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Comércio nacional cai 32% em
abril, a maior queda em 20 anos
As restrições de mobilidade e
o isolamento social impuseram ao
varejo o pior resultado em duas décadas. Dados do Indicador de Atividade do Comércio apurado pela
Serasa Experian mostram que as
vendas no varejo apresentaram um
recuo de 31,8% em abril deste ano
na comparação com igual período
de 2019. Trata-se da queda mais intensa desde janeiro de 2001, início
da série histórica. A última vez que
o comércio havia sentido um tombo tão expressivo havia sido em janeiro de 2002, quando houve uma
queda de 16,5%.
A comparação mensal do indicador, isto é, entre março e abril deste
ano, também mostra uma piora no
volume de vendas, com queda de
19,4%. A retração se sucede a uma
outra queda que fora observada na
comparação de março com fevereiro (16,2%), o que demonstra uma
intensificação do cenário desfavorável para o comércio. Em 2020,
o indicador já acumula resultado
negativo de 10,1% frente os quatro
primeiros meses do ano passado.
De acordo com o indicador, segmentos mais dependentes do consumo via crédito sofreram os resultados mais negativos em abril. O
destaque ficou com o setor de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, que puxaram a
queda do indicador com um recuo
expressivo de -39,9% na comparação com o ano passado. Estabelecimentos que comercializam tecidos,
vestuário, calçados e acessórios
aparecem em seguida com uma
queda de -39,6%. O ramo de veícu-

los, motos e peças (-33,1%) e o de
material de construção (-32,1%),
completam o ranking.
Os setores que apresentaram quedas menos intensas são ligados a produtos de primeira necessidade, como
supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-24,3%) e combustíveis e lubrificantes (-19,3%).
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), registrou em maio
sua maior queda mensal desde o
início da realização da pesquisa,
em março de 2011. O indicador
caiu 20,9%, em sua terceira retração consecutiva, e, com 94,5 pontos, atingiu o menor nível desde
setembro de 2016, chegando à zona
de avaliação negativa (abaixo de
100 pontos) - o que não acontecia
desde março de 2017. Em relação
ao mesmo período do ano passado,
a redução foi de 22,8%.
Com 75 pontos, o indicador que
mede a satisfação dos empresários
com as condições atuais apresentou
retração mensal de 26,5%. De acordo com a pesquisa, os comerciantes
estão pessimistas, principalmente,
com a economia. O item que mede
este sentimento recuou 32,8% com
relação a abril, registrando a maior
redução na comparação com o mês
anterior e atingindo 62,5 pontos - o
menor patamar desde setembro de
2018. Além disso, para 67,2% dos
entrevistados, a situação econômica atual está pior do que há um ano.
É a maior proporção de avaliação
negativa desde novembro de 2018.
Arthur S.Pereira CDLRio SindilojasRio

Aldo Gonçalves afirma que maior parte do comércio foi prejudicada

Comércio critica Crivella por abrir
shoppings e postergar lojas de rua
O presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município do Rio de
Janeiro (Sindilojas-Rio), Aldo Gonçalves, junto com outras entidades
representativas do comércio carioca,
vão questionar o prefeito Marcelo
Crivella (PRB) sobre o plano de reabertura das atividades comerciais da
Prefeitura do Rio, que deixou para a
última fase, daqui a um mês, as lojas de rua, que compõem a grande
maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade.
De acordo com Aldo, é inexplicável autorizar a reabertura de outras atividades comerciais como as
lojas de móveis e decoração e as
concessionárias de automóveis e

em seguida os shoppings, em detrimento das lojas de moda, sapatos,
confecção, tecidos, bijuterias, joias,
acessórios e outras, que só poderão
reabrir em julho, daqui há um mês.
Na segunda-feira, a Justiça do
Rio manteve decisão de proibir
a abertura dos templos religiosos
para realização de cultos presenciais no município do Rio de Janeiro. Na sexta-feira (29), a 7ª Vara
de Fazenda Pública suspendeu a
eficácia do Decreto Municipal nº
47.461/2020, que autorizou a atividade presencial, acolhendo as
ações civis públicas ajuizadas pela
Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado. A decisão foi
confirmada pela 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça.
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Covid fará EUA perder
US$ 8 trilhões em 10 anos

Reproducao/TV

Taxa de desemprego
pulou de 4,4% em
março para perto
de 20% em maio

A pandemia afetará a economia
dos Estados Unidos por uma década, eliminando quase US$ 8 trilhões do crescimento econômico,
de acordo com projeções divulgadas pelo Escritório de Orçamento
do Congresso (CBO) na segundafeira. Em uma carta aos parlamentares, o diretor da CBO Phillip
Swagel projetou que o vírus reduzirá a produção econômica dos EUA
em 3% até 2030, uma perda de US$
7,9 trilhões, cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019.
Os protestos que se sucedem
nos EUA desde o assassinato de
George Floyd por um policial na
semana passada também afetam a
economia. De acordo com o economista Álvaro Villa, da Messem Investimentos, é preciso prestar atenção nas manifestações. “Ainda não
sabemos quanto tempo a economia
norte-americana aguentará ficar fechada, principalmente com o toque
recolher proposto para 30 cidades e
o comércio que está fechado, com
medo de novos saques”, destacou
Villa, alegando que neste atual ce-

Swagel: perda de 30% do PIB
nário é difícil realizar alguma nova
projeção.
As medidas adotadas pelo governo norte-americano para reduzir
os efeitos do fechamento da economia devido à pandemia não impediram que o desemprego subisse a
níveis nunca vistos desde a Grande Depressão. Até agora, cerca de
40 milhões perderam o emprego.
Nesta sexta-feira, segundo o jornal
britânico The Guardian, o Departamento de Trabalho deve anunciar

Pré-sal atropela críticos e gera
70% da produção brasileira
A ANP divulgou o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás
Natural com dados detalhados referentes a abril de 2020. A produção
no pré-sal foi de 2,597 MMboe/d
(milhões de barris de óleo equivalente por dia), o que corresponde a
69,5% do total nacional.
Foram
produzidos
2,057
MMbbl/d (milhões de barris por
dia) de petróleo e 86 MMm3/d (milhões de m³ por dia) de gás natural
por meio de 113 poços. Houve aumento de 4,2% em relação ao mês
anterior e 31,2% em relação a abril
de 2019.
A produção nacional foi de

3,738 MMboe/d, sendo 2,958
MMbbl/d de petróleo e 124
MMm3/d de gás natural. A produção de petróleo caiu 0,5% se
comparada com o mês anterior e
aumentou 13,6% na comparação
com abril de 2019. Em relação à
produção de gás natural, houve
aumento de 1,9% em relação a
março e de 9,8% na comparação
com o mesmo mês do ano anterior.
O campo de Lula, na Bacia de
Santos, foi o maior produtor de
petróleo e gás natural, registrando
1,033 Mbbl/d de petróleo e 45,7
MMm3/d de gás natural.

Votação do projeto das fake news no
Senado adiado para semana que vem
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou de pauta a votação
o Projeto 2.630/2020, que propõe
medidas de combate à propagação
de notícias falsas. O projeto estava
previsto para ser votado nesta terçafeira, conforme havia sido anunciado
por Alcolumbre na semana passada,
via Twitter. Pela mesma rede social, o senador informou que o projeto será votado apenas na próxima
semana, em decisão tomada após
acordo com os líderes partidários.
Alcolumbre alegou que o adiamento da apreciação servirá para que o
texto receba contribuição de todos
os senadores. O projeto institui a Lei

Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet,
criando mecanismos para garantir
mais transparência nas redes sociais
e em serviços de troca de mensagens,
como o WhatsApp.
Nota assinada por 35 entidades,
dentre elas a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
(Abraji) e o Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação
(FNDC), defenderam o adiamento
e pediram um debate mais amplo.
A preocupação dessas entidades é
que o projeto possa restringir liberdades individuais e violar direitos
fundamentais.

que a taxa de desemprego atingiu
20% em maio, de apenas 4,4% em
março.
O Congresso dos EUA debate
outro pacote de ajuda de US$ 3 trilhões e a renovação de vários programas emergenciais que devem
expirar, incluindo um aumento
temporário nos benefícios de desemprego que terminará no final
de julho. Os republicanos recusaram o tamanho do novo programa
de estímulo.

Tribunal propõe
eleições gerais
na Bolívia em
6 de setembro
O Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia anunciou que
as eleições gerais serão convocadas para 6 de setembro,
apoiadas por um projeto de lei
que será apresentado por esse
órgão à Assembleia Legislativa
Plurinacional.
O Tribunal declarou que o projeto é “o resultado de um intenso e
paciente processo de negociação,
consulta e análise com todos os
candidatos e organizações políticas, o que resulta em uma compreensão valiosa”.
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As mentiras que o Guedes conta
Por mais que nos envergonhe, como brasileiros, a
divulgação irrestrita da reunião ministerial de 22 de
abril de 2020, ela nos permite entender e avaliar as
forças que governam nossa
Pátria e de onde vêm seus
poderes. Uma exposição de
menos de nove minutos do
General Braga Netto mereceu quatro minutos de achincalhamento do Projeto PróBrasil pelo Paulo Guedes. E
chamando de incompetente
o ministro-chefe da Casa Civil e coordenador do único
documento de planejamento
surgido em 16 meses de governo.
Guedes, ministro de Estado, tem horror a tudo que
diga respeito a iniciativas
estatais que não sejam para
favorecer única e exclusivamente seus colegas da banca. Que autoridade ele tem
para entregar o patrimônio
nacional que, por definição,
é de todos em geral e de ninguém em particular, e ainda
dirigir insolente a palavra a
um general que cumpre sua
função constitucional?
E nesta primeira fala já
começam as inverdades.
Primeira e risível: “Já estávamos crescendo”; quem
cara-pálida? Não o Brasil e
os brasileiros, com aumento
do desemprego, redução de
salários, direitos, a neoescravidão do uberismo. Quem
crescia era a especulação
financeira, com a supervalorização de ativos e que já se
antevia, mesmo sem o coro-

