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Brasil lidera 
redução salarial 
e de jornada de 
trabalho na AL

As empresas instaladas no Bra-
sil são as mais favoráveis à redução 
salarial e de jornada de trabalho du-
rante a pandemia. É o que revela o 
levantamento inédito Aprendizados 
e Tendências da Covid-19 na Amé-
rica Latina, desenvolvido pela con-
sultoria PageGroup. O estudo, fei-
to em abril, aponta o Brasil como 
mais propenso à redução salarial 
(11,8%), diminuição da jornada de 
trabalho (7,8%) e trabalho em meio 
período (5,9%) como medidas de 
enfrentamento à manutenção de 
empregos e combate ao coronaví-
rus.

Para Patrick Hollard, diretor-exe-
cutivo do PageGroup para América 
Latina, África e Oriente Médio, es-
ses resultados mostram que há uma 
alta inclinação dos executivos brasi-
leiros em adotar essas práticas por-
que estão previstas na MP 936.

“Como há um respaldo jurídico 
para a adoção dessas medidas, os 
empresários encontraram o supor-
te necessário para manterem suas 
operações ativas durante a pande-
mia. Como a maior parte das em-
presas foi afetada por interrupções 
de atividades e paralisações na li-
nha de produção, tiveram de amar-
gar quedas bruscas no faturamento. 
Com essa nova realidade, viram-se 
obrigadas a reduzir o salário e jor-
nada de trabalho para mitigar esses 
impactos e manter os empregos ati-
vos”, analisa.

Governo usa privatização 
para evitar impeachment
Não se sai de uma 
crise como esta sem 
contar com o Estado, 
diz deputada

A privatização da Caixa Econô-
mica e de outras empresas públicas 
é uma estratégia do governo para 
ganhar o apoio do mercado finan-
ceiro contra o impeachment do pre-
sidente Bolsonaro, avalia a deputa-
da federal Erika Kokay (PT-DF).

Junto com o líder do seu partido 
na Câmara, Enio Verri (PR) – autor 
do Projeto de Lei 2.715/2020, que 
suspende as privatizações no país 
até 2022 – Erika apresentou esta 
semana ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) representação contra 
a venda de ativos da Caixa.

“Ao fragilizar o patrimônio na-
cional e colocá-lo à venda, o gover-
no emite sinais claros ao mercado 
de que é confiável em uma agen-
da econômica favorável à entrega 
do país ao capital privado. Esta é 
a narrativa que vem sendo criada 
com o objetivo maior de (o gover-
no) estabelecer um compromisso 
com o mercado financeiro e ganhar 
apoio contra o impeachment de 
Bolsonaro”, afirma Erika Kokay.

Em 17 meses de governo, foram 
apresentados 35 pedidos de afasta-
mento do presidente, que já é recor-
dista em solicitações desta nature-

Equipe econômica quer apoio do mercado financeiro, denuncia Erika

za. Conforme observa Kokay, além 
do agravamento da crise sanitária 
ocasionada pela pandemia do coro-
navírus, o país enfrenta graves ten-
sões políticas e a maior dificuldade 
econômica da história.

“Estamos em uma crise sem pre-
cedentes, com a estimativa de retra-
ção do PIB em 8%. Colocar à venda 
empresas públicas, em um cenário 
como este, significa doar o patri-
mônio brasileiro, um crime contra 

o país”, ressalta a parlamentar.
O PL 2.715 determina a suspen-

são, por 12 meses após o fim do es-
tado de calamidade decorrente do 
coronavírus (que vai até dezembro 
deste ano), de todos os novos pro-
cessos de desestatização e desin-
vestimentos como também aqueles 
em curso; inclusive, a alienação de 
ações que repercutam em perda do 
controle acionário pela União.

Bolsonaro comete 3 crimes ao 
incentivar invasão de hospitais

Hospital Ronaldo Gazolla, referência em Covid-19 no Rio, sofreu com tumulto

Lojas têm 30% 
do movimento 
de antes do 
fechamento

Enquanto shoppings e lojas de 
rua reabrem, Rio e São Paulo se-
guem acumulando milhares de ca-
sos de Covid-19. No balanço desta 
sexta-feira, São Paulo contabilizou 
5.380 novos casos confirmados 
pelo Ministério da Saúde e chegou 
a 167.900. O Rio de Janeiro somou 
2.009 casos, totalizando 77.784 
confirmações da doença desde o 
início da pandemia, em março.

Neste fim de semana, o Brasil 
deve ultrapassar o Reino Unido, 
que registrava 41.566 nesta sexta-
feira, e ficar com o mórbido posto 
de segundo país com mais mortes 
por Covid-19. O Governo Bol-
sonaro só fica atrás do de Trump. 
Em comum, dois governos que não 
conseguiram coordenar uma res-
posta à pandemia.

O movimento após a reabertu-
ra do comércio não agradou aos 
comerciantes. A Associação dos 
Lojistas de Shopping Centers (Al-
shop) fala em vendas equivalentes 
a 20% a 30% do que eram antes 
do fechamento. As lojas maiores 
(âncoras) de shoppings ainda con-
seguiram alcançar metade do fluxo 
anterior à quarentena.

Se não agradam aos comercian-
tes, as medidas de afrouxamento 
do isolamento social para retoma-
da de serviços e outras atividades 
também vão na contramão do que 
deseja a população, mostra pesqui-
sa da Ipsos.

De acordo com o estudo Tra-
cking the Coronavirus, realizado 
com entrevistados de 16 nações, 
sendo mil brasileiros, 71% dos ou-
vidos aqui acreditam que a reaber-
tura de comércios colocaria muitas 
pessoas em risco. Por outro lado, 
para 29%, o risco é mínimo e é 
necessário que a economia volte a 
funcionar.

O Brasil é o país que mais teme 
a reabertura dos negócios. Além das 
preocupações relativas à saúde, a 
pandemia de Covid-19 trouxe tam-
bém muita incerteza em relação ao 
mercado de trabalho. Apenas 42% 
dos brasileiros acreditam que os em-
pregos perdidos serão recuperados 
ao fim do período de quarentena. 

Consumidores 
acreditam em 
recuperação das 
fi nanças em 1 ano

Levantamento divulgado nesta 
sexta-feira pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) aponta 
que quase a metade (49%) dos en-
trevistados acredita que suas finan-
ças voltarão ao patamar de antes da 
pandemia de covid-19 em até um 
ano. Destes, 21% apostam que a 
retomada poderá se dar ainda mais 
rápida, em até seis meses.

Segundo a pesquisa, 37% dos en-
trevistados preveem diminuir suas 
viagens – o que pode indicar receio 
de contaminação por Covid-19. 
Ainda temendo o vírus, um per-
centual de 27% dos ouvidos quer 
aumentar o trabalho na modalidade 
home office, e 28% planejam usar 
mais os serviços de delivery. A pes-
quisa também identificou que 45% 
dos entrevistados afirmam que de-
dicarão mais tempo à família e aos 
filhos, e 30% pretendem aumentar 
as compras feitas via e-commerce.

A jurista e advogada criminalista 
mestre em Direito Penal Jacqueli-
ne Valles afirma que, ao incentivar 
que as pessoas se exponham a um 
grave risco invadindo hospitais, a 
fala do presidente na live de quinta-
feira pode ser enquadrada em três 
artigos do Código Penal: 268, 286 
e 287. “Ao incentivar seus seguido-
res a invadirem hospitais, o presi-
dente incita que as pessoas come-
tam crime contra a saúde pública e 
faz apologia ao crime”, completa a 
jurista.

Na sua live, Bolsonaro incitou 
seus seguidores a entrar nos hos-
pitais públicos e de campanha para 
filmar o atendimento a pacientes 
com a Covid-19, “para mostrar se 

os leitos estão ocupados ou não, se 
os gastos são compatíveis ou não”, 
afirmou, insinuando que os leitos 
estão vazios.

Jacqueline explica que não se 
pode incentivar as pessoas a co-
meterem crimes para fiscalizar, 
função essa que cabe a órgãos de 
Polícia Judiciária e do Ministério 
Público.

Nesta sexta-feira, cinco pessoas 
– que seriam parentes de uma pa-
ciente que acabara de morrer víti-
ma da Covid-19 – entrou no hospi-
tal municipal Ronaldo Gazolla, no 
Rio de Janeiro, unidade de referên-
cia no tratamento da doença na ci-
dade. De acordo com relatos, o gru-
po teria chutado portas, derrubado 

computadores e até tentado invadir 
leitos de pacientes internados.

Apesar de não estar relacionado 
diretamente com a incitação do pre-
sidente, os invasores afirmavam, 
segundo relatos de funcionários, 
que tinham direito de verificar se 
os leitos estavam mesmo ocupados.

Em nota, a Secretaria municipal 
de Saúde esclareceu que as pesso-
as entraram alteradas na unidade, 
quebraram uma placa de sinaliza-
ção e bateram uma porta, causando 
danos. A SMS acrescentou ainda 
que vigilantes, guardas municipais 
de uma viatura que fica baseada 
no hospital e integrantes da equipe 
assistencial ajudaram a contornar a 
situação.

PT na Camara

Prefeitura/RJ
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Financiamento da saúde fluminense
Setor pós-pandemia exigirá informações do passado e 
soluções de AnalyticsQtde

Leitos Hospitais de Campanha
Valor por Leito 
por Mês - R$

Valor 
Mensal – R$

Valor Total em 6 
Meses - R$

400 Hospital de Campanha Rio de Janeiro (Maracanã) 99.497 39.798.686 238.792.117

200 Hospital de Campanha Rio de Janeiro (Parque Olímpico) 99.497 19.899.343 119.396.059

200 Hospital de Campanha Duque de Caxias 99.497 19.899.343 119.396.059

200 Hospital de Campanha São Gonçalo 99.497 19.899.343 119.396.059

100 Hospital de Campanha Campos dos Goytacazes 99.497 9.949.672 59.698.029

100 Hospital de Campanha Casimiro de Abreu 99.497 9.949.672 59.698.029

200 Hospital de Campanha nova Iguaçu 99.497 19.899.343 119.396.059

1400 139.295.402 835.772.410
Fonte: Contrato Emergencial 027/2020 – Secretaria de Estado de Saúde

A crise de saúde pública 
que afeta o mundo atualmen-
te representa um grande de-
safio aos gestores públicos, 
particularmente no que diz 
respeito ao financiamento 
dos gastos com as medidas 
de emergência para comba-
ter a pandemia.

