das, recursos não relaciona-
dos a tributos, cairão R$ 16,6 
bilhões em relação à previ-
são apresentada no fim de 
março. As principais quedas 
estão relacionadas aos royal-
ties do petróleo, que cairão 
R$ 6,6 bilhões por causa da 
redução do preço do barril, 
e aos dividendos de estatais, 
que encolherão R$ 3,9 bi-
lhões por causa dos menores 

lucros das empresas federais 
e da proibição de que os ban-
cos oficiais distribuam parte 
dos ganhos aos acionistas.

Gastos

Quanto aos gastos, o re-
latório prevê aumento de R$ 
268,29 bilhões nas despesas 
obrigatórias e queda de R$ 
630 milhões nas despesas 
discricionárias (não obriga-
tórias).

Entre os gastos obrigató-
rios, a maior alta correspon-
de aos créditos extraordiná-
rios de R$ 220,9 bilhões que 
financiam o pagamento do 

auxílio emergencial de R$ 
600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras) e o complemen-
to de renda a trabalhadores 
com contratos suspensos ou 
jornada de trabalho reduzida 
durante a pandemia.

Os gastos com subsídios e 
subvenções elevaram-se em 
R$ 34,86 bilhões, sobretu-
do por causa do socorro do 
Proagro a produtores rurais 
afetados pela seca na Região 
Sul e das renegociações de 
financiamentos do Programa 
Nacional de Apoio à Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 
para pequenos produtores 
afetados pela pandemia.

Especialistas não descartam queda de até 10% do PIB este ano
Por causa da pandemia 

do coronavírus e seu im-
pacto de recessão econô-
mica, órgãos econômicos 
acreditam que o país ter-
minará o ano negativa-
mente. O melhor cenário 
é nulo, em 0%, enquanto o 
pior cenário é de queda de 
até -10%. O Ministério da 
Economia acena para uma 
queda de -4,7%. É o que 
aponta levantamento rea-
lizado pelo Yubb (https://
yubb.com.br), buscador de 
investimentos brasileiro 
online e gratuito.

“A consultoria global 

UBS foi a que apontou a pior 
estimativa. Para eles, existe 
uma possibilidade de recu-
peração rápida da atividade 
econômica à medida que o 
distanciamento social for 
sendo flexibilizado, e apon-
taram três possíveis cenários 
que o país deverá viven-
ciar”, explica Bernardo Pas-
cowitch, fundador do Yubb. 
Segundo ele, nos cenários 1 
e 2, que são mais otimistas, 
UBS pensa que encerrare-
mos 2020 com o PIB entre 
-5,5% a -7,7%. Entretanto, 
no cenário 3, o PIB atingirá 
-10,1%”.

Lampejo de otimismo

Em posicionamento mais 
otimista, o banco Credit 
Suisse acredita que o cres-
cimento do PIB será de 0%, 
isso porque o desempenho 
da atividade econômica no 
Brasil durante o primeiro 
trimestre de 2020 não foi tão 
afetado pelos impactos do 
coronavírus, já que o país foi 
um dos últimos a apresentar 
a propagação da doença. 

“Apesar da visão mais 
otimista, o Credit Suisse 
destacou que não é possível 
desconsiderar um cenário de 

Ranking completo:
 Empresa Projeção Data da projeção
UBS de -10,1% a -5,5% 28/04/2020
Bank of America -7,7% 13/05/2020
JPMorgan -7% 10/05/2020
Santander -6,4% 18/05/2020
Banco Central (Focus) -5,12% 18/05/2020
Morgan Stanley -5,1% 28/04/2020
Ministério da Economia -4,7% 13/05/2020
Itaú Unibanco -4,5% 11/05/2020
Goldman Sachs -3,4% 27/03/2020
Asa Bank -3% 19/03/2020
Credit Suisse 0% 17/03/2020

maior recessão. Isso vai de-
pender do tempo que o go-

verno vai levar para conter 
o impacto negativo causado 

pela pandemia do covid-19”, 
detalha Bernardo.