navírus, sua queda.
Um indicador é a Bovespa, que dos 119.527 pontos de 23/1/2020 chega aos
63.570, em 22/3/2020. O
que crescia era a rapinagem
sobre o arcabouço produtivo do país, com a Petrobras,
carro-chefe da indústria de
transformação nacional, tendo suas atividades de refino
paralisadas para importar
combustíveis que há décadas
produzíamos aqui dentro.
Aliás, só da cabeça ideológica de um neoliberal
sairia a frase que o desenvolvimentismo quebrou uma
nação.
Referindo-se aos gastos
públicos e em tom de ameaça, Paulo Guedes disse que
era para quem “quiser acabar igual à Dilma”. Parecia
dirigido a um impeachment
do Bolsonaro, pois emendou
dizendo que já estava trabalhando para reeleição de
2022. Vemos, então, que a
opção entreguista e anti-Estado está longe de qualquer
tecnicalidade
econômica,
inscrevendo-se no âmbito
das decisões políticas contra
o Brasil e contra o povo brasileiro.
Segue recitando uma série de números para mostrar
um prestígio nos mercados
estrangeiros que, efetivamente, não se comprovam.
A ausência desses pretensos investidores no leilão da
cessão onerosa do pré-sal,
um filé mignon petroleiro
de risco zero, é a mais cabal
demonstração de que sua po-

lítica financista não agrada
sequer às indústrias estrangeiras.
E ao tratar da gravíssima
questão das desigualdades
nacionais, de regiões, de renda, de setores econômicos,
ele, com um cinismo inacreditável, diz que este tema só
serve para discurso, porque
sua gestão econômica não
irá nem mesmo a remediar.
Guedes faz abertamente
a apologia do esmagamento
dos mais fracos pelos mais
fortes e destila ódio consciente pelo Brasil e pelos
brasileiros pobres e remediados, como pequenos empreendedores e funcionários
públicos, com uma brutalidade incompatível com um
governo que se diz patriota,
cristão e defensor da moral.
Paulo Guedes teve uma
segunda fala.
Cabe computar seu tempo
nesta reunião, que devemos
recordar foi solicitada pelo
General Braga Netto para
tratar do Projeto Pró-Brasil,
que somou 115 minutos,
ou seja, quase duas horas.
Presentes os presidentes de
quatro bancos, um reforço
ao Guedes, o presidente e
o vice da República e mais
20 ocupantes de cargos diretamente ligados ao presidente. Consideremos 25 ou
26 pessoas que deveriam/
poderiam expor suas contribuições e reflexões sobre o
Projeto. Caberia pouco menos de cinco minutos para
cada uma, deixando um pouco mais para o presidente e o

apresentador, menos tempo
ainda teriam. Paulo Guedes
ocupou perto de 17 minutos,
todos eles com rancores e
vilezas contra o Brasil e os
brasileiros.
Vejamos o que ocorreu
nesta segunda fala. Uma
série de autoelogios, referências de sua importância
e contatos, suas leituras,
seu conhecimento de inglês
antes de ir para os Estados
Unidos da América (EUA),
um prato para um psicólogo,
um psicanalista, e, para os
pobres mortais, a demonstração de uma enorme necessidade de reconhecimento ou
de muita insegurança.

Ministro destila
ódio pelo Brasil e
pelos brasileiros
pobres e
remediados
Talvez por isto que se revelou o trambiqueiro; que
burlava a legislação enquanto não conseguia um
voto do Supremo Tribunal
Federal (STF), que iludia
os que apoiavam o fim de
direitos previdenciários, os
sindicatos e representantes
de trabalhadores e funcionários públicos civis, e outras
maquinações. Estaria ali as
praticando naquela reunião
ministerial?
Não escapou de dizer de

seu “rosto de jano”, do transtorno dissociativo de identidade, ao tratar com os chineses,
importantíssimos parceiros
comerciais e investidores no
Brasil. Sua expressão literal
foi que “geopoliticamente
você está do lado de cá”. O
que estaria querendo dizer?
Deixo aos leitores.
Mas foi bastante preciso
quando disse que deveria
disfarçar “e continuar fazendo o mesmo”, pois não
podia “perder o rumo”. Qual
rumo?
Ficou muito nítido quando entregou sem qualquer
garantia de contrapartida,
em 23 de março de 2020,
R$ 1 trilhão e 216 bilhões
(16,7% do PIB) a alguns
bancos, para “mitigar o ambiente de incerteza”.
Foi para isso que leu três
vezes Keynes no original?
Antes Getúlio Vargas que,
provavelmente sem ler Keynes e antes de o economista inglês escrever sua obra
magna, já tinha colocado em
prática o que depois viria a
ser chamado de keynesianismo.
Realmente, gastar com o
desenvolvimento brasileiro,
com as pessoas que arriscam
a vida para se manter e aos
seus em plena pandemia, é
mudar de rumo. Também
“não estar à frente de todos”
na demolição do país e do
Estado Nacional.
Dois fatos recentes mostram a desonestidade do
discurso privatista de Paulo
Guedes como competitivida-

de. O Estado Brasileiro colocou muito dinheiro público,
dos escassos orçamentos militares, para desenvolver tecnologia brasileira de radares
e para construção de fragatas
nas empresas Atmos Sistema
e no Estaleiro Oceana.
O estaleiro Oceana, criado em 2013 para a produção
de navios de apoio offshore
de alta qualidade e tecnologia, foi vendido para Thyssenkrupp Marine Systems,
conforme informa a revista
Poder Naval de 20/5/2020.
A SAAB firmou um contrato
para adquirir a empresa brasileira de defesa Atmos Sistemas Ltda conforme o site
Defesanet de 29/4/2020.
Resumindo, o Brasil quebrado do Paulo Guedes,
como ministro da Fazenda,
financiou o desenvolvimento tecnológico da Alemanha
e da Suécia. Mais uma prova
cabal de que o liberalismo
nada tem a ver com a riqueza das nações, como leitores
desavisados e superficiais de
Adam Smith poderiam supor, mas uma ideologia de
legitimação da espoliação
neocolonial das nações periféricas pelas centrais.
Pena que não houvesse
consciência ou coragem nos
presentes para saudá-lo com
estrondosa vaia.

 Felipe Quintas
Doutorando em Ciência
Política.

 Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Surpresas no supermercado para apressados
Em função da localização, muitas vezes, temos
dificuldade de acessar
mercados públicos ou até
mesmo feiras livres. E
nesse quadro quem vai fazer as compras precisa de
uma atenção redobrada
para não cometer enganos
que ultrapassem em muito o seu preço de reserva,
ou seja: o preço máximo
que a pessoa está disposta
a pagar por alguma coisa.
O descuido leva a se cometer enganos caros ao
bolso.
Nesse contexto, vamos
citar alguns exemplos,
vivenciados por quem
costuma ir com certa frequência aos supermercados. Nas compras do setor
de carnes, por exemplo,
costuma-se olhar o valor
do produto que aparece
com grande visibilidade.
Geralmente, tomar a decisão de comprar por esse
ângulo leva ao engano,
porque o que importa na
relação custo benefício é o
preço por quilo do produto. E ele está também na
etiqueta do produto, mas
com uma visibilidade diminuta.
É preciso procurar esse
valor, que vai trazer para

quem nunca fez isso a primeira surpresa. O peso
do produto é muitas vezes bem diferente do que
você imagina. Isso acontece porque é difícil a sua
percepção do real peso
do produto. E aí o valor
de alta visibilidade parece barato, mas quando se
verifica o valor por peso é
geralmente um absurdo.
Uma segunda surpresa é você entender o que
acontece em certos segmentos por marca. Para o
consumidor esclarecido e
preocupado com a saúde,
o preço se torna menos importante se essa diferença
não for tão grande. E aí
é preciso verificar a composição e/ou ingredientes
do produto. As pesquisas
na internet e em revistas
ou jornais impressos mostram que a composição e/
ou ingredientes do produto definem uma diferença
significativa em sua qualidade. Apesar de o nome
aparentar ser um produto praticamente igual ao
outro, geralmente não o
é. Um alimento funcional
representa que ele pode
ter benefícios para a sua
saúde. E nem sempre essa
composição e/ou ingre-

dientes de um produto garantem isso, por conta dos
ingredientes
colocados
para ofertar o produto.
Ou da sua própria origem
e/ou variedade.

diferenças significativas,
verifique, por exemplo,
que o pH é bem diferente entre elas. Isso somente não resolve. Mas é um
bom começo. Aprofundese para tomar sua decisão
de forma mais racional.
Se assim desejar.
Uma terceira surpresa
pode ser o fato de que você
ao entrar no supermercado precisa ler o folheto
com as promoções e descontos que ficam na entrada da loja. E verificar
quais os dias que são feitos
promoções e descontos naquele supermercado. Isso
pode fazer uma grande diferença no seu bolso, pois a
maioria da população não
tem essa folga de dinheiro.
Mas visite com a devida
calma, e um horário selecionado, porque os supermercados costumam ficar
lotados nesses dias. E esse
aspecto pode influenciar
a sua decisão e pressão da
família para não retornar
ali, por conta da aglomeração exagerada, mas
onde seu poder de compra
é maior.
Uma quarta surpresa
é se você for verificar o
programa de fidelidade
de cada rede, coisa que

Faça da ida a
esses locais um
passeio mais
inteligente e
econômico
Um exemplo, um molho inglês. Um outro
exemplo, uma água mineral. No primeiro caso,
os ingredientes são diferentes, em muitos casos.
No segundo, a composição físico-química. Procure se informar sobre
água mineral, então alguém comenta: mas água
é tudo igual, não é! Mas
melhor você consultar
um especialista e ler sobre o assunto. Então, a
embalagem parece bonita, diferenciada para
atrair um cliente em sua
concepção de concorrência monopolística, mas
o conteúdo vai marcar

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

geralmente ninguém tem
a preocupação de reparar. As diferenças em ganhos são absurdas. Veja
um exemplo real. Um supermercado A estimula
você a ter um cartão de
crédito vinculado a sua
rede para ganhar descontos nas compras. Um
supermercado B, por sua
vez, até tem um cartão de
crédito vinculado, mas
tem um programa de fidelidade bem mais simples com um aplicativo.
Então, quando você
vai verificar, ao final das
contas, se você não for
apressado, vai observar
que o supermercado A
não lhe deu desconto algum usando o cartão de
crédito, enquanto o supermercado B faz tudo
o que o supermercado A
faz, mas concede desconto via aplicativo e se você
for filiado a seu sistema
de fidelidade simples,
você receberá descontos
fora do aplicativo, também. Você verifica isso
até comparando o cupom
fiscal em cada caso. Repito, trata-se de um caso
real. E precisa ter calma
pata tomar as decisões
mais corretas.