Esta questão é ainda mais 
desafiadora para o Estado do 
Rio de Janeiro. Um dos es-
tados que mais sofreu com 
a crise econômica que se 
abateu no país após o im-
peachment de 2016, foi o 
único membro da Federação 
a acordar um Regime de Re-
cuperação Fiscal com o Go-
verno Federal.

A área de saúde foi das 
mais atingidas nos últimos 
anos pela crise fiscal viven-
ciada pelo estado. As des-
pesas com custeio foram 
as únicas que apresentaram 
crescimento nos últimos 
anos, chegando a 82% das 
despesas totais da área. Este 
crescimento em grande par-
te deveu-se aos gastos com 
o pagamento das Organiza-
ções Sociais. Em 2012, eles 
representavam pouco mais 
de 19% das despesas de cus-
teio. Nos últimos oito anos, 
este gasto foi em média 32% 
do total gasto em saúde.

 Mas os gastos na área au-
mentaram e não foi verificada 
melhora na oferta do serviço. 
Pelo contrário, o que se vê 
diariamente nos noticiários é a 

precarização da saúde pública 
fluminense. Além de ser um 
modelo de gestão mais caro, 
falta controle e transparência 
na aplicação dos recursos, 
abrindo margem para desvios 
e corrupção.

Este processo resultou 
num encolhimento do volu-
me de investimentos. Entre 
2017 e 2018, a participação 
dos investimentos nos gas-
tos totais da saúde beiraram 
zero (0,1% e 0,34%, respec-
tivamente). Enquanto que 
em 2019 investiu-se apenas 
1,9% do total dos recursos 
da saúde.

Outro aspecto que sofreu 
durante os últimos anos foi 
a transferência aos municí-
pios. Do total liquidado, ape-
nas 2,2% foram repassados 
em 2017 e 5,1% em 2018. 
Em 2019, os municípios pas-
saram a receber parte signifi-
cativa do que foi liquidado, 
chegando a 83%.

O combate à Covid-19 
exigiu medidas de emergên-
cia para se preparar para uma 
grande demanda por atendi-
mentos. O governo estadual 
realizou compras de produ-
tos médicos, de equipamen-
tos de proteção individual e 
construiu hospitais de cam-
panha por meio de contratos 
com dispensa de licitação, 
conforme autorizado pelo 
art. 4º da Lei 13.979/2020.

O Estado do Rio de Janei-
ro comprometeu-se destinar 

R$ 2,3 bilhões (até 1º de ju-
nho) para o combate à pan-
demia por meio de contratos 
realizados principalmente 
pelo Fundo Estadual de Saú-
de, pela Fundação Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro e 
pela Secretaria de Estado de 
Governo e Relações Institu-
cionais, órgãos fundamen-
tais para o gerenciamento 
das ações de saúde no en-
frentamento desta guerra.

O maior contrato firma-
do foi realizado pelo Fundo 
Estadual de Saúde em 3 de 
abril de 2020, no valor de 
R$ 835,7 milhões com a or-
ganização social Iabas – Ins-
tituto de Atenção Básica e 
Avançada a Saúde para cui-
dar da manutenção e do fun-
cionamento dos hospitais de 
campanha. Deste montante 
contratado, já foram empe-
nhados R$ 349,8 milhões, 
42% do total contratado. E já 
foram pagos R$ 79 milhões, 
o que representa 9% do con-
trato de hospitais da cam-
panha que ainda não foram 
entregues em sua totalidade. 

O Iabas apenas entregou 
160 leitos e não cumpriu 
com as entregas do total de 
1.400 leitos. Logo, o Tribu-
nal de Contas determinou 
alterações no contrato e, 
em seguida, o Governo do 
Estado decidiu rescindir o 
contrato com organização 
social. Transferiu para a 
Fundação Estadual de Saúde 

a responsabilidade da con-
clusão das obras e a gestão 
de todas as unidades de saú-
de temporárias.

Ao observar a execução do 
orçamento da área da saúde 
do Estado do Rio de Janeiro 
até maio de 2020, houve um 
incremento de 17% nos gas-
tos da pasta se comparado ao 
mesmo período do ano ante-
rior. Este aumento deveu-se 
ao fortalecimento dos progra-
mas de vigilância a saúde, as-
sistência farmacêutica, aten-
ção à saúde e estruturação das 
unidades de saúde.

Os recursos para fazer 
frente a este enorme desafio 
são insuficientes. O repas-
se das receitas do SUS tem 
apresentado queda e perda 
de participação no total do 
financiamento da saúde no 
estado. O repasse em 2016 
era de R$ 853 milhões, pas-
sando para R$ 476 milhões, 
queda de 41,4%. Em contra-
partida, o Tesouro Estadual 

passou a aportar mais recur-
sos de impostos na área, de 
R$ 3,8 bilhões em 2016 para 
R$ 4,6 bilhões em 2019, au-
mento de 20,1%.

Diante da deterioração 
das receitas estaduais em 
função da retração econô-
mica mundial, é importante 
que o Governo Federal tenha 
mais sensibilidade em rela-
ção ao repasse dos recursos 
do SUS aos estados e muni-
cípios. O Estado do Rio de 
Janeiro recebeu R$ 410,8 
milhões até maio de 2020; 
isto representa 20% do total 
das despesas realizadas com 
a área da saúde.

Diante deste quadro de 
pandemia, o Congresso Na-
cional aprovou uma medida 
de compensação de perdas 
de receita dos estados coma 
crise. A iniciativa é para dar 
suporte financeiro aos es-
tados e municípios que te-
nham perda de arrecadação 
de ICMS e ISS nos meses de 

maio até setembro quando 
comparado ao mesmo perío-
do de 2019.

O desafio em solo flu-
minense vai para além do 
combate à Covid-19, uma 
vez que o cenário fiscal é 
desfavorável. O déficit pre-
visto na Lei Orçamentária 
Anual, somado à previsão 
de queda de arrecadação, já 
dificultaria a execução de 
política pública num cenário 
de normalidade. A iminência 
da falência dos estados em 
tempos de crise gera urgên-
cia na preservação de suas 
finanças. Afinal, sem recur-
sos, nem o Cristo Redentor 
poderá proteger o Rio.

q  Karine Vargas
Mestre em Economia e 

Pesquisadora do CESec.

q  Alexandre Freitas
Doutor em Economia/

Pesquisador do PPGER-
UFRRJ.

Fit cultural: match entre a empresa e sua própria cultura
Muito além de habilida-

des práticas e traços espe-
cíficos de personalidade, o 
mercado procura hoje algo 
além. Nas entrevistas e no 
dia a dia das empresas, é 
preciso preencher o requisito 
do “fit cultural”, ou seja, ter 
um alinhamento direto com 
a visão, a missão, e os valo-
res que definem a cultura or-
ganizacional da companhia. 
Essa harmonia entre o cola-
borador e a organização me-
lhora o envolvimento e en-
gajamento do profissional, 
ajuda a diminuir o turnover 
e aumenta a produtividade, 
contribuindo com a lucrati-
vidade e com uma trajetória 
de sucesso.

Para buscar o match, no 
entanto, as empresas preci-
sam ter sua cultura organiza-
cional muito bem desenhada 
e definida. De acordo com o 
levantamento “O impacto da 
cultura organizacional no fu-
turo dos negócios”, da PwC, 
o desempenho da companhia 
no mercado está ligado ao 
equilíbrio entre três pilares: 
estratégia, modelo opera-
cional e cultura. Esta última 
pode parecer uma palavra 
simples, mas representa um 
conceito fundamental, que 
condensa os hábitos, com-
portamentos, crenças, valo-
res éticos e morais e as po-
líticas internas e externas da 
organização.

Por isso, o fit cultural co-
meça dentro de casa, com a 
empresa completamente ali-

nhada a seus anseios, focada 
em seus objetivos e harmôni-
ca com seu time em todos os 
níveis da estrutura organiza-
cional. Só é possível encon-
trar o par perfeito no mercado, 
se a organização souber o que 
está procurando.

Uma boa cultura corpo-
rativa garante um desenvol-
vimento sadio e sustentável 
tanto do negócio como de 
todos os profissionais envol-
vidos. Não à toa, 76% dos 
líderes corporativos brasilei-
ros afirmam que esse é um 
assunto relevante em suas 
agendas, segundo o mesmo 
estudo da PwC. Entre as 
50 empresas mais amadas 
do Brasil, divulgadas em 
ranking de uma grande re-
vista brasileira, esse índice 
sobe para 100%, o que pro-
va que essas organizações já 
entenderam a importância de 
uma cultura intrínseca, com-
partilhada interna e externa-
mente, para a construção de 
uma trajetória de sucesso 
duradoura.

Pesquisa da McKinsey 
feita com mais de mil or-
ganizações mostrou que 
aquelas com as “melhores” 
culturas – de acordo com o 
Índice de Saúde Organiza-
cional da consultoria – ofe-
recem retorno 60% maior do 
que as que ficaram na média 
do ranking e 200% mais alto 
do que aquelas com as piores 
avaliações.

Dentro desse cenário, 
instituições que afirmam ter 

uma cultura distinta são as 
mesmas que registram mé-
dia de crescimento de re-
ceita e lucratividade quase 
duas vezes maior que seus 
concorrentes. Essa cultura 
distinta se refere, na maioria 
dos casos, a gestão aberta, 
modelo de gerenciamento 
guiado pelo poder da parti-
cipação no qual os colabora-
dores têm voz e o consenso 
é alcançado de forma natural 
por meio do dissenso – a me-
lhor ideia sempre vence, seja 
oriunda de um alto executi-
vo ou de um estagiário. Para 
conseguir engajamento e co-
laboração é necessário que 
os colaboradores estejam en-
volvidos no processo de to-
mada de decisão. Isso pode 
tomar mais tempo e esforço, 
mas os resultados alcança-
dos são indubitavelmente 
superiores e potencialmente 
capazes de gerar muito mais 
valor para a organização.

Considerando apenas as 
pequenas e médias empre-
sas que mais crescem no 
Brasil, segundo dados da 
Deloitte, 75% delas declara-
ram disseminar uma cultura 
aberta, que aposta em no-
vas perspectivas na solução 
de problemas no dia a dia. 
Há um espaço enorme para 
promover a troca de ideias, 
e colaboração, igualdade e 
respeito mútuo são palavras 
de ordem.

Um dos principais dife-
renciais desse modelo de 
gestão é que o líder está sem-

pre aberto para ouvir a equi-
pe. É um gerenciamento par-
ticipativo, no qual o papel de 
quem está no comando vai 
muito além de dar ordens ou 
delegar ações. Ele represen-
ta um conciliador de ideias 
e se traduz em um exemplo 
prático da cultura da empre-
sa no dia a dia. Como figura 
central no processo de cons-
trução e disseminação dos 
valores da companhia, preci-
sa ter a cultura em seu DNA 
para utilizá-la como bússola 
da direção estratégica e fonte 
de vantagem competitiva.

O líder precisa ser um 
multiplicador da cultura 
organizacional, a fim de 
transformar cada um de seus 
liderados em novos dissemi-
nadores desses valores. Cabe 
ao gestor estimular e fazer 
desabrochar o sentimento 
de pertencimento e o orgu-
lho de fazer parte daquela 
empresa, e de ser sinônimo 
daquela cultura. Para isso, 
deve reconhecer e recom-
pensar os profissionais que 
sigam essas premissas em 
seu dia a dia, além de incen-
tivar o desenvolvimento da 
prática da liderança em cada 
um dos colaboradores, sejam 
eles gestores ou não. Não se 
espera que todos cheguem a 
gerenciar pessoas, mas to-
dos devem ser estimulados a 
exercitar a liderança.

Antes de conseguir causar 
impacto positivo, o líder, em 
um modelo de gestão aberta, 
precisa praticar a humildade 

de forma constante e autên-
tica. Conquistar confiança 
e credibilidade da própria 
equipe é primordial para o 
sucesso. Conhecer, aceitar e 
até mesmo manifestar suas 
vulnerabilidades é algo na-
tural e valorizado pelos ges-
tores, pela equipe e por toda 
a organização. No modelo 
aberto a soma das partes é 
comprovadamente maior 
que o todo. A colaboração 
forma o elo que une as peças 
que se complementam e pre-
enchem os espaços falhos ou 
faltantes. As vulnerabilida-
des individuais desaparecem 
quando o motor da colabo-
ração passa a operar a pleno 
vapor. Nesse modelo a vul-
nerabilidade não é questão 
de fraqueza, mas sim uma 
boa descrição de coragem, 
liberdade e responsabilidade 
convivendo em equilíbrio.

Por isso, promover a co-
laboração dentro da equipe e 
por toda a empresa é essen-
cial, assim como construir 
padrões e processos com-
partilhados, que criem uma 
paridade entre a liberdade 
individual e os objetivos do 
grupo. Avaliações de rota e 
feedback constantes são ou-
tros pontos chaves de uma 
cultura aberta bem-sucedida, 
que incentiva o desafio do 
status quo, a participação da 
equipe em atividades e even-
tos de estímulo e impulso da 
cultura da empresa, e reco-
nhece a importância de uma 
comunicação direta, contí-

nua e transparente.
Em um ambiente de cons-

tante transformação digital 
e mudanças cada vez mais 
rápidas de conceitos e para-
digmas, a inovação de pro-
dutos, serviços e modelos de 
negócios das empresas corre 
o risco de estar sempre um 
passo atrás. Nesse contexto, 
a vantagem competitiva das 
companhias no mercado de-
pende de uma cultura saudá-
vel, que se adapte com agili-
dade e inteligência às novas 
condições para encontrar 
maneiras de gerar inovação, 
aprimorar eficiência opera-
cional e melhorar a relação 
com os clientes alcançando, 
assim, o sonhado sucesso 
sustentável.

A cultura organizacional 
tem o poder de construir 
grandes corporações e tam-
bém de derrubar gigantes. 
A importância do fit cultu-
ral da companhia com suas 
próprias ideias e valores é o 
primeiro passo para o desen-
volvimento de um time coe-
so, funcionando em perfeita 
harmonia e trabalhando com 
paixão e propósito. Sem essa 
base, não há negócio – por 
mais inovador e disruptivo 
que seja – que sobreviva 
muito tempo em um cenário 
cada vez mais mutável e de-
safiador.

q  Alexandre Duarte
Senior Director, Consulting 
and Training Services Latin 

America na Red Hat.
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XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os acionistas 
da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 22/06/2020, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (par-
te), Leblon, CEP 22440-032, 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 lucro líquido do 
exercício; (iii) a reeleição dos diretores da Companhia; e (iv) aprovação da remune-
ração global dos diretores. Informamos que os documentos pertinentes às matérias 
aqui previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
19/05/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da Com-
panhia desde então. Rio de Janeiro, 12/06/2020. XP Controle Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE 33.3.0003135-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente 
edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 de junho de 2020, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Admi-
nistração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social  da Companhia que 
deverá ter a seguinte redação: “Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, 
diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, 
fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de 
veículos automotores novos e usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, 
inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substitui-
ção, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou 
liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e 
equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, 
implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de 
assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos 
automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, 
implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, ope-
ração e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos 
a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros 
títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, 
vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços 
técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias ati-
vidades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades 
de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da 
Companhia.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia 
com a respectiva alteração. Observações: (a) Encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no 
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes documentos: 
(i) Proposta da Administração de alteração do artigo 3º do Estatuto Social, 
datada de 08/06/2020; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 
09/06/2020, que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto 
Social Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas altera-
ções; e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá 
estar constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os 
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios 
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, 
em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de 
Janeiro, 15 de junho de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti - Presidente do Conselho de Administração.

Comunicação a caminho da privatização
Antes de posse, 
novo ministro já 
muda o comando 
dos Correios

Antes mesmo de tomar 
posse, pois a cerimônia está 
marcada para esta segunda-
feira, o deputado Fabio Fa-
ria (PSD-RN), que foi in-
dicado por Jair Bolsoanro 
para o Ministério das Co-
municações que será recria-
do para atender ao chamado 
Centrão, tem dito a aliados 
que só escolherá o novo 

presidente dos Correios de-
pois de uma conversa com 
o Ministério da Economia, 
segundo informação do co-
lunista Lauro Jardim, do 
jornal O Globo. 

Quase que paralelo ao 
anúncio de criação do novo 
ministério, cujo titular es-
tão ligado a uma família 
proprietária de uma rede 
de televisão (SBT), o presi-
dente da República pratica-
mente definiu a privatiza-
ção da Empresa Brasileira 
de Comunicação (EBC), 
grupo ao qual está ligada 
a TV Brasil. As duas orga-
nizações fazem a espinha 
dorsal dos meios de comu-

nicação oficial e estão na 
linha de frente do processo 
de privatização.

Escolhido pelo presi-
dente por Bolsonaro para 
chefiar o novo Ministério 
das Comunicações, Fábio 
comandará uma pasta con-
tará com orçamento supe-
rior a R$ 2 bilhões de re-
ais e ficará encarregada de 
questões como o aprimora-
mento da interlocução do 
governo com a sociedade, a 
administração dos Correios 
e a supervisão do leilão da 
tecnologia 5G de internet. 
Também precisará lidar 
com a ala ideológica do 
bolsonarismo, que enxerga 

a comunicação institucio-
nal como um ativo precio-
so, e com as turbulentas 
relações entre o presidente 
e o Congresso. 

É bom lembrar que para 
acompanhar o desfile cí-
vico de 07 de setembro, 
o dono da SBT, Silvio 
Santos, foi recebido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
e pela primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro, para um 
jantar no Palácio da Alvo-
rada. Silvio Santos estava 
acompanhado pela esposa 
Iris Abravanel, a filha Pa-
trícia Abravanel e o genro, 
deputado federal Fábio Fa-
ria.

Plataformas de Búzios: 
exportação de empregos

A Petrobras habilitou 10 estaleiros – apenas 2 
brasileiros (Brasfels e EBR) – para participar da 
próxima licitação para construção de plataformas de 
produção e armazenamento (FPSO). A qualificação é 
válida por 12 meses, e especialistas no setor petrolífero 
esperam que no período será realizada licitação para 
o projeto de Búzios 6, no modelo EPC (Engineering, 
Procurement, Construction), em que o contratado é re-
sponsável por planejar a construção, realizar todas as 
atividades relacionadas ao processo de compras e exe-
cutar o planejamento do empreendimento. Este sistema 
é polêmico, especialmente na Petrobras, em que era o 
modelo que gerou os maiores problemas de atrasos e 
suspeitas de corrupção.

Além disso, fonte do setor afirmou à coluna que tudo 
indica que as plataformas de Búzios serão feitas no exte-
rior pelas empresas pré-qualificadas, se não for amarrada 
a obrigação da execução das obras no Brasil. A expecta-
tiva no mercado petroleiro é que o conteúdo local global 
fique em apenas 25%. Exporta-se emprego, exporta-se 
óleo bruto e fica no país apenas um punhado de dólares 
passageiros.

É o dólar, estúpido
A valorização do dólar levou as cidades dos Estados 

Unidos a subirem no ranking das mais caras para um mo-
rador estrangeiro. E San Juan, Porto Rico – estado asso-
ciado – é a latino-americana mais cara.