Administração/Redação/Oﬁcinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

Uma quinta surpresa
é o apego às marcas. Claro que se as diferenças de
preços e sabor forem pequenas, você irá comprar
o produto com marca mais
conhecida por uma questão até de custo de transação e especificidade de
ativo. Caso da manteiga,
mercado de concorrência
monopolista, por exemplo. Mas, se as diferenças
de preço forem grandes,
avalie se não seria melhor
a opção mais barata.
Existem muitas outras
surpresas que não cabem
pelo espaço para se escrever, mas fica evidente
que não se deve se deixar
surpreender, pois isso lhe
causa prejuízos imensos
em seu orçamento. Em
tempos de pandemia da
Covid-19, faça da ida a
esses locais um passeio
mais inteligente e econômico. E não uma ida
apressada; então você vai
descobrir que existem diferenças relevantes até na
escolha do supermercado
pelo conjunto da obra.

 André Maia Gomes
Lages
Economista, é professor de
Economia na Feac/Ufal.
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Procura por crédito caiu 25,7% em abril
Serasa Experian:
atual cenário
econômico
desencorajou a
ampliação do
consumo

A lição que fica na
retomada das atividades
O fim do isolamento no Rio e em São Paulo está ocorrendo debaixo da pressão de diversos setores empresariais, asfixiados pela crise e pela inoperância – ou falta
de vontade – do governo central em reduzir os danos. A
principal pressão vem das administradoras de shopping
centers. Não há sentido em reabrir centros comerciais –
locais, em 99% dos casos, fechados – e deixar lojas de
ruas com as portas cerradas, como propõe o prefeito do
Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.
O presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo
Gonçalves, junto com outras entidades representativas
do comércio carioca, questionam por que a Prefeitura
deixou para a última fase, daqui há um mês, o comércio
varejista de rua, que compõe a grande maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade.
A reabertura prioritária de shoppings levanta outras
questões mais de fundo: por que abrir lojas e deixar escolas fechadas? Não há uma inversão de prioridades?
Educação é algo secundário? Como ficam as mães que
trabalham? Com quem vão deixar os filhos?
A lição que fica é que o consumo – o vil metal – vem
na frente. As cidades que estão levantando as restrições
tinham obrigação de divulgar como está sendo a transmissão da doença nos municípios que voltaram antes à
normalidade. São Paulo bateu nesta terça recorde de casos e mortes. Mas esta preocupação parece minguar na
mesma proporção em que diminuem os casos de Covid-19 nas áreas mais abastadas e os hospitais particulares
ganham folga. A periferia que se vire.

Mil na fila
A reabertura do comércio em Paris provocou filas
nas lojas de roupas de grife e em outras menos chiques,
como a Zara. O fim do lockdown levou milhares de pessoas às ruas em São Luís (Maranhão), muitos – muitos
mesmo – sem máscaras.
Na Inglaterra, os compradores voltaram às lojas na
segunda-feira, com a reabertura de revendedoras de automóveis, mercados e outros comércios. O número de
compradores saltou 31%, em comparação com o feriado
bancário da segunda-feira da semana passada, segundo
analistas da Springboard citados pelo jornal The Guardian. Em todo o Reino Unido, o número de compradores
aumentou 28%.
Havia fila em frente à Ikea (espécie de Tok&Stok) a
partir das 5h30, com relatos de mil pessoas do lado de
fora da loja Warrington e outras esperando várias horas
para fazer compras em Croydon, sul de Londres. Mesmo com essa compulsão, o número de compradores em
todos os destinos de varejo ainda estava mais de 60%
abaixo do mesmo período do ano passado.
O número de passageiros que usam o metrô de Londres aumentou cerca de 20% na segunda-feira em relação à semana passada. A viagem no pico da manhã foi de
cerca de 11% dos níveis pré-coronavírus.

Destino
Bolsonaro lamenta todas os mortos, “mas é o destino
de todos”. É uma filosofia de vida que explica não só o
pouco-caso do presidente com Saúde, mas também Educação, Economia… Com este governo, a morte da Nação
é a única certeza.

Vírus estadunidense
A Espanha leva a culpa, mas a gripe que leva o nome
do país europeu surgiu nos Estados Unidos. Será o
mesmo caso agora, em que a extrema-direita insiste em
chamar a Covid-19 de “vírus chinês”?

Rápidas
Nesta quarta-feira, às 17h, a CEO da M2Trade, Michelle Fernandes, recebe Paula Mark Sady, diretora-executiva da Câmara AEB de Mediação de Conflitos em
Comércio Exterior. Acesse: instagram.com/michelle_
m2trade/?hl=pt-br *** Também nesta quarta, às 17h,
acontece o “Tem Mulher na Roda”, com a ativista social
Janaina Bemvindo, do grupo A Liga, que recebe convidados ao vivo para falar sobre a violência doméstica. A
live será realizada no Facebook @janainabemvindo ***
Outra opção desta quarta é o webinar “Como ficam as
relações de trabalho pós-pandemia?”, às 10h, pela FGV
Educação Executiva, no YouTube. Inscrições: educacaoexecutiva.fgv.br/rj/rio-de-janeiro/eventos/como-ficamrelacoes-de-trabalho-pos-pandemia?geo-popup=hide
*** Rony Jabour, especialista internacional em segurança do trabalho, realiza live sobre novos protocolos no
retorno às atividades, nesta quarta, às 15h, no YouTube
Zurich Termoplásticos *** Ainda na quarta, às 10h30, o
superintendente de Leitura da Secretaria do Rio, Pedro
Gerolimich, bate papo com a professora Fernanda Paschoal sobre a importância de Feiras Literárias na Escola,
no Insta @pedro.do.livro

A busca dos brasileiros
por crédito teve queda de
25,7% em abril deste ano, na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. Em relação a março de 2020 houve
retração de 13,5%. Os dados
são do Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian.
Na comparação de abril
de 2020 com abril de 2019 a
população com salário de até
R$ 500 foi a que menos procurou por crédito (27,5%).
Para aqueles que recebem

entre R$ 500 e R$ 1000 a
demanda caiu 26,4%.
Luiz Rabi, economista
da Serasa Experian diz que
o atual cenário econômico
desencorajou a ampliação
do consumo via crédito e a
tomada de empréstimos para
formação de patrimônio.
“Neste momento, permeado por incertezas e queda da renda, o consumidor
priorizou gastos de primeira
necessidade, feitos geralmente à vista ou com crédito pré-aprovado, em vez de
endividar-se para médio ou
longo prazo. Dessa forma,
setores que contribuem fortemente para a demanda por
crédito, como o imobiliário e
o automotivo, foram menos
procurados, o que explica a
retração recorde do indicador”, explicou o economista
à agência Brasil.
Rabi explicou que um dos
fatores desse cenário é a falta
de confiança, principalmente, para aqueles de menor

renda, já que as pessoas que
não possuem uma reserva financeira e dependem de sua
renda mensal para sobreviver, por isso estão menos
dispostas a adquirir despesas
futuras, pois não têm segurança para arcar com grandes
compromissos financeiros.
As regiões Centro-oeste (-32,2%) e Nordeste
(-24,2%) foram as que demonstraram a menor busca
por crédito, na comparação
entre abril de 2020 com
igual mês de 2019. Em seguida está o Norte (-24,2%),
acompanhado do Sudeste
(-22,9%) e do Sul (22,2%).
Empresas
Em final de abril, Rabi
avaliou que a paralisação
de alguns setores devido às
medidas de isolamento social para combater a pandemia da covid-19 deve trazer
desafios aos novos empreendimentos. “Empresas re-

cém-criadas, principalmente
os pequenos negócios que
contam com pouco capital
de giro, são mais sensíveis à
queda do faturamento e devem enfrentar dificuldades
para manter o equilíbrio financeiro”, disse.
“O momento atual vai
exigir desses novos empresários um replanejamento de
metas, capacidade para otimizar recursos e habilidade
para negociar prazos e condições com seus fornecedores e instituições de crédito”,
acrescentou.
Em apenas quatro meses,
o panorama mudou radicalmente. O Brasil registrou um
aumento de 21,7% na abertura de empresas em janeiro,
em relação ao mesmo mês
no ano passado. No mês, foram abertos 320.512 novos
empreendimentos, segundo
dados da Serasa Experian.
O número é recorde nos levantamentos realizados pela
entidade, desde 2010.

Perda de renda afeta 82% das mães que passaram a ficar em casa
O Brasil está sendo afetado economicamente com a
pandemia. Milhares de mães
estão sem trabalhar, pois estão com os filhos em casa, e
recebendo somente a ajuda
do governo, que nem sempre
é suficiente. Além disso, de
acordo com a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), o número de famílias com dívidas bateu recorde em abril de 2020, alcançando 66,6%.
A Famivita, em seu mais
recente estudo, constatou
que 81% das famílias já foram impactadas com perda
de renda direta ou indireta.
Percebemos também que a
preocupação com os filhos é
um dos motivos que faz com
que metade das mães queiram que o governo reabra
a economia o quanto antes.
Essa vontade é maior entre
mulheres jovens e menos
afetadas.
Segundo o levantamento,
82% das mães já estão sentindo o impacto financeiro

negativo por perda de renda,
justamente porque precisam
ficar em casa com os filhos.
Rio de Janeiro e Tocantins
são os estados mais afetados,
sendo que pelo menos 85%
das famílias já perderam renda direta ou indiretamente.
Em São Paulo e na Bahia o
percentual de afetados também é alto, com 81% das
participantes. Já no Espírito
Santo e no Rio Grande do
Sul é de 80%.
Além disso, somente uma
em cada seis brasileiras têm
condições financeiras de fazer um teste rápido de farmácia, para saber se tem o
vírus. Dessa forma, 84% das
mulheres dependem do SUS,
e convivem com o medo diário de não saberem se estão
infectadas ou se alguém da
família está.
Roraima é o estado com
o menor número de mulheres que têm condições de
fazer o teste, somente 6%
das participantes. Em Minas
Gerais e no Amazonas 15%
da população tem condições

financeiras para o teste. Já
em São Paulo, estado mais
afetado pelo vírus, apenas
17% da população consegue
pagar pelo teste. E no Rio
de Janeiro, segundo estado
mais afetado, o percentual é
de 16% das participantes.
O Ministério da Cidadania aprovou recomendações
para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
no contexto da pandemia
de Covid-19. A Portaria nº
86/2020, que traz a nota técnica sobre proteção no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), foi
publicada nesta terça-feira
no Diário Oficial da União.
Foram aprovadas a adoção
de medidas, procedimentos e
a reorganização de unidades e
serviços, “a fim de assegurar
proteção e apoiar o distanciamento social, especialmente
dos grupos considerados de
risco, além de mitigar possível
transmissibilidade”.
Essas providências de caráter emergencial devem ser

observadas por todas as unidades e serviços públicos e
pelas entidades de assistência
social, ainda que não recebam recursos públicos.
A assistência social e o
atendimento à população em
estado de vulnerabilidade
são considerados atividades
essenciais e a sua continuidade deve ser assegurada
durante a pandemia. Além
das recomendações gerais
aos gestores sobre o acolhimento das vítimas, o documento traz orientações para
a atuação do serviço especializado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e as
medidas direcionadas para a
prevenção e o cuidado com
as equipes de proteção social
do Suas.
O documento registra que,
atualmente, o Brasil ocupa
o quinto lugar no ranking
mundial de feminicídio e
que os casos de violência já
existentes estão se agravando, ao mesmo tempo em que
surgem novos casos.

Negócios liderados por mais velhos sofrem mais impacto
Em meio à crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, o empreendedor com
mais idade foi o mais afetado entre os donos de pequenos negócios no Brasil. Pesquisa realizada pelo Sebrae
em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) ouviu
10.384 empresários do setor, entre 30 de abril e 5 de
maio, e mostrou que entre os
entrevistados com 56 anos
ou mais, 51% fecharam seus
negócios temporariamente,
enquanto 45% dos empresários de até 35 anos optaram
pela mudança de rumos do
segmento em que atuam. A
amostragem também identificou que em todas as faixas
etárias houve queda do faturamento devido às medidas
de isolamento social.

De acordo com a pesquisa “O impacto da pandemia
de coronavírus nos pequenos negócios”, os empreendedores sêniores, com 56
anos ou mais, amargaram
mais prejuízos, uma vez
que para 46% deles seus
negócios funcionavam somente com a presença do
empresário. Por outro lado,
35% dos empreendedores
com até 35 anos passaram
a utilizar ferramentas digitais, tendência que se estendeu em diversos setores
nos pequenos negócios,
principalmente nesse período da crise.
Em todas as faixas etárias
houve significativa diminuição do faturamento, com
queda maior entre os mais
velhos, chegando a 71% de

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 16.727.386/0001-78 - NIRE 33.3.0030412-6
Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2020
- Edital de Convocação. Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/000178 (“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 12 de junho de 2020, às 09:00 horas, na sede social
da Companhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Centro,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Recondução do Conselho de
Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020. MARCO
ANTÔNIO FERES DE FREITAS - Presidente do Conselho de Administração.

perda, onde houve queda.
Onde houve acréscimo de
receita, os negócios dirigidos pelo público mais jovem
chegaram a alcançar 40% de
aumento em relação a uma
semana normal.
A internet tem sido o caminho percorrido pelos empresários jovens para manter
o negócio ativo. A pesquisa mostrou que esse perfil
optou pelas vendas online,
principalmente pelas redes
sociais. Na contramão, mesmo tendo adotado menos
medidas nesse sentido, os
empreendedores das faixas
de 36 a 55 anos e de 56 anos
ou mais empregaram 3,7
pessoas em média, enquanto os negócios liderados por
gestores com até 35 anos
mantiveram 3,3 emprega-

dos. Ainda em relação aos
funcionários, os mais jovens
foram os que mais utilizaram
a medida do governo de redução de jornada e salário,
chegando a 20% do total de
entrevistados desta faixa etária.
O público com até 35
anos é composto majoritariamente por Microempreendedores Individuais (MEI)
com maior participação do
total de entrevistados nas
áreas de comércio e serviços, conforme identificou a
amostragem do Sebrae. Em
relação ao gênero, 53% do
empresariado mais jovem é
composto por mulheres. Os
mais novos faturam R$ 23,3
mil e os empresários com 56
anos ou mais chegam aos R$
32,6 mil.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(SINDEPPERJ) - CNPJ: 01.412.542/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SINDEPPERJ, em cumprimento as obrigações legais e
estatutárias, em especial na forma do Capítulo II (artigos 4º a 7º), Capítulo
III (artigos 8º a 27º), Capítulo IV (artigos 28º a 30º) e Capítulo VII (artigos
36º a 72º) do Estatuto do Sindicato, comunica a todos os associados do
SINDEPPERJ a abertura do processo eleitoral para a renovação dos
mandatos da Entidade através de eleições a serem realizadas em um único
escrutínio, em três dias, entre os dias 1 e 3 de julho de 2020, das 10:00h
(dez horas) às 16:00h(dezesseis horas), na sede do SINDEPPERJ na Rua
Teófilo, Otoni, n.º 52, sala 904 – Centro – Rio de Janeiro. O prazo para
registro das chapas concorrentes nas eleições, na forma do artigo 41 e 73
do Estatuto vigente, terá início às 9:30h (nove horas e trinta minutos),do dia
10 de junho de 2020, (quarta-feira), e será encerrado ás 16:30h (dezesseis
horas e trinta minutos) do dia 25 de junho, (quinta-feira) de 2020, sendo o
endereço para o registro das chapas interessadas com suas respectivas
candidaturas, é o da sede do Sindicato, e o horário de funcionamento
da Secretaria da Entidade é das 9:30h (nove horas e trinta minutos) ás
16:30h (dezesseis horas e trinta minutos). O prazo para impugnação de
candidaturas será de 3 (três) dias, contados da última publicação, pela
Comissão Eleitoral, do registro de chapas inscritas, na forma dos artigos
45 e 46 do Estatuto em vigor. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.
Aristótelis da Silva Arueira
Presidente do SINDEPPERJ
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Licenciamentos de carros importados caem 67,7% em maio
As quinze marcas filiadas à Associação Brasileira
das Empresas Importadoras
e Fabricantes de Veículos
Automotores (Abeifa), com
licenciamento de 1.000 unidades, anotaram em maio último aumento de 33,3% em
relação a abril, quando foram vendidas 750 unidades
importadas. Ante maio de
2019, quando foram comercializadas 3.094 unidades, a
retração foi de 67,7%. Com
esses resultados, o acumulado dos primeiros cinco meses do ano fechou com queda de 34,2%: 8.915 unidades
contra 13.540 emplacamentos de veículos importados.
“As consequências da
pandemia e a valorização

das moedas dólar e euro
mostram-se
devastadoras
para o nosso setor. Em maio,
como ainda havia estoques
de unidades importadas antes dessa elevação acentuada
do câmbio, as associadas puderam segurar seus preços,
o que – de alguma forma
– movimentou as vendas”,
explica João Henrique Oliveira, presidente da Abeifa,
para quem “embora o registro mensal tenha sido de
alta, a pressão sobre o setor
é grande “porque, a permanecer a atual volatilidade
das moedas estrangeiras, e
considerando a finalização
do estoque importado com
câmbio menos depreciado,
o aumento de preços será em

breve inevitavelmente sentido no varejo”.
Produção

Entre as associadas à
Abeifa, que também têm
produção nacional, BMW,
Caoa Chery, Land Rover e
Suzuki fecharam maio último com 827 unidades emplacadas, total que representou aumento de 17,5%
em relação a abril de 2020,
quando totalizaram 704 unidades, e retração 68,9% ante
maio de 2019 (2.655 unidades). No acumulado do ano,
a produção nacional das associadas à entidade significou baixa de 19,1%: 9.673
unidades emplacadas este

ano contra 11.963 veículos
em 2019.
Em maio último, ao considerar somente os veículos
importados por associadas

à entidade – total de 1.000
unidades -, o setor significou
marketshare de apenas 1,7%.
Com 1.827 unidades licenciadas (importados + produ-

ção nacional), a participação
das associadas à Abeifa foi
de 3,2% do mercado total
de autos e comerciais leves
(56.639 unidades).