Entre as 209 cidades da 26ª Pesquisa Anual de Custo 
de Vida da Mercer, estão 3 brasileiras: São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. A capital paulista, que ocupava a 
86ª posição no ranking do ano passado, caiu para a 130ª 
colocação neste ano; Rio de Janeiro caiu 39 posições, e 
Brasília, 16.

Hong Kong encabeça a lista das cidades mais caras do 
mundo para expatriados.

Mate virtual
Para festejar os 26 anos, que completa nesta segun-

da-feira, a Megamatte vai criar um museu virtual, reun-
indo registros em foto e vídeo para contar a trajetória, 
que começou em 1994, com a primeira loja, no Largo 
do Machado, na zona Sul do Rio de Janeiro. Naquela 
época, uma única loja chegava a vender 30 quilos de pão 
de queijo por dia. Hoje, a rede tem cerca de 150 lojas 
espalhadas pelo Brasil.

Alívio
Devido à pandemia, o Conselho Regional de Ad-

ministração do Rio (CRA-RJ) prorrogou o vencimento 
da anuidade até 30 de junho. Além disso, quem estiver 
com débitos de anuidades vencidas poderá quitar com 
isenção de até 90% dos juros e multas, com a possibili-
dade de parcelamento por cartão de crédito, diretamente 
pela internet no painel do Autoatendimento do CRA-RJ: 
sistemacrarj.com.br. Dúvidas podem ser atendidas pelo 
e-mail gediv@cra-rj.org.br

Carteira
Flávio e Carlos Bolsonaro pagaram em dinheiro vivo, 

em 2009, R$ 15,5 mil cada para cobrir perdas em in-
vestimentos na Bolsa de Valores. Interessante é que, nas 
declarações feitas à justiça eleitoral, os Bolsonaro nunca 
citam quantias em espécie.

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro 

(ACRJ) realizará webinar com o ministro-chefe da 
Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, nesta terça-
feira, às 11h. Inscrições: zoom.us/webinar/register/
WN_8OVNJe5iS4ao1Aib8RQ8nw *** O Lach Labo-
ratório e Clínica, no Jardim Botânico, é o único do RJ 
que oferece sorologia pelo método Elisa – considerado 
o mais eficaz para identificar imunidade para o Coro-
navírus e único exame confirmatório que garante segu-
rança para o retorno às atividades daqueles que estão 
realmente imunes *** Para debater o cenário atual da 
produção de alimentos no Brasil e no mundo, será re-
alizado o seminário online “Alimentos Seguros”, pro-
movido pela Associação de Engenheiros Agrônomos de 
São Paulo (AEASP). Será no dia 22, das 9h às 17h. 
Inscrições: forms.gle/bk4Tpmtby4UBgBBh7 *** A 
M2V consultoria e o escritório Galvão Villani Navarro 
Advogados promoverão nesta segunda webinar para 
discutir a recuperação da taxa Siscomex e seus aspectos 
legais, às 17h. Inscrição: relacionamento.m2vconsulto-
ria.com.br/webinartaxasiscomex *** A Associação dos 
Advogados de SP (Aasp) promove nos dias 16, 17 e 18, 
às 10h, o webinar “Direito Concorrencial: Temas Con-
temporâneos”. Inscrição: mla.bs/752ac132 *** A GNA 
– Gás Natural Açu realizará nesta teçra-feira, às 19h, 
audiência pública virtual (gna.com.br/ap) para apresen-
tação do projeto da Linha de Transmissão 500kV Açu–
Campos 2. É o porto do Açu, sonho-pesadelo de Eike 
Batista, virando realidade.

Reitores não terão que obedecer a apologia do ódio
Os futuros reitores e 

vice-reitores das univer-
sidades federais, prova-
velmente, não serão for-
çados a prática do ódio 
nas suas orientações aca-
dêmicas. Isso porque, 
tão logo o presidente do 
Senado, Davi Alcolum-
bre devolver ao Planalto 
a Medida Provisória que 
dava o direito ao ministro 

da Educação, Abraham 
Weintraub, escolher rei-
tores temporários para 
as universidades federais 
durante período de pande-
mia de coronavírus, Jair 
Bolsonaro decidiu revo-
gar a MP.

A discordância das clas-
ses políticas, acadêmicas e 
judiciais com a visão ide-
ológica como Weintraub    

demonstra suas ideias 
marcadas por declarações 
com: “odeio os povoes 
indígenas” e “odeio Bra-
sília”. A revogação comu-
nicada por meio de Edição 
Extra do Di[ario Oficial 
da União na tarde desta 
sexta-feira.

Alcolumbre simplificou: 
“(O Poder Executivo) Re-
voga a Medida Provisória 

nº 979, de 9 de junho de 
2020, que dispõe sobre a 
designação de dirigentes 
pro tempore para as insti-
tuições federais de ensino 
durante o período da emer-
gência de saúde pública de 
importância internacional 
decorrente da pandemia da 
Covid-19 , de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fe-
vereiro de 2020”.

EUA: 2 milhões  
de casos

O Centro para Contro-
le e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos 
informou nesta sexta-feira 
que o país tem 2.016.027 ca-
sos do novo coronavírus, um 
aumento de 21.744 casos em 
relação à contagem anterior, 
e informou que o número de 
mortes aumentou em 947, 
para 113.914.

O CDC divulgou sua 
contagem de casos da do-
ença respiratória, conheci-
da como Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus, com 
base em dados levantados 
até o fim da tarde de quinta-
feira.

Os números do CDC não 
refletem, necessariamente, 
casos relatados por Estados 
individualmente.

Edir Macedo se  
cura de Satanás’

O fundador da Igreja Uni-

versal, bispo Edir Macedo, 
confirmou ao Portal R7 que
contraiu a covid-19 e foi in-
ternado no hospital Moriah, 
em São Paulo, na última 
segunda-feira (8), tendo re-
cebido alta nesta sexta-feira. 
No início da pandemia, o 
bispo disse para fiéis não se 
preocuparem com o novo 
coronavírus. Segundo ele, a 
doença seria “mais uma tá-
tica de Satanás” e da mídia 
para causar pânico nas pes-
soas.

“Meu amigo e minha ami-
ga, não se preocupe com o 
coronavírus. Porque essa é 
a tática, ou mais uma tática, 
de Satanás. Satanás trabalha 
com o medo, o pavor. Traba-
lha com a dúvida. E quando 
as pessoas ficam apavora-
das, com medo, em dúvida, 
as pessoas ficam fracas, dé-
beis e suscetíveis. Qualquer 
ventinho que tiver é uma 
pneumonia para elas”, afir-
mava Macedo. 

Segundo informações 
do portal de notícias da 

Record, Edir Macedo se 
tratou com cloroquina, 
medicamento cuja eficácia 
científica no tratamento 
da covid-19 ainda não está 
comprovada.

Weintraub volta  
a atacar a China

Acusado de racismo em 
processo no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) por ataque 
contra a China, o ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, voltou a citar o país 
asiático em sua página no 
Twitter. 

Seguindo a estratégia do 
clã Bolsonaro, Weintraub 
compartilhou trecho da en-
trevista coletiva do gover-
nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), no qual o 
tucano fala de um acordo 
com chineses sobre vacina 
contra o novo coronavírus. 
“Sabem com quem o go-
vernador Doria fez mais um 
acordinho? Bem docinho!”, 
escreveu.

Bolsonaro 
veta artigo 
que impede 
despejo

O presidente Jair Bolso-
naro vetou alguns artigos 
do PL 1.179/2020, que sus-
pende temporariamente leis 
do Direito Privado enquan-
to durar a epidemia de Co-
vid-19 no Brasil.

Disse ter vetado, por 
exemplo, o trecho que im-
pedia despejos de inquilinos 
por meio de liminar (decisão 
provisória da Justiça) duran-
te a crise do coronavírus. O 
despejo era vedado em 6 si-
tuações descritas no projeto, 
incluindo a falta de paga-
mento.

Também vetou poderes 
aos síndicos de restringir a 
utilização de áreas comuns 
e proibir a realização de reu-
niões e festividades inclusi-
ve nas áreas de propriedade 
exclusiva dos condôminos. 
“Qualquer decisão de restri-
ção nos condomínios devem 
ser tomadas seguindo o de-
sejo dos moradores nas as-
sembleias internas (sic)”, es-
creveu o presidente em suas 
redes sociais.
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A realeza do Piemonte
Seguindo com o tema da região do Piemonte, neste 

artigo vou falar diretamente dos vinhos mais nobres e 
consagrados internacionalmente dessa região e o que os 
caracteriza. As duas grandes estrelas do Piemonte são os 
vinhos classificados como DOCG Barolo e Barbaresco, 
homônimos das comunas que abrigam os vinhedos da 
Nebbiolo que lhes dão origem. Essa casta tão singular é 
considerada uma das mais nobres do mundo justamente 
pelo brilho de seus vinhos na região noroeste da Itália e, 
especialmente, os dessas duas denominações. Sem depre-
ciação alguma para as demais produções de uvas distintas 
e de vinhos outros feitos da Nebbiolo nessa região.

A distância de aproximadamente 20km entre Barolo e 
Barbaresco, situados ambos na região do Langhe, talvez 
corresponda aos aspectos que as diferenciam: nada tão 
significativo, mas digno de nota. Barolo, a oeste, é um 
pouco mais extenso e tem clima mais temperado, em fun-
ção da maior altitude, o que justifica uma colheita cerca 
de uma semana mais tardia do que as vinhas de Barbares-
co. Há certas diferenças internas entre solos, altitudes e 
luminosidades dentre os próprios vinhedos de Nebbiolo, 
presentes no entorno da comuna de Barolo, mas também 
de Castiglione Falleto, Monforte d’Alba, La Morra e Ser-
ralunga d’Alba. Barbaresco fica na região central do Lan-
ghe, a norte de Barolo, incluindo três comunas: Barbares-
co, Treiso e Neive.

As primeiras referências à Nebbiolo datam de 1268 e 
acredita-se que sua origem seja no Piemonte, embora não 
exista precisão. O fato é que é ali e em seus arredores 
do noroeste da Itália que a cepa se aclimatou e aparece, 
inclusive, com nomes distintos, coisa muito comum no 
mundo do vinho regional – na DOCG Ghemme, ela é cha-
mada de Spanna, e na Lombardia (DOCs Valtelina), de 
Chiavennasca. A Nebbiolo é uma cepa bem singular, na 
minha opinião, primeiro, pela sua quase exclusiva produ-
ção nessas regiões (não é uma cepa facilmente adaptável 
globalmente); depois, porque faz vinhos com certa trans-
parência, que sugerem, visualmente, uma tenacidade, que 
combina com seus aromas sublimes, mas que se contradiz 
no paladar – já que apresenta altas concentrações de tani-
no, álcool e acidez. Essa combinação de fatores faz dos 
seus grandes vinhos produtos de difícil assimilação por 
para consumidores acostumados a líquidos concentrados 
de cor, fruta e paladar redondo. Não me esqueço de que, 
numa entrevista ao especialista Jorge Lucki, eu comentei 
isso a respeito do Barolo e pedi a sua opinião. Ele me 
disse algo como: “O Barolo é aquele vinho que a gente 
tem que sentar com ele e perguntar o que ele tem a dizer.”

Apesar disso, o Barolo, considerado o “Vinho dos Reis 
e Rei dos Vinhos”, pela sua alta reputação junto à nobre-
za; era o vinho preferido do Rei Vittorio Emanuelle II, o 
primeiro monarca da Itália após a unificação do país em 
1861. Barolo e Barbaresco são presenças imprescindíveis 
nas adegas mais selecionadas, especialmente se vindos de 
bons produtores e parcelas. Desde fins do século XIX, a 
exemplo da Borgonha – região com a qual guardam se-
melhança pela expressividade do terroir e pela elegância 
e complexidade alcançadas especialmente com a longa 
guarda – foi realizado um esforço de delimitação das par-
celas de vinhedos mais nobres, da qual surgiram os Crus 
(vinhedos especiais) das duas DOCG’s, que dão origem 
aos Grands Crus de Barolo e Barbaresco. Esta delimitação 
avançou lentamente e começou a ser praticada no merca-
do, extraoficialmente, até ser adicionada às regulamenta-
ções dos Conzorcios de Barolo e Barbaresco na primeira 
década dos anos 2000. Eis alguns dos mais prestigiados 
em Barolo: Cannubi, Brunate, Rocche, Bussia-Soprana, 
Cerequio  e Monprivato. Em Barbaresco, destacam-se os 
vinhedos de Rabajà, Asili e Il Briccio. 

A longa guarda (é um vinho que dura 20 anos tranquila-
mente) sempre funcionou como um pré-requisito para que 
esses vinhos expressem seus aromas evoluídos de flores, 
frutas negros e vermelhos, alcaçuz, alcatrão, especiarias 
e couro, bem como um paladar longo e macio, que na 
juventude ficam limitados a uma percepção mais tímida e 
austera, dada às altas concentrações de acidez e e taninos. 
No entanto, a modernidade já vem alterando isso, tornan-
do os vinhos acessíveis mais cedo, guardadas as devidas 
proporções, pois os melhores vinhos não são para con-
sumo jovem. O que marca a diferença entre um Barolo e 
o Barbaresco? Um dos aspectos (falando do Barbaresco) 
é justamente estar pronto mais cedo, com taninos mais 
macios e  um bouquet de frutas mais vermelhas do que 
pretas.

Não consegui chegar aos aspectos produtivos na can-
tina e às impressões dos vinhos degustados neste texto. 
Esses temas serão tratados, então, no próximo artigo, in-
cluindo vinhos de outras castas da região.

Participe das Aulas Online ou presenciais, ministradas 
por Míriam Aguiar. Siga a sua série de podcasts (Vinhos 
etc) sobre vinhos disponível em 8 plataformas. Insta-
gram: @miriamaguiar.vinhos, e-mail: maguiarvinhos@
gmail.com

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

AGOE - Convocação - Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da 
Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., para AGOE, a realizarem-se, cumulati-
vamente, às 11h do dia 29/06/2020, na sede social, a fim de deliberarem a respeito 
da seguinte Ordem do Dia: em AGO: (a) exame, discussão e votação das contas 
dos adms. e das Demons. Financ. completas relativas ao ex. social encerrado em 
31/12/2019; (b) exame, discussão e votação do Orçamento de Investimentos da 
Cia..; (c) destinação do lucro líq. do ex. findo em 31/12/2019 e distribuição de dividen-
dos; (d) eleição dos membros do Conselho de Adm. para um mandato de 3 anos; (e)
instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da 
Cia., e, em AGE:(f) fixação da remuneração anual e global para a adm. da cia.; (g)atri-
buição de verba destinada a pag. do PPR aos funcionários da Cia.. RJ, 10/06/2020. 
Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.

Leilão online (com transmissão ao vivo).
Aceitamos também lances prévios e por telefone.

Cadastre-se e lance em: www.iarremate.com/valdirteixeira

Todas as peças com foto e descrição no site:
https://www.iarremate.com/valdirteixeira

“Somente, aceitaremos lance prévio por telefone ou
e-mail, até as 18:00h do dia do lote”

LEILÃO (3 dias) – Início segunda-
feira, dia 15 de junho de 2020, 
às 15:00h.
Continuação: Dias 16 e 17 de junho de 
2020, terça e quarta-feira, às 15:00h.

LOCAL: Rua Assunção, 210 – 
Botafogo – Rio de Janeiro/RJ - 
CEP: 22.251-030
Tels.: (21) 2537-4040, (21) 2539-4907 
e (21) 95904-4325 (Whatsapp)
E-mail:
leiloeiro@valdirteixeiraleiloeiro.com.br

Captação permanente de peças para leilão.
Basta nos ligar, enviar por 
Whatsapp ou por email.

Valdir

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1 

Edital de Convocação para AGO/E DIGITAL. Convocamos os Srs. 
Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação no dia 24/06/2020, 
em AGO/E, que em razão do atual estado de calamidade pública declarado no 
país em 20/03/20,  será realizada na modalidade DIGITAL, e  sua transmissão 
será pela plataforma Google Meet, que terá  o link de acesso disponibilizado 
aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2019; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) Fixação dos honorários para o exercício 2020; d) Eleição do Conselho 
Fiscal; 2) AGE: a) Alteração Estatutária; b) Assuntos gerais. RJ,15/06/2020. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

Redução da renda familiar causa 
endividamento de 35% dos brasileiros

LoveCine Drive-In estreia no Rio com sessões cheias

O mês de março marcou 
o início da quarentena no 
Brasil e, com isso, foi re-
gistrado um nível recorde 
de efeitos na economia do 
país e nas finanças do bra-
sileiro. De acordo com um 
levantamento realizado pela 
Mobills, startup de gestão de 
finanças pessoais, em maio, 
foi registrado um alto núme-
ro de pessoas endividadas. 
O levantamento ouviu 1.215 
usuários do aplicativo. Des-
tes, 40,2% declararam que 
já tinham dívidas em atraso 
antes da pandemia do novo 
coronavírus e 12,7% adqui-
riram dívidas entre março e 
abril deste ano em decorrên-
cia da crise na economia.

Os principais motivos que 
levaram até essa situação 
foram diminuição da renda 
familiar (35,5%) e falta de 
controle dos gastos (34,5%). 
A startup também perguntou 
aos usuários se pretendiam 
negociar as contas em atra-
so, 30,7% disseram que pre-
tendem fazer isso, enquanto 

38,3% já tomaram essa ati-
tude e renegociaram as dívi-
das.

O CEO e fundador da star-
tup, Carlos Terceiro, explica 
que o momento demonstra a 
importância de cuidar das fi-
nanças pessoais, já que o nú-
mero de inadimplentes deve 
crescer ainda mais nos próxi-
mos meses. “Quem tem uma 
reserva de emergência, pro-
vavelmente terá que recor-
rer ao uso dessa verba. Mas 
mesmo quem não tem e nun-
ca se preocupou em planejar 
o orçamento deve aproveitar 
o momento para fazer isso. 
Com organização e tomando 
algumas atitudes, é possível 
diminuir os prejuízos finan-
ceiros da pandemia”, explica.

Ele indica que a primei-
ra ação para não perder os 
controle das finanças é fazer 
uma avaliação completa so-
bre a vida financeira. Come-
çando pela análise da renda, 
se ela diminuiu, foi total-
mente cortada ou se há pers-
pectiva de sofrer alteração 

nas próximas semanas. “Ba-
seado na renda, é necessário 
analisar as despesas e gastos 
para entender quais poderão 
ser reduzidos. Alguns gastos 
como saídas para lazer não 
ocorrerão neste período, po-
rém, os gastos fixos, como 
água, energia e gás, tendem 
a aumentar no período. Por 
isso, é importante balancear 
as contas para que as finan-
ças não fujam totalmente do 
controle”, diz Carlos.

Segundo Luiz Henrique 
Garcia, CEO da QuiteJá, 
plataforma digital de renego-
ciação de dívidas, o momen-
to de incertezas pela qual o 
mundo passa requer mais 
atenção e cuidados redobra-
dos ao efetuar qualquer tipo 
de compra. “Neste momento, 
podem surgir inúmeras dú-
vidas sobre como lidar com 
as finanças. A insegurança é 
ainda maior para aqueles que 
têm empregos informais. É 
fundamental analisar cada 
detalhe na hora. O ideal é 
fazer uma economia de re-

cursos para tentar efetuar a 
compra pagando a vista. Se 
não tiver jeito, negociar uma 
entrada do valor para abater 
o restante dentro do seu or-
çamento, evitando assim fi-
car no vermelho”, declarou.