Aprovado o congelamento de preços
de remédios e de planos de saúde

Fundos imobiliários: quedas
chegam a 60% com pandemia

O Senado aprovou nesta terça-feira Projeto de Lei
(PL) que suspende o ajuste
anual de preços de medicamentos e de planos e seguros privados de assistência
à saúde. De acordo com o
projeto, os preços de medicamentos ficam congelados
por 60 dias e o de planos de
saúde por 120 dias. O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O autor do projeto, o
senador Eduardo Braga
(MDB-AM) havia proposto
o prazo de 120 dias também
para os medicamentos, mas
o relator, Confúcio Moura
(MDB-RO), lembrou que já
existe uma Medida Provisória (MP) congelando o preço
dos remédios. Por isso, ele
alterou o prazo para 60 dias,
somando-se aos 60 dias firmados pela MP.
Vários senadores mostraram indignação com o
aumento de preços no setor.
“Temos vários setores no
Brasil fazendo um esforço
grande para dar sua contribuição nessa pandemia. E
não é justo que tenhamos
aumento de plano de saúde
e de medicamento quando
estamos com o mundo em
recessão”, disse Eliziane
Gama (Cidadania-MA).
O líder do governo no
Senado, Fernando Bezerra
(MDB-PE), destacou o trabalho de senadores de todos
os espectros políticos para a
aprovação de medidas importantes durante a pandemia. “Temos buscado sempre o entendimento médio.
A sensibilidade aflora, os
apelos são feitos no sentido
de haver a proteção social
para milhões de brasileiros
que não podem enfrentar reajuste de medicamentos e de
planos de saúde”.
Na noite da última segunda-feira, o governo federal
publicou uma edição extraordinária do Diário Oficial
da União (DOU) a resolução

Com o isolamento social
necessário para conter a pandemia do coronavírus, os
fundos imobiliários vivenciam um cenário de enormes quedas. É o que aponta levantamento realizado
pelo Yubb, maior buscador
de investimentos do país.
No comparativo entre os 20
fundos com pior desempenho entre 1 de janeiro e 20
de maio, o TRX Edifícios
Corporativos aparece em 1º
lugar, com desvalorização
de 62,21%. O ranking dos
fundos que compõem o IFIX
(popularmente
conhecido
como o “Ibovespa dos fundos imobiliários”): Posição
| Empresa | Rentabilidade
- 1- TRX Edifícios Corporativos: -62,21%, 2- General Shopping e Outlets do
Brasil: -52,03%, 3- Edifício
Galeria: -46,51%, 4- SP Downtown: -45,93%, 5- Hotel
Maxinvest: -43,85%, 6- XP
Industrial: -42,79%, 7- Pátria Edifícios Corporativos:
-41,70%, 8- Torre Almirante: -40,44%, 9- Brazilian
Graveyard and Death Care:
-40,31%, 10- Rio Bravo
IFIX: -40,19%, 11- Kinea FII: -38,64%, 12- Kiena II real Estate Equity:

que autoriza o reajuste de até
5,21% nos preços de medicamentos para 2020.
Segundo a resolução o
ajuste de preços de medicamentos é baseado em um
modelo de teto de preços
calculado com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
em um fator de produtividade, em uma parcela de fator
de ajuste de preços relativos
intrassetor e em uma parcela
de fator de ajuste de preços
relativos entre setores, nos
termos da Resolução CMED
nº 1, de 23 de fevereiro de
2015.
Assim, para o ano de
2020, o ajuste máximo de
preços permitido será o seguinte: Nível 1: 5,21% (medicamentos com maior concorrência); Nível 2: 4,22%
(medicamentos com concentração moderada); e Nível 3:
3,23% (medicamentos cujo
mercado tem pouca concorrência de genéricos).
Pesquisa
O impacto será sentido
pela população, sendo que
uma Pesquisa realizada pelo
Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa (Ifepec) com o Instituto
de Economia da Unicamp
apontou que a maioria dos
consumidores de farmácias
afirma priorizar os preços
na hora de comprar um medicamento, mesmo sendo
pequeno o número que realiza pesquisas em outras
farmácias.
Os dados são da 4ª Pesquisa do Perfil de Compra
dos Clientes das Farmácias,
que aponta como um dos
fatores decisivos para a escolha de uma farmácia o
preço, 64,4% dos entrevistados apontaram esse ponto.
Outro fator que se destaca
nessa decisão é a localização
(24,5%). Ou seja, fica claro
que os clientes têm a expec-

tativa de economizar ao entrar em uma farmácia.
“Por meio desse questionamento observamos que
o impacto do aumento será
sentido nas finanças dos brasileiros, mas eles não deixarão de consumir esses produtos, que são de necessidade
básica”, analisa Tamascia.
Contudo, outro ponto
de destaque é que a grande
maioria não costuma pesquisar em outra farmácia,
faram 86,7% que afirmaram
que não costumam pesquisar em outra farmácia, 9,2%
falou que não pesquisou na
data da pesquisa presencialmente em outra farmácia,
mas costumo pesquisar, e
apenas 3,8%afirmaram ter
pesquisado na data da pesquisa.
Também se observa que
esse público em específico
não costuma pesquisar preços de medicamentos por
meio online (aplicativo ou
site), apenas 0,3% afirmaram realizar esse tipo de
avaliação. “Por mais que
possam parecer estranhos
em um primeiro momento,
esse dado mostra que a decisão de comprar vai muito
da percepção do consumidor de que um lugar é barato. Um exemplo são estabelecimentos com cartão fidelidade e ofertas de produtos
pontuais, outro ponto é a
recomendação de terceiros.
Ou seja, a precificação correta é uma arte que pode definir o sucesso do seu negócio”, afirma o presidente da
Febrafar, Edison Tamascia.
Foram entrevistados 4 mil
clientes, abordados nas ruas
das capitais brasileiras, após
efetuarem suas compras em
farmácias selecionadas de
acordo com os agrupamentos ao qual pertencem, segundo dados da IQVIA, isto
é: Abrafarma, Outras Redes
Corporativas, Febrafar, Outros Agrupamentos e Farmácias Independentes.

-38,24%, 13- Malls Brasil
Plural: -37,91%, 14- Rio
Bravo Renda Corporativa: -37,89%, 15- HSI Mall:
-37,55%, 16- Quasar Agro:
-37,27%, 17- XP Properties:
-35,85%, 18- SDI Logística
Rio: -35,80%, 19- Votorantim Shopping: -35% e 20
- Hedge Brasil Shopping:
-34,91%.
Dos 20 FIIs do ranking,
seis pertencem ao setor de
lajes corporativas. “Isso é
muito representativo. Esse
setor sempre foi um dos favoritos dos brasileiros que
gostam de investir em fundos
imobiliários, afinal, grandes
empresas alugando grandes
prédios para trabalhar é ótimo negócio. Mas não agora,
com o coronavírus”, explica
Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb.
“Com a crise inicial, a
maioria das empresas instituiu o home office e começou a renegociar seus espaços físicos. Isso já fez com
que houvesse perda de atratividade e queda na rentabilidade. Agora, muitas instituições estão prorrogando
o home office até 2021 e,
até mesmo, fechando seus
escritórios e aplicando essa

estrutura de trabalho permanentemente, situações que
podem afetar ainda mais o
setor”.
Outro setor que encara
quedas é o de shopping centers, que aparece no ranking
com cinco fundos. “Parte
dos analistas econômicos
acredita que os shoppings são os fundos que mais
sofrem com a crise. Esses
FIIs possuem participação
na receita dos imóveis, ou
seja, se os lojistas vendem,
os fundos também ganham.
Com os estabelecimentos
fechados, não há vendas e,
consequentemente, não há
ganhos a ninguém”, pondera
Bernardo Pascowitch.
Representado no ranking
por apenas um fundo, o
Hotel Maxinvest (5º lugar,
-43,85%), o mercado de hotéis também é destaque. “O
turismo parou. Ninguém
viaja, se hospeda e, consequentemente, os hotéis
sofrem. Vale lembrar que,
mesmo com o afrouxamento
do isolamento social e retomada das atividades, o turismo ainda vai demorar muito
para voltar ao normal, sendo
um dos últimos setores a se
recuperar”, afirma.

Vendas virtuais nos Namorados
devem ter alta de 18% neste ano
Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas
virtuais devem crescer 18%
entre 25 de maio e 12 de junho devido ao Dia dos Namorados, próxima data comemorativa do varejo. Esse
aumento pode gerar um faturamento de R$ 2,96 bilhões
para o setor, segundo a entidade, que também avalia um
total de R$ 9,76 milhões de
pedidos com tíquete médio
das compras de R$ 303.
O levantamento da ABComm também revela que as
vendas pela internet no Dia
das Mães movimentaram R$
3,3 bilhões, o que representou um aumento de 16% em
relação ao ano passado.
Outra pesquisa realizada
pelo Opinion Box revelou
que, pelo menos, 57,8% do
público irá comemorar o 12
de junho. Em relação à forma de comemorar, 42,10%
disseram que pretendem cozinhar ou encomendar uma
refeição especial.
Ainda cerca de 67,2%
afirmam que irão comprar
presentes. Desses 47,4% se
interessam mais por produtos voltados ao setor de
moda e acessórios enquanto
36,9% preferem produtos
de beleza e cosméticos. Já
29,6% manifestam interesse
pelo setor de eletrônicos e
informática.