Ainda segundo o espe-
cialista, na contramão deste 
cenário, muita gente segue 
procurando renegociar suas 
dívidas e deixar o nome lim-
po na praça. “Dívidas como 
cheque especial, carnê de 
loja, empréstimo pessoal, 
prestação de carro e seguro 
e cartão de crédito, seguem 
sendo a dor de cabeça da po-
pulação em geral. Devido a 
isso, muita gente tem procu-
rado organizar as finanças. 
Na QuiteJá registramos au-
mento de demanda de 35%. 
Estamos nos aproximando 
de 2 milhões de boletos pa-
gos mesmo vivendo essa 
pandemia. Ou seja, a popula-
ção ficou mais crítica quanto 
a efetuar qualquer tipo de 
compra sem analisar o cená-
rio”, concluiu.

Porto Frescatto chega em 
SP com delivery de pescados

Com 75 anos de experiência, a Frescatto Company, uma das 
principais indústrias de pescados do Brasil, inaugura em São 
Paulo sua peixaria online. Por meio do site www.portofrescat-
to.com.br, a empresa oferece mais de 50 opções de pescados, 
frescos ou congelados, com entrega em até um dia. O serviço 
de delivery de peixaria já é sucesso há cinco anos no Rio de 
Janeiro, onde a Porto Frescatto possui duas lojas físicas.

Com o e-commerce em São Paulo, a expectativa é atingir, 
até dezembro, a meta de 2 toneladas de pescados vendidos por 
mês. A Frescatto pretende ainda ampliar sua venda direta para 
consumidores para outras cidades como Brasília, Belo Hori-
zonte e Recife, onde já possui filiais e centros de distribuição.

Festa Junina em Casa
O Supermercado Now promoverá, em suas redes sociais, 

a campanha “Festa Junina em Casa”. A maior plataforma 
de supermercados online do país trará receitas, promoções 
com cupons de desconto, usando a mesma temática e com-
pra dos itens de modo fácil pela plataforma, a iniciativa é 
válida para todos os parceiros. A partir das 19h do dia 16, 
até o dia 18, às 23h59, uma receita de canjica estará acom-
panhada de 15% de desconto em compras acima de R$ 200 
em todo o site, limitado ao desconto máximo de R$ 30. Já 
a receita de pé de moleque estará disponível junto com uma 
promoção de frete grátis nas compras acima de R$150, em 
toda a loja online, a partir das 19h do dia 23 até às 23h59 
do dia 25.

O LoveCine Drive-In es-
treou na tarde da última quar-
ta-feira, no estacionamento 
do Jeunesse Arena, na Barra 
da Tijuca. A primeira sessão 
(das 15h às 19h) contou com 
a DJ Marie Bouret e com o 
filme Jurassic World. Já na 
segunda (das 20h às 0h), os 
convidados assistiram ao fil-
me ‘O Escândalo’. O super-
telão de 650 polegadas foi o 
suficiente para as 7 fileiras 
de carros assistirem confor-
tavelmente ao evento, que 
também contou com atrações 
circenses nos intervalos. O 
som é direto via frequência 
de rádio, basta sintonizar na 
100.1 FM para ouvir tudo. 
E assim, moradores da vizi-
nhança também podem par-
ticipar gratuitamente, e não 
serem incomodados. 

‘’Queremos tornar a vida 
dos cariocas um pouco mais 

leve, em meio a este cenário 
de pandemia. Ver as famílias 
felizes, com toda segurança 
e curtindo de verdade o mo-
mento, é gratificante demais. 
Nosso LoveCine nasceu para 
isso, dar e resgatar uma expe-
riência inesquecível’’, revela 
André Barros, sócio funda-
dor da Party Industry. 

Para comer e beber, os 
garçons vão até os veículos 
com uma embalagem higie-
nizada com os deliveries do 
restaurante Outback (que 
preparou um menu especial) 
e também com pipoca e be-
bidas. O evento disponibiliza 
álcool em gel à vontade, tan-
to na entrega dos alimentos, 
quanto na ida ao banheiro. 
Por falar nisso, quem dese-
ja ir ao toalete basta acionar 
o APP, exclusivo para Dri-
ve Ins, e esperar sua vez na 
‘fila’, dentro do carro.

O LoveCine acontece até o 
dia 19 de julho, de quinta a do-
mingo. O valor é fixo, R$ 100 
por carro. É permitido 2 pesso-
as em cada veículo, e em casos 
de família, até quatro. 

Será cada um no seu carro 
(sair é proibido!), mas a estreia 
mostrou que isso não será um 
problema. Todos obedeceram 
a ordem de segurança. 

“Como a gente previu, o 
primeiro dia foi um suces-
so, vimos muitas famílias se 
divertindo, sessões cheias e 
com o principal, as pessoas 
respeitando as regras. Ali-
mentos e bebidas também 
funcionaram com perfeição. 
Foi um sucesso a estreia e 
espero, que nos próximos 
dias sejam assim também, 
e que a gente possa sempre 
proporcionar o melhor do en-
tretenimento para o cidadão, 
que já queria sair de casa. E 

a importância de estar geran-
do empregos’’, detalha Ruan 
Lira subsecretário de Estado 
de Grandes Eventos. 

O evento tem parceria com 
a Ubook. O projeto vai ofere-
cer a quem for ao evento uma 
assinatura gratuita de três me-
ses para acessar de forma ili-
mitada todos os conteúdos da 
plataforma. A programação 
do LoveCine contará ainda 
com a Ubook Sessions, ses-
são que exibirá uma lista de 
filmes inspirados em livros 
de grande sucesso, como “In-
filtrado na Klan” e “A Garota 
no Gelo”. Dos livros para as 
telas do drive-in, os partici-
pantes poderão desfrutar de 
uma experiência completa de 
entretenimento, desde o traje-
to de ida até a volta para casa.

Venda: https://www.love-
cine.com.br/ Instagram: @
lovecine.drivein
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TSE quer incentivar 
campanhas eleitorais virtuais

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 
autorizar convenções partidárias virtuais foi a primeira 
sinalização de que os seus membros descartam o adia-
mento das eleições municipais deste ano. É a convenção 
que oficializa as candidaturas de postulantes aos cargos 
de prefeitos e vereadores. As medidas de distanciamento 
social seriam um impedimento para a realização das con-
venções, mas agora, com essa decisão, poderão ocorrer 
dentro dos prazos determinados pela Justiça eleitoral. Os 
ministros do TSE também veem com bons olhos as cam-
panhas eleitorais pela internet, onde tudo fica registrado 
e de fácil acesso aos fiscais eleitorais. Com isso, anali-
sam especialistas, logo devem sair normas mais restritivas 
para as campanhas nas ruas das cidades.

Impeachment do governador 
pode incluir vice

Segue cada vez pior o relacionamento do governador 
Wilson Witzel com a Assembleia Legislativa do Rio. Al-
guns deputados já consideram o seu impeachment inevi-
tável e cogitam um passo à frente. Querem incluir o vice-
governador Cláudio Castro no processo de cassação. E 
defendem uma votação rápida. Assim, com os dois cargos 
vagos, outra eleição poderia ser realizada alinhando data 
com as eleições municipais de 4 de outubro. Com a ma-
nobra, cabeças coroadas dos partidos poderiam se lançar 
à sucessão estadual, turbinando as nominatas municipais. 
Melhor ainda: deputados poderiam concorrer ao cargo de 
governador sem perderem seus mandatos legislativos.

Cadeira vaga na liderança
Uma prova do desprestígio do governador na Alerj é 

o cargo de líder do governo, antes disputadíssimo, que 
continua vago. São 70 deputados estaduais. Nenhum se 
candidatou a vaga. O último a ocupar a cadeira foi o de-
putado Márcio Pacheco. Sem um líder, a bancada do go-
verno evaporou.

Pandemia impulsiona 
novo setor econômico

A pandemia do coronavírus abriu espaço para o cresci-
mento de uma nova área da economia: a de manutenção 
de reparo e manutenção de equipamentos biomédicos. 
E para formar força de trabalho para o setor, o deputado 
Danneil Librelon (REP) defende a criação de um curso de 
formação de novos técnicos nas Unidades da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (Faetec). Segundo ele, o curso vai 
habilitar profissionais para consertar equipamentos médi-
cos e laboratoriais. A proposta deverá ser votada na Alerj 
nas próximas semanas.

Higienização na Câmara do Rio
Confiante na volta à nova normalidade em breve, a 

Mesa Diretora da Câmara do Rio vai promover na pró-
xima segunda-feira (15) a higienização de todos os seto-
res do Palácio Pedro Ernesto e gabinetes. Fato inédito, o 
trabalho terá custo zero para o Legislativo carioca, que 
conseguiu uma parceria gratuita com a Marinha do Brasil 
para a realização do serviço.