Com forte impacto no
varejo virtual, o Dia dos
Namorados, que movimentou, em 2019, mais de R$
2,2 bilhões em 5,7 bilhões
de pedidos, deve neste ano
seguir a tendência de crescimento do e-commerce
brasileiro registrada nos
últimos meses, consolidando-se como uma alternativa
para a troca de presentes
na data. Segundo dados de
mercado, o varejo virtual
faturou R$ 9,4 bilhões em
abril deste ano.
A tendência é confirmada
pela pesquisa realizada pela
plataforma ShopFully, que
entrevistou 1.508 pessoas de
todas as regiões do Brasil sendo a maior parte do público composta por mulheres (64%), na faixa dos 30
aos 39 anos (36,4%) -, entre
os dias 15 e 17 de maio. De
acordo com o levantamento,
que indica o comportamento e a intenção de compra,
57,2% das pessoas pretendem comprar um presente
para o namorado (a) ou cônjuge.
Além do expressivo percentual de respondentes que
afirmaram que irão comprar presentes na data, 48%
afirmaram que já estavam
realizando pesquisas com
o intuito de verificar promoções, comparar preços e
encontrar as melhores ofer-

tas. Os dados ainda revelam
que 51% das pesquisas são
realizadas por meio de sites
ou aplicativos de ofertas,
seguido pelas redes sociais
(32%) e comparadores de
preços (15%). No que diz
respeito aos aplicativos de
ofertas, 48,5% dos entrevistados afirmaram que gostam de receber notificações
de marcas e anunciantes,
mostrando que ações baseadas em “click to site”, que
apresentam ofertas e levam
os usuários para as lojas virtuais, podem gerar excelentes resultados de vendas no
período.
Embora o tíquete médio
sofra uma diminuição, em
função do atual cenário,
34% dos entrevistados declararam que pretendem investir entre R$ 50 e R$ 100
no presente do Dia dos Namorados. 17% disseram que
vão gastar até R$ 150 e 11%,
até R$ 200. Entre as categorias de produtos preferidos,
destaque para alimentos &
bebidas (26,6%). O ranking
é seguido por moda (25%),
cosméticos (16,6%), chocolates (15,5%), eletrônicos
(15,3%) e acessórios (12%).
Entre as marcas mais lembradas neste Dia dos Namorados estão: O Boticário
(14%), Natura (3%), Cacau
Show (3%), Nike (2%) e Samsung (2%).
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Programa do governo de auxílio às PMEs
deve ser regulamentado no final deste mês
O recém criado Programa Emergencial de Acesso
ao Crédito às Pequenas e
Médias Empresas do governo federal promete oferecer
garantias para os empréstimos realizados até dezembro de 2020. Poderão buscar o crédito empresas com
faturamento anual entre R$
360 mil e R$ 300 milhões
(apurado em 2019). Segundo o ministério da Economia, a utilização dos recursos será livre, portanto, as
empresas beneficiadas poderão reforçar o seu capital
de giro. O programa deverá

estar regulamentado e operacional ao final do mês de
junho.
O Ministério da Economia e o Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
oferecerão garantia emergencial para reduzir risco de
pequenas e médias empresas
na concessão de crédito. A
medida provisória que cria o
programa foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União .
Segundo o Ministério da
Economia, o modelo de estímulo ao crédito por meio

da concessão de garantias
foi usado por muitos países
como medida para mitigar
os efeitos da covid-19 no
setor produtivo. O ministério acrescenta que no Brasil, durante este período, a
carteira de crédito das instituições financeiras referente às grandes empresas
aumentou de forma mais
acelerada em comparação
às pequenas e médias, tendo em vista o ambiente de
incerteza e a expectativa de
maior inadimplência desse
segmento.
Com a publicação da

Medida Provisória nº 975,
o Ministério da Economia
fica autorizado de imediato a
aportar R$ 5 bilhões no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O programa
será operado pelo BNDES,
nos moldes do Fundo Garantidor para Investimentos
(FGI). Novos aportes do
Tesouro poderão ser realizados até o final do ano de
2020, no valor total de até
R$ 20 bilhões, por decisão
do Ministério da Economia,
conforme a performance do
programa e necessidade de
concessão de garantias.

Leilão do fundo da Amazônia está marcado para 18 de junho
A B3 operacionalizará o
leilão de valores mobiliários
integrantes da carteira de
ações do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam), a ser realizado em 18
de junho das 10h às 15h, por
meio do sistema eletrônico
de negociação.
As regras operacionais
do leilão, os procedimentos para liquidação e a
relação das empresas que
serão leiloadas estão disponíveis no edital, publicado em www.b3.com.br,
Produtos e Serviços, Negociação, Leilões, bolsa
de valores.
Operado pelo Banco da
Amazônia (Basa), o Finam
é um fundo de investimento que tem seu patrimônio
constituído por ações e debêntures emitidas por empresas sediadas na região
amazônica, que compreende
os estados do Acre, Amapá,

Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins e parte do Maranhão.
De acordo com declarações da B3, o fundo foi criado para tornar mais racional
e eficaz a centralização de
recursos oriundos de incentivos fiscais destinados a financiar o desenvolvimento
desta região. Adicionalmente, gerou benefícios fiscais
para os investidores do fundo, uma vez que os valores
pagos pela aquisição das
cotas no mercado primário
puderam ser descontados da
parcela dedutível do imposto
de renda.
O Banco da Amazônia
explica que o fundo tem
como principal fonte de
recursos as parcelas dedutíveis do Imposto de Renda
devido pelas pessoas jurídicas investidoras de projetos
aprovados com base no art.

9º da Lei nº 8.167/91, até a
implantação do projeto tributadas com base no lucro
real, estabelecidas em todo
o Brasil, que fazem opção
em favor do fundo. O re-

passe dos valores arrecadados é feito pela Secretaria
do Tesouro Nacional, com
base em informações da
Secretaria da Receita Federal.

B3 informa Valor de Mercado
Desde esta segunda-feira
(1) a B3 passou a disponibilizar informações diárias sobre
o valor de mercado de todas
as companhias listadas em
bolsa. Os dados estão disponíveis para consulta pública na
página “Valor de Mercado de
Empresas Listadas”, dentro da
seção de Market Data e Índices no site da B3.
Segundo a bolsa paulista,
com a nova tabela, será possível consultar, de maneira
individual, o valor de mercado e suas variações para cada
uma de 330 companhias com
ações negociadas na B3.
O valor de mercado (tam-

bém chamado de market
cap) de uma companhia listada em bolsa é calculado
multiplicando a base acionária – ou seja, a quantidade de
ações da empresa – pelo preço individual de cada classe
de ações.
Será possível consultar
informações do histórico
diário e mensal do período,
por meio do download de
planilhas. O formato anterior
restringia as informações
de market cap apenas para
companhias que integravam
o IBRX-100 e o Ibovespa,
dois dos principais índices
do mercado brasileiro.

BlueCap: R$ 113 mi para seu primeiro fundo de investimento imobiliário
A BlueCap, gestora de
fundos de investimento, acaba de captar o primeiro fundo de investimento imobiliário no mercado brasileiro,
desde o início da epidemia
do coronavírus. Por meio
da operação, realizada sob a
instrução CVM 476, foram
captados R$ 113 milhões
entre investidores institucionais, como fundos de fundos
e family offices.
O BlueCap Renda Logística (BLCP11) pretende

reunir vários empreendimentos do setor logístico,
classe AAA, localizados em
regiões com clara demanda logística, em linha com
a tese do fundo de buscar
operações com rentabilidade
e potencial de valorização,
de acordo com o seu regulamento. As cotas do fundo
já estão sendo negociadas na
B3.
Criada em 2019 por quatro sócios, a BlueCap é uma
gestora de fundos de inves-

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, sociedade anônima,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Voluntários da Pátria, nº
45 - 8º andar (CEP 22270-900), inscrita no CNPJ sob o nº 33.386.210/000119, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/1976
e nos artigos 1º e seguintes da Instrução CVM nº 358/2002, comunica
aos seus acionistas que cedeu 80% (oitenta por cento) do Precatório nº
5002421-45.2020.4.02.9388 (com valor histórico de R$ 15.934.251,79 na
data base para atualização de 01/08/2015), expedido no autos do cumprimento provisório de sentença nº 0004422-82.2019.4.02.5101 distribuído por dependência ao processo nº 0002331-97.2011.4.02.5101, ajuizado contra o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, em trâmite perante a 23ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro para AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, fundo de investimentos constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/
ME sob o nº 10.269.029/0001-27, com regulamento arquivado no 5º Oficial
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo, sob o nº 1.519.547. Pela referida cessão, a Companhia
recebeu em 01.06.2020 a quantia de R$ 15.728.515,20 (quinze milhões,
setecentos e vinte e oito mil e quinhentos e quinze reais e vinte centavos),
tendo sido ajustado, ademais, que o Fundo AjaxJud efetuará pagamento
complementar à Companhia, que variará em função da data do efetivo recebimento, pelo Fundo, dos recursos oriundos do pagamento do precatório
pelo Governo Federal:
Data de Recebimento dos Recursos
Valor do Ajuste do
Oriundos do Pagamento do Direito de Crédito Preço de Aquisição
Até 31/01/2021:
R$ 2.295.708,46
De 01/02/2021 até 28/02/2021:
R$ 2.142.661,23
De 01/03/2021 até 31/03/2021:
R$ 1.989.614,00
De 01/04/2021 até 30/04/2021:
R$ 1.817.435,87
De 01/05/2021 até 31/05/2021:
R$ 1.645.257,73
De 01/06/2021 até 30/06/2021:
R$ 1.473.079,60
De 01/07/2021 até 31/07/2021:
R$ 1.281.770,56
De 01/08/2021 até 31/08/2021:
R$ 1.109.592,42
De 01/09/2021 até 30/09/2021:
R$ 937.414,29
De 01/10/2021 até 31/10/2021:
R$ 746.105,25
De 01/11/2021 até 30/11/2021:
R$ 554.796,21
De 01/12/2021 até 30/12/2021:
R$ 363.487,17
Após 30/12/2021:
R$ Rio de Janeiro, 1º de junho de 2020. SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE
SOLOS S.A. - FABIO BERGMAN - Presidente e Diretor de Relações com
os Investidores.

timento com DNA do setor
imobiliário. Seus profissionais reúnem expertise nas
áreas de aquisição e incorporação de ativos, construção,
gestão comercial e de ativos
imobiliários, com atuação
no mercado logístico e industrial.
“Respondemos pelo desenvolvimento,
incorporação, comercialização e
gestão de ativos logísticos e
industriais de mais de dois
milhões de metros quadra-

dos”, explica Thomaz Pompeo de Camargo, um dos
fundadores da gestora e responsável pelo desenvolvimento de negócios.
“Apesar do quadro da crise sanitária e econômica, há
demanda por produtos com
altos padrões de qualidade,
em termos de rentabilidade e
risco”, completa Marcos de
Alcantara Machado, fundador e responsável pela área
de gestão de fundos imobiliários da BlueCap.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO, entidade sindical
representante da categoria médica, convoca para Assembleia Geral
Extraordinária dos médicos que trabalham no município do Rio de Janeiro,
a ser realizada no dia 10/06/2020, quarta-feira, virtual via Google Meet (link:
https://meet.google.com/wkn-swfo-osn ) devido a pandemia, às 18:00 em
primeira convocação e às 19:00 em segunda convocação, com o objetivo
de deliberar e aprovar os itens que compõe a pauta de reivindicações de
interesse da categoria: 1) Informes; 2) Reflexos da pandemia da COVID-19
no trabalho médico, condições assistenciais e direitos trabalhistas; 3)Pauta
de reivindicações. O edital completo esta disponível no site do SINMED/RJ
( http://www.sinmedrj.org.br ). Rio de Janeiro, 01 de junho de 2020.
Alexandre Oliveira Telles
PRESIDENTE DO SINMED/RJ

Morgan Stanley pessimista em
relação aos shoppings brasileiros
Os analistas do Morgan Stanley reduziram a recomendação para as ações dos principais shoppings centers
brasileiros negociadas na B3, levando em consideração
os efeitos que a quarentena e a reabertura parcial desses
estabelecimentos terão sobre os resultados das administradoras. Por causa disso, baixa a classificação do Iguatemi, do BR Malls e da Multiplan para abaixo da média
do mercado, o que significa o conselho para a venda de
tais papéis. Porém, mantiveram em compra os da Cyrela
Commercial Properties.
Para os técnicos do banco norte-americano, os shoppings na América Latina possuem um grande número de
lojistas menores e que parcela da receita é proveniente
de restaurantes e da área de entretenimento, cuja recuperação deve acontecer de forma mais lenta, sendo que
os padrões de tráfego de pedestres provavelmente levará
anos para retornar ao nível pré-pandemia. Paralelamente
existe o problema do retorno de atividade dos pequenos
lojistas. Por enquanto é prematuro arriscar palpites sobre
quantos vão voltar, pois o distanciamento social provocou
prejuízos de difícil recuperação.

IMC teve prejuízo de R$ 46,1 milhões
O prejuízo da International Meal Company, dona das
marcas Frango Assado e Viena, passou de R$ 8 milhões no
primeiro trimestre do ano passado para R$ 46,1 milhões
no deste. Para os analistas do Itaú BBA, o resultado foi
fraco, mas com impacto neutro para o desempenho das
ações. Porém, não revelam nenhum tipo de otimismo ao
ressaltar que, apesar de a empresa estar racionalizando os
negócios com a redução das despesas de vendas, gerais e
administrativas, as lojas fechadas em shoppings e tráfego
reduzido nas estradas e aeroportos continuarão pesando
nos resultados da IMC.

Lojas Marisa solicitam ‘waiver’ dos bancos
A Lojas Marisa negocia com bancos a flexibilização
dos parâmetros financeiros (covenants) nos empréstimos contratados pela companhia, mas que serão descumpridos devido à piora da geração de caixa desde o
início das medidas de isolamento causadas pela pandemia do coronavírus. Em comunicado à Comissão de
Valores Mobiliários, a companhia explica que passou
a prever o descumprimento desses índices e por isso
procurou as instituições financeiras para negociar um
waiver, que é uma espécie de pedido de perdão. Em
alguns contratos de empréstimo, a Marisa se comprometeu a limitar em 3,5 a relação entre a dívida líquida e o
Ebitda. Como no final do primeiro trimestre esse índice
chegou a 3,3, para alguns analistas deve continuar aumentando com a menor geração de caixa.

Raciocínio dos suíços é diferente
No primeiro trimestre, a Alupar, companhia do setor
de energia, registrou lucro líquido de R$ 179,1 milhões, com redução de 55,3% na comparação com igual
período do ano passado. A receita líquida chegou a R$
1,22 bilhão entre janeiro e março, uma alta de 6,2%,
enquanto o Ebitda caiu 27%, para R$ 609,8 milhões.
A equipe de análise do Credit Suisse além de destacar
como positivas as operações da Alupar, ressalta que os
resultados operacionais foram bons, com expansão da
margem frente a uma performance de custo melhor que
o esperado e a estratégia de alocação retornando bem
para as unidades de geração, além de redução de 29,8%
nos adicionais, devido ao efeito do custo mais baixo
para a compra de energia.

Área de tecnologia rebaixada
Os analistas do Credit Suisse rebaixaram as recomendações para as empresas brasileiras da área de tecnologia, sendo que a da Linx passou para neutra, com
preço-alvo sendo reduzido de R$ 42 para R$ 24. Isso
confirma a tese de que está havendo exagero nas análises para algumas das empresas de e-commerce, pois os
técnicos do banco consideram que a Linx, por oferecer
softwares para gestão de varejo, deve ser beneficiada
pelo aumento das operações do comércio eletrônico.
O pitoresco é que esperam um menor lucro, cortando
em 41% a projeção do resultado líquido para 2020 e
em 37% para 2021, em função do menor crescimento
do varejo e custos maiores. A Sinqia foi rebaixada para
neutra, com preço alvo caindo de R$ 22 para R$ 21, e a
Totvs foi mantida como neutra, com o preço-alvo passando de R$ 22,50 para R$ 21.

Só a BR Distribuidora cresceu no mercado

Assine o Monitor Mercantil

Pelos dados do Sindicom, entre as três grandes, em
abril, apenas a BR Distribuidora conseguiu aumentar sua
participação de mercado, de 38,2% para 39%, enquanto
a da Raízen caiu de 31,3% para 30,7%, e a da Ipiranga
recuou de 30,5% para 30%.
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Fundo de ações: investimento com mais captação líquida
Dicas para quem
deseja continuar
operando na
bolsa de valores

A pandemia do novo coronavírus atingiu a bolsa
de valores e a volatilidade
deixou o mercado em alerta. Apesar disso, o fundo de
ações apresentou captação.
“O fundo de ações foi uma
das categorias dos fundos de
investimentos que mais teve
captação líquida”, afirma
Paulo Cunha, sócio fundador da iHUB Investimentos,
escritório afiliado a XP Investimentos.
Desde 1 de março foram
cerca de R$ 9,8 bilhões de
saldo entre depósitos e saques, conforme dados da

Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Segundo Paulo Cunha, os
fundos que possuem melhor
rentabilidade até o momento são aqueles que, na sua
maioria, tiveram exposição
ao dólar e com ações internacionais na carteira. “São
fundos que investem nos
Estados Unidos ou que compram os chamados BDRs –
recibos de ações de empresas americanas -, na bolsa
local”, explica.
A assessoria de imprensa
da iHUB Investimentos forneceu ao MONITOR MERCANTIL os 9 principais
fundos de ações - citados por
Paulo Cunha - com patrimônio de até R$100 milhões,
em relação ao percentual
à rentabilidade anual, que
tiveram os melhores rendi-

mentos até final de maio de
2020. São eles: MS Global
Oportunities (41,04%), Western Asset FIA BDR Nivel I
(34,76%), Tred Bolsa Americana Dolar FIM (26,40%),
Sharp Long Biased Advisory FIC FIA (10,58%),
Truxt Long Bias Advisory
FIC FIM (7,31%), Geo Empresas Globais FIC FIA IE (
6,03%), NCH Maracanã FIA
(3,74%), Legg Mason Clearbridge US LArge Cap Growth FIA IE (3,12%), e Trend
Tecnologia FIM (2,78%).
Além de sócio fundador
da iHub Investimentos, Paulo Cunha é professor e palestrante sobre finanças e investimentos. Abaixo ele mostra
o passo a passo para quem
pretende investir em fundos
de ações.
Como aplicar no fundo
de ações?
- O primeiro passo para

investir é conhecer quais são
os melhores fundos de ações
no período. Além disso, é
importante ter a expertise de
como funciona o fundo de
ações.
É possível investir em
fundo de ações sem um
profissional especializado?
- Sim, porém, é importante ler a lâmina do fundo
de ações, onde explica qual
é o perfil do investidor, de
quais estratégias utilizar e
entender o histórico de rentabilidade. É possível encontrar todas essas informações
pelo regulamento do fundo
da Comissão de Valores Mobiliários.
Qual o principal erro do
investidor iniciante?
- O erro mais comum está
quando o investidor fica
tentado aplicar o dinheiro
no fundo de ações que está
com a cota mais valoriza-

da, portanto, apresenta uma
das melhores rentabilidades passadas. Mas, quando
a cota exibe rentabilidades
negativas consecutivas, o
investidor fica com medo de
perder mais do que investiu,
e solicita o resgate no pior
momento do fundo.
Qual é o tempo de investimento ideal?
- Fundos de ações são investimentos de longo prazo,
acima de 3 anos, pois apresentam rendimentos muito
altos, porém podem passar
por meses a fio com rentabilidade negativa ou abaixo
do satisfatório. É importante
salientar que quando se carrega esse tipo de aplicação
por períodos mais longos,
os momentos de baixa ou de
desempenho pífio fica diluído ao longo do tempo.
Qual é a melhor estratégia para investir?

- A expertise de como e
quando atuar no fundo de
ações pode ser a peça chave
para gerar resultados financeiros positivos. O gestor,
consultor ou assessor de investimentos, o profissional
dedicado a ajudar o investidor, é uma ótima estratégia para aqueles que desejam ter uma boa efetividade,
principalmente por deter o
conhecimento de quando é
a melhor hora para comprar,
vender ou resgatar.
O recomendado é existir
confiança, uma vez que não
tem como saber qual a carteira exata daquele fundo no
momento do aporte (fundos
são obrigados a divulgar
suas posições, mas com 90
dias de atraso) e, além disso, os resgastes podem levar meses até o valor cair na
conta e a cota vai sofrer flutuação neste período.

Portabilidade poderia favorecer contratos no sistema financeiro
BC: cerca de
570 mil que
significariam um
total de R$ 102,8
bilhões

O Banco Central adiantou
nesta terça-feira dados de um
boxe do Relatório de Economia Bancária que divulgará
na próxima quinta-feira (4)
e que analisa a portabilidade
de crédito imobiliário, especialmente em relação às taxas de juros praticadas.

A autoridade monetária
reportou que reunindo as
operações de crédito imobiliário contratadas antes de
2019 - adimplementes e com
taxas de juros acima de 10%
-, cerca de 570 mil contratos
no sistema financeiro poderiam ser favorecidos direta
ou indiretamente com a portabilidade, num total de R$
102,8 bilhões.
“As taxas de juros repactuadas em contratos portados ou renegociados fora do
escopo da portabilidade são
compatíveis com os juros
dos novos contratos realizados em taxas de mercado,
que estão em trajetória de
redução e cuja média no fi-

nal de 2019 era de 7,99% ao
ano”, diz o BC.
Em 2019, foram efetivados 4.610 pedidos de portabilidade de contratos de
crédito imobiliário. “Embora ainda representem uma
pequena fração do número
total de créditos portados, as
efetivações nessa modalidade cresceram mais de 200%
em 2019, tendo por base o
ano anterior”, disse o BC.
Aproximadamente 80%
dos pedidos efetivados de
portabilidade em 2019 foram realizados no segundo
semestre do ano. Por essa razão, e pela queda mais acentuada das taxas de referência, restringiu-se o período

de apuração à segunda metade de 2019 tanto para novas
contratações do SCR, quanto para as renegociações de
mercado. Com o objetivo de
diminuir eventuais distorções nos dados, foram consideradas apenas operações de
pessoa física com classificação de risco melhor ou igual
a “C”, sem valor em atraso
e com valor de carteira ativa
acima de R$100 mil.
Volume de operações
O processo de portabilidade, entre efetivações e
renegociações, atingiu cerca
de 6 mil operações (R$2,15
bilhões) em 2019. Na porta-

bilidade, o tomador migra o
contrato de crédito imobiliário para outra instituição financeira que tenha oferecido
condições mais vantajosas
ou, alternativamente, consegue condições mais vantajosas renegociando o contrato
original com a instituição
com a qual tem o crédito
imobiliário.
“O mercado de portabilidade envolve, além do
cliente, dois atores: o credor original, instituição
que concedeu o crédito, e o
proponente, instituição que
será o destino do contrato
portado. Frequentemente,
há envolvimento também
de um intermediário finan-

ceiro”, acrescenta o texto
do boxe.
Além das renegociações
dentro do processo de portabilidade, existem renegociações de mercado, ou
seja, o tomador e o banco
acordam uma redução de
taxas, sem o envolvimento
de outro banco no processo. Nessa modalidade, no
mesmo período, ocorreram
renegociações em aproximadamente 30 mil contratos (R$9,94 bilhões).
A mediana das novas taxas das operações portadas
foi de 7,71% ao ano (Gráfico
1), o que significa uma redução de 2,99 pontos percentuais (p.p.).

Puig Brasil Comercializadora de Perfumes Ltda.
CNPJ/MF nº 04.177.443/0001-03

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
2019
2018
Ativo
364.563
259.659
Circulante
195.200
150.136
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
41.883
4.034
Contas a receber (Nota 7)
103.922
95.735
Estoques (Nota 8)
40.619
41.787
Adiantamentos a fornecedores
2.838
3.240
Impostos a recuperar (Nota 9)
5.521
4.192
Outras contas a receber
417
1.148
Não circulante
169.363
109.523
Depósitos judiciais (Nota 15)
108.675
64.959
Impostos diferidos (Nota 17)
644
108.675
65.603
Ativo de direito de uso (Nota 14.1)
9.753
Intangível (Nota 11)
32.658
32.267
Imobilizado (Nota 10)
18.277
11.653
Passivo
278.252
182.443
Circulante
97.056
54.726
Fornecedores (Nota 12)
37.421
31.681
Empréstimos (Nota 13)
703
7.320
Impostos a recolher (Nota 16)
10.992
4.386
Obrigações trabalhistas a pagar
8.577
8.073
Passivos de arrendamento (Nota 14.2)
2.406
Dividendos e JCP a pagar
36.071
2.869
Partes relacionadas (Nota 23)
630
57
Outras contas a pagar
256
340
Não circulante
181.196
127.717
Empréstimos (Nota 13)
61.162
59.927
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
7.950
Impostos diferidos (Nota 17)
354
Provisão para contingências (Nota 15)
111.730
67.790
Patrimônio líquido (Nota 18)
86.311
77.216
Capital social
71.064
75.271
Reserva legal
2.371
32
Reserva de capital
43.482
Reserva de incentivos fiscais
12.314
5.216
Reserva de lucros a distribuir
562
Prejuízos acumulados
(46.785)
Total do passivo e patrimônio líquido
364.563
259.659

Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Receita líquida (Nota 19)
383.198
317.273
Custos dos produtos vendidos (Nota 20)
(178.021) (136.661)
Lucro bruto
205.177
180.612
Despesas com vendas
(66.499)
(57.702)
Despesas com pessoal
(49.638)
(45.413)
Despesas de depreciação e amortização
(3.944)
(1.739)
Despesas gerais e administrativas (Nota 21)
(18.445)
(18.240)
Outras receitas operacionais, líquidas
190
1.812
Lucro operacional
66.841
59.330
Receitas financeiras (Nota 22)
1.407
884
Despesas financeiras (Nota 22)
(2.789)
(7.698)
Despesas financeiras, líquidas
(1.382)
(6.814)
Lucro antes do IR e contribuição social
65.459
52.516
IR e CS corrente (Nota 17)
(17.673)
(9.421)
IR e CS diferido (Nota 17)
(998)
(5.625)
Lucro líquido do exercício
46.788
37.470
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
ReReser- serva
va de de lu- Prejuí- Total do
Re- Reser- incen- cros a
zos patriCapital serva va de tivos distri- acumu- mônio
Saldos em 31/12/2017
social legal Capital fiscais buir lados líquido
(não auditado)
75.271
32 43.482
- (68.580) 50.205
Lucro líquido do exercício
- 37.470 37.470
Destinação:
Outros
- (7.079) (7.079)
Pagamento de dividendos - JCP
- (3.380) (3.380)
Constituição de reserva
- 5.216
- (5.216)
de incentivos fiscais
Saldos em 31/12/2018
75.271
32 43.482 5.216
- (46.785) 77.216
Aumento de capital
(Nota 18 a))
43.482
- (43.482)
Redução de capital
(Nota 18 a))
(47.689)
- 47.689
Lucro líquido do exercício
- 46.788 46.788
Destinação:
Constituição de reserva
legal – 5%
- 2.339
- (2.339)
Constituição de reserva
de incentivos fiscais
- 7.098
- (7.098)
Dividendos e JCP a pagar
- (36.790) (36.790)
Constituição de reserva
de lucros a distribuir
- 562 (562)
Outros
(903)
(903)
Saldos em 31/12/2019 71.064 2.371
- 12.314 562
- 86.311

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
Lucro líquido do exercício
46.788
Ajustes:
Provisão para contingências
43.940
Depreciação e amortização
3.944
Despesa de juros
566
Ganhos/ (perdas) de créditos com cliente e outras
116
Impostos a recolher
18.637
Variação cambial
1.335
Impostos diferidos
998
Outros
(903)
Variações no capital circulante
Contas a receber
(8.303)
Estoques
1.168
Adiantamentos a fornecedores
402
Impostos a recuperar
(1.385)
Depósitos judiciais
(43.716)
Outras contas a receber
731
Fornecedores
5.740
Partes relacionadas
573
Obrigações trabalhistas a pagar
504
Passivo de arrendamento
10.356
Outras contas a pagar
(79)
Caixa gerado nas operações
81.412
Juros pagos
(58)
(12.699)
IR e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
68.655
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(20.824)
Baixa de ativo
112
Alienação de investimento
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (20.712)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos
Pagamento de empréstimos
(7.225)
JCP pagos aos acionistas
(2.869)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (10.094)
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa
37.849
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4.034
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
41.883
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa
37.849

2018
37.470
33.605
1.739
796
(37)
4.891
6.318
5.625
(12.406)
(16.192)
(931)
1.312
(33.785)
(772)
2.132
(2.505)
1.414
83
28.757
(447)
(6.430)
21.880
(5.680)
570
(7.079)
(12.193)
12.133
(20.262)
(3.574)
(11.703)
(2.012)
6.046
4.034
(2.012)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
46.788
37.470
Gabriela Susana Ghibaudi - Diretora financeira
Outros resultados abrangentes
Luciana
Brayer Ramos - Contador - CRC RJ 110110/O-0
Resultado abrangente total do exercício
46.788
37.470
ficiente
para
fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Relatório do Auditor Independente Sobre As Demonstrações Financeiras
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
Aos Administradores e Quotistas da Puig Brasil Comercializadora de Perfufraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
mes Ltda. Rio de Janeiro-RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações finanomissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
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“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentaSomos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter
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primos com as demais reponsabilidades éticas de acordo com essas normas. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da go- de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Covernança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de- da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 30/04/2020.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6;
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resGláucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4.
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