Deputados presos de volta ao trabalho
Só para registro, os deputados André Correa (DEM), 

Chiquinho da Mangueira (PSC), Luiz Martins (PDT), 
Marcus Vinicius Neskau (PTB) e Marcos Abrahão (Avan-
te) já se instalaram em seus gabinetes e participam das 
votações na Alerj. Eles foram presos em 2018 depois de 
eleitos, mas antes da posse, e soltos em outubro do ano 
passado. Uma liminar do Tribunal de Justiça, que impedia 
que eles tomassem posse foi derrubada pelo ministro Dias 
Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Deputado Márcio Pacheco

Deputado Danniel Librelon

SEXTA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM.  Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda Xavier de Brito - Juiz Ti-
tular do Cartório da 6ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele co-
nhecimento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da 
ação nº 0057678-38.2018.8.19.0001, foi julgado procedente o pe-
dido para reduzir a capacidade civil de Lea do Nascimento Ribei-
ro Coelho, brasileira, servidora pública federal, aposentada, RG: 
3.082.557 - IFP, CPF: 021.824.757-53, residente na Rua Coelho 
Neto, nº 52, Apt. 1108, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, nascida 
em 06/02/1932, filha de Jose Irineu do Nascimento e Almerinda 
Palmeira do Nascimento, a qual passa a ficar impedida de, sem 
curador, praticar atos relacionados aos direitos de natureza patri-
monial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alie-
nar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, 
os atos que não sejam de mera administração, sendo nomeado 
Curador Ari Ribeiro Coelho, brasileiro, engenheiro, casado, RG: 
01.307.959-5 Detran/Rj, CPF: 021.694.957-20, residente na Rua 
Coelho Neto, nº 52, Apt. 1108, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, a 
qual deverá prestar contas anualmente, na forma do artigo 84, § 
4º, da Lei 13.146/2.015. Este edital será publicado por três vezes 
com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, 
04 de dezembro de 2019. Eu, Carlos Antonio de Jesus Goncalves 
- Escrivão - Matr. 01/6622, o subscrevo.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária (“AGE”), na sede da Companhia, na Av. Cidade de 
Lima, 86, sala 202 (parte), Santo Cristo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 20.220-710, às 10h do dia 18 de junho de 2020, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Orientação de voto dos representantes 
da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEADA”), sobre as seguintes matérias: 
(A) PD. 01/2020-Enseada – Ratificação da Alteração de Endereço de Filial da 
ENSEADA; e (B) PD. 02/2020-Enseada – Plano de Incentivo à Permanência e 
à Criação de Valor. Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição de 
seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procura-
dores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os 
documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei 6.404/76. Na hipó-
tese de Acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos 
que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração 
deverá obedecer às determinações do § 1º do aludido art. 126. Rio de Janeiro, 
10 de junho de 2020. Enseada Indústria Naval Participações S.A. – Em 
Recuperação Judicial.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 
30 de junho de 2020, às 10h (dez horas), em primeira convocação, no 
endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da 
Ordem do Dia: 1. Aprovação da postergação do pagamento de JCP para 
dezembro/2020; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia e do Presidente do órgão; 3. Aprovação de remuneração dos 
membros do CAU. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à 
disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem 
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão 
comparecer à AGE munidos de instrumento de procuração. O percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção 
de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 15 de junho de 
2020. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

E-commerce cresce 126,9% 
e fatura R$ 9,4 bi em maio

Na contramão de grande 
parte dos setores da econo-
mia, o varejo digital vê seus 
resultados crescerem de for-
ma significativa durante o 
isolamento social. De acordo 
com o Compre&Confie, em-
presa de inteligência de mer-
cado focada em e-commer-
ce, as compras online mo-
vimentaram R$ 9,4 bilhões 
durante o mês de maio (1 a 
24/5), aumento de 126,9% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

De acordo com a compa-

nhia, o incremento está rela-
cionado ao volume de pedi-
dos realizados: ao todo, fo-
ram 23,8 milhões – 132,8% 
mais do que no mesmo inter-
valo de tempo em 2019.

Em uma análise das ca-
tegorias que apresentaram 
maior crescimento em ven-
das são: cartão-presente 
(+1.041% em relação ao 
mesmo intervalo do ano pas-
sado), Alimentos e Bebidas 
(+339%), Papelaria (+303%), 
Brinquedos (+246%) e Mó-
veis (+228%).

Já entre os produtos mais 
vendidos, os campeões em 
volume de vendas são: Toalha 
infantil (+15.373%), roupas 
de baixo infantis (+12.903%), 
Gel Antisséptico (+12.165%), 
Toalha de Mesa (+9.524%) e 
Pijamas (+9.362%).

“O crescimento expressi-
vo destas categorias podem 
ser facilmente explicados 
pela necessidade das pessoas 
permaneceram em suas casas 
após o início da pandemia 
no Brasil. Com os pais tra-
balhando em home office e 

as crianças impossibilitadas 
de irem para escola, tivemos 
uma mudança rápida no per-
fil de consumo, com produ-
tos relacionados a alimenta-
ção, bebidas e entretenimen-
to dentro de casa.”, explica 
André Dias, diretor executi-
vo do Compre&Confie.

Com as compras concen-
tradas em itens de menor va-
lor, consumidores gastaram 
menos: o tíquete médio apu-
rado foi de R$ 393,40, valor 
2,6% menor do que o regis-
trado no ano passado.

Negociação de dívidas pode diminuir prejuízos no setor de alimentos
Nos últimos anos, o setor 

de foodservice tem consegui-
do driblar a crise no Brasil. 
De acordo com uma pesqui-
sa realizada pela GS&NPD,  
em fevereiro de 2019, para o 
Instituto Foodservice Brasil 
(IFB), a alimentação fora do 
lar movimentou R$ 205 bi-
lhões no ano de 2018. Com 
a disseminação da covid-19 
no país, pequenos e médios 
comerciantes foram impac-
tados com o fechamento de 
seus estabelecimentos. O uso 
de entregas por delivery por 
meio de aplicativos têm sido a 
melhor saída até o momento. 

De acordo com Leonardo 
Almeida, CEO e diretor exe-
cutivo da Menu - tartup que 
abastece os restaurantes co-

nectando os principais distri-
buidores e indústrias do mer-
cado foodservice-, 80% dos 
bares e restaurantes do país 
são de pequenos empresários 
e únicos empreendimentos 
de um único dono. “É uma 
característica muito especí-
fica do Brasil, em outros pa-
íses o esquema de franquias 
é mais comum. Por isso, o 
comerciante costuma mistu-
rar as contas pessoais com as 
do próprio negócio. Menos 
dinheiro disponível em cai-
xa dificulta a recuperação do 
dono do comércio durante um 
período sem receita”, explica. 

Comer fora de casa tem 
sido cada vez mais frequente 
no dia a dia do brasileiro, hoje 
bares e restaurantes oferecem 

uma grande variedade de re-
feições. Almeida comenta que 
a demanda caiu. “Quem ven-
de refeição pronta, marmitex, 
por exemplo, se saiu melhor. 
É importante não romantizar 
a crise no setor de alimentos, 
os empreendedores devem 
encarar a crise de frente. Por 
isso, esse momento de flexi-
bilização é crucial para cuidar 
dos negócios”, afirma. 

O diretor executivo da 
Menu ainda alerta da neces-
sidade de negociar. É possí-
vel por exemplo pedir a isen-
ção das cobranças estatais 
como água e luz. “Também é 
importante que o comercian-
te busque negociar suas dívi-
das, procure por concessões 
de crédito e principalmente 

renegocie seus custos fixos 
como o aluguel. Ele pode 
pedir ao locatário para adiar 
o pagamento do mês atual. 
Após esse período as pessoas 
voltaram a comprar, em con-
sequência o fluxo de caixa 
vai aumentar”, conclui.

A mensagem do CEO é de 
esperança, Leonardo acredi-
ta que o mercado vai voltar 
a faturar e que os pequenos 
empreendedores precisam 
seguir algumas orientações 
para se manterem firmes. 
Pensando nisso, a Menu 
criou uma página específi-
ca (http://coronavirus.menu.
com.br/) com dicas práticas 
para comerciantes e peque-
nos empreendedores supera-
rem a crise após a pandemia. 
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ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
C.N.P.J.  05.524.572/0030-28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Iconic Lubrificantes S.A. (“Sociedade”) 
está domiciliada no Brasil, com sede na avenida das Américas, 3434 – Bloco 
2, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade tem como 
atividade a fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, ar-
mazenagem, transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquido de refrigera-
ção (para resfriar e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamen-
te ou por meio de terceiros; importação e exportação de lubrificantes, graxas, 
líquidos de refrigeração (para resfriar e anticorrosivos), peças e acessórios 
para a indústria automotiva, fluidos de freio e outros fluidos, incluindo amos-
tras de aditivos e óleo para análise e equipamentos relacionados à indústria 
petrolífera, bem como importação ou exportação de produtos e equipamentos 
em geral; prestação de serviços de filtragem de óleo para clientes, gerencia-
mento de estoque, depósito, consultoria técnica, comercial e administrativa; 
prestação de serviços aduaneiros, prestação de consultoria técnica e opera-
ções portuárias. A Sociedade opera com três fábricas, duas localizadas no 
estado do Rio de Janeiro (RJ); uma em São Cristóvão (RJ) e outra em Duque 
de Caxias (RJ); uma no estado de São Paulo (SP) em Osasco (SP), e vinte e 
quatro armazéns de distribuição de produtos lubrificantes, localizados estrate-
gicamente nas principais regiões do território nacional.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil (“BR GAAP”), que inclui legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações das normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas 
contábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira con-
sistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações finan-
ceiras, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O re-
sultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques 
são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o 
menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de 
exclusividade com clientes registrados no momento de sua ocorrência e reco-
nhecidos como redutor da receita de vendas no resultado conforme as condi-
ções estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amortização de 
cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos 
contratos. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, 
calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos di-
retos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de di-
reito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do 
contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros 
são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração 
do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida 

no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancela-
mento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. 
A Sociedade aplica as isenções de reconhecimento para arrendamentos com 
prazo contratual inferior a 12 meses e contratos de baixo valor. Nesses casos, 
a despesa com o arrendamento é reconhecida no resultado ao longo do prazo 
do arrendamento conforme incorrida. e) O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imo-
bilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando 
aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depre-
ciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida 
útil dos bens e são revisados anualmente. As benfeitorias em imóveis de ter-
ceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a vigência do contrato ou a 
vida útil dos bens. f) O intangível compreende os softwares adquiridos de ter-
ceiros, e quando aplicável são amortizados pelo método linear, levando em 
consideração sua vida útil e são revisados anualmente. A Sociedade não tem 
contabilizados ativos intangíveis que tenham sido gerados internamente ou 
que possuam vida útil indefinida. g) Os demais ativos são demonstrados aos 
valores de custo ou de realização, dos dois o menor, incluindo, quando aplicá-
vel, os rendimentos, as variações monetárias e cambiais incorridas ou deduzi-
dos de provisão para perda e, se aplicável, ajuste a valor presente. A autoriza-
ção para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho 
de Administração em 05 de junho de 2020.
3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As seguin-
tes normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de 
janeiro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com 
a adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vi-
gentes na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram conta-
bilizados: reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrenda-
mentos a pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de 
despesas de amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no 
resultado financeiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de 
resultado. A Sociedade selecionou como método de transição a abordagem 
retrospectiva modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse 
novo pronunciamento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimô-
nio líquido e sem a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a se-
guir sumariza os efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas de relatório de auditoria, sem 

ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade.
A ADMINISTRAÇÃO

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3.933 54.113
Aplicações financeiras 95.724 15.740
Contas a receber de clientes 234.037 256.244
Estoques 327.956 320.822
Tributos a recuperar 30.566 9.865
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 2.966 8.705
Demais contas a receber 12.880 9.662
Despesas antecipadas 1.127 1.161
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.934 3.081
Total do ativo circulante 711.123 679.393
Não circulante
Contas a receber de clientes 2.067 978
Depósitos judiciais 29.430 21.022
Imposto de renda e contribuição social diferidos 61.763 63.569
Demais contas a receber 107 331
Despesas antecipadas 93 708
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 2.223 3.436
Total do ativo realizável a longo prazo 95.683 90.044
Ativo de direito de uso 5.090 -
Imobilizado 164.065 147.281
Intangível 3.209 2.900

172.364 150.181
Total do ativo não circulante 268.047 240.225
Total do ativo 979.170 919.618

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Empréstimos - 50.076
Fornecedores 117.427 95.669
Salários e encargos sociais 27.399 24.677
Obrigações tributárias 38.994 49.406
Benefício pós-emprego 6.093 7.424
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 855 834
Arrendamentos a pagar 1.979 -
Demais contas a pagar 13.983 11.315
Total do passivo circulante 206.730 239.401

Não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 4.569 2.775
Benefícios pós-emprego 100.187 73.557
Arrendamentos a pagar 3.442 -
Total do passivo não circulante 108.198 76.332

Patrimônio líquido
Capital social 608.337 592.437
Reservas de lucros 88.879 -
Ajustes de avaliação patrimonial (32.974) (17.620)
Lucros acumulados - 29.068
Total do patrimônio líquido 664.242 603.885
Total do passivo e do patrimônio líquido 979.170 919.618

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços 1.944.127 1.040.293
Custos das mercadorias vendidas e dos serviços 
  prestados (1.509.946) (861.581)
Lucro bruto 434.181 178.712
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (184.201) (116.463)
Perdas estimadas de créditos de liquidação 
  duvidosa – reversão/(constituição) 7.985 (2.183)
Gerais e administrativas (183.936) (122.760)
Resultado na venda de bens (1) (2)
Outros resultados operacionais, líquidos 21.452 (41)
Lucro/(prejuízo) operacional 95.480 (62.737)
Equivalência patrimonial - 12.616
Lucro/(prejuízo) antes do resultado financeiro, do 
  imposto de renda e da contribuição social 95.480 (50.121)
Receita financeira 7.305 2.256
Despesa financeira (12.355) (174)
Resultado financeiro, líquido (5.050) 2.082
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de renda e 
  da contribuição social 90.430 (48.039)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (20.878) -
Diferido (9.741) 16.601

(30.619) 16.601
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 59.811 (31.438)
Lucro/(prejuízo) líquido por ação do capital 
  social (média ponderada do exercício) - R$ 0,0010 (0,0005)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 59.811 (31.438)
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Perdas atuariais com benefício pós-emprego (15.402) (9.293)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
  resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido 
  de imposto de renda e contribuição social 48 (48)
Resultado abrangente do exercício 44.457 (40.779)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Capital  
social

Retenção  
de lucros

Reserva especial   
dividendos obrigatórios  

não distribuídos

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial

Lucros/
(prejuízos)  

acumulados
Patrimônio  

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 592.437 - - (12.544) 61.078 640.971
Constituíção de imposto de renda e contribuição social sobre saldo das 
  perdas atuariais de benefícios pós-emprego - - - 4.265 - 4.265
Prejuízo líquido do exercício - - - - (31.438) (31.438)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - - - (9.293) - (9.293)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - - - (48) - (48)
Resultado abrangente do exercício - - - (9.341) (31.438) (40.779)
Outros - - - - (572) (572)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 592.437 - - (17.620) 29.068 603.885
Lucro líquido do exercício - - - - 59.811 59.811
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - - - (15.402) - (15.402)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - - - 48 - 48
Resultado abrangente do exercício - - - (15.354) 59.811 44.457
Transações com acionistas:
Aumento de capital em dinheiro 15.900 - - - - 15.900
Reserva de retenção de lucros referente a 31 de dezembro de 2018 - 29.068 - - (29.068) -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - 2.991 - - (2.991) -
Reserva de retenção de lucros - 42.615 - - (42.615) -
Dividendos propostos - - 14.205 - (14.205) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 608.337 74.674 14.205 (32.974) - 664.242

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 59.811 (31.438)
Ajustes para reconciliar o Lucro/(prejuízo) líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 14.757 10.033
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 135 -
Amortização de ativos de direito de uso 2.038 -
Resultado de equivalência patrimonial - (12.616)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 4.127 (9.264)

Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa 
  – reversão/(constituição) (7.985) 2.183
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.741 (16.601)
Imposto de renda e contribuição social correntes 20.878 -
Resultado na venda de bens 1 2
Provisão para perda de estoque (63) (199)
Provisão para benefício pós-emprego 5.491 7.072
Amortização de ativos de contratos com clientes 
  - direito de exclusividade 3.065 5.362
Demais provisões e ajustes 2 16.082

111.998 (29.384)
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 30.192 (2.460)
Estoques (7.071) (59.487)
Tributos a recuperar (14.962) (10.179)
Imposto de renda e contribuição social a compensar (1.043) -
Demais contas a receber (3.218) (6.874)
Despesas antecipadas 34 (974)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 21.758 (8.189)
Salários e encargos sociais 2.722 (875)
Obrigações tributárias (10.412) 14.563
Benefícios pós-emprego (1.331) 7.424
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 21 834
Demais contas a pagar 2.668 3.672

31/12/2019 31/12/2018
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (8.408) (10.438)
Contas a receber de clientes (1.089) 23
Demais contas a receber 224 512
Despesas antecipadas 615 (708)

(Aumento) diminuição no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego (2.198) (16.985)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.794 (677)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes - 
  direitos de exclusividade (705) (2.050)
Imposto de renda e contribuição social pagos (19.835) -

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) 
  atividades operacionais 101.754 (122.252)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa e equivalente de caixa absorvida na incorporação 
  Ipilubs - 18.656
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (79.984) (5.786)
Aquisição de imobilizado (30.898) (13.290)
Aquisição de intangível (1.132) -
Receita com venda de bens 42 -

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos(111.972) (420)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Captação - 50.000
Amortização (50.000) -
Juros pagos (3.706) -

Contraprestação de arrendamento mercantil (2.156) -
Aumento de capital 15.900 -
Sociedades relacionadas - 59.550

Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas 
  atividades de financiamentos (39.962) 109.550
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (50.180) (13.122)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 54.113 67.235
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.933 54.113
Transações sem efeito caixa:
Aporte de acervo líquido - 324.741

31/12/2019 % 31/12/2018 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços 2.372.100 1.239.891
Abatimentos, descontos e devoluções (21.407) (9.797)
Perdas estimadas de créditos de liquidação 
  duvidosa – reversão/(constituição) 7.985 (2.183)
Amortização de ativos de contratos com 
  clientes - direitos de exclusividade (3.065) (5.362)
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 21.451 (43)

2.377.064 1.222.506
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas 91.384 (143.243)
Custos das mercadorias, produtos e 
  serviços vendidos (1.559.018) (652.487)
Materiais, energia, serviços de terceiros e 
  outros (341.563) (174.129)

(1.809.197) (969.859)
Valor adicionado bruto 567.867 252.647
Retenções
Depreciações e amortizações (16.930) (10.033)
Valor adicionado líquido produzido pela 
  Sociedade 550.937 242.614
Valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial - 12.616
Receitas financeiras 7.305 2.256

7.305 14.872
Valor adicionado total a distribuir 558.242 257.486
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 114.997 20 101.886 40
Impostos, taxas e contribuições 366.477 66 182.115 71
Despesas financeiras e aluguéis 16.957 3 4.923 2
Dividendos e juros sobre o capital próprio 14.205 3 - -
Lucros/(prejuízo) retidos 45.606 8 (31.438) (13)
Valor adicionado distribuído 558.242 100 257.486 100

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 7.040
Total do ativo 7.040
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 73
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 6.967
Total do passivo 7.040
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal 
e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 
22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: O ICPC 22 esclare-
ce como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há 
incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre 
aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requi-
sitos do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não são espe-
rados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC 22, uma vez 
que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tri-
butos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social em 31 de de-
zembro de 2019 é composto por 60.451.185.289 (58.911.968.236 em 31 de 
dezembro de 2018) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Dessa 
forma, o capital social da Sociedade subscrito e totalmente integralizado em 
moeda nacional é de R$ 608.337, dividido em quotas de aproximadamente R$ 
0,01 cada uma, conforme demonstrado abaixo:

Número de quotas Valor em R$
Chevron Latin America Marketing LLC 26.595.925.926 266.233.317
Chevron Amazonas LLC 21.017 210
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 33.855.238.346 342.103.118

60.451.185.289 608.336.645
Em 16 de abril de 2019, houve aumento de capital em dinheiro no montante de 
R$ 15.900, mediante a emissão de 1.539.217.053 novas ações, com valor de 
emissão de R$ 0,01032993. b. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os 
ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em 
avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimô-
nio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas re-
gistrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financei-
ras mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o 
valor inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações 
cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avalia-
ção patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são 
reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação finan-
ceira. c. Reservas de lucros c.1 Reserva legal - Conforme a Lei das Socie-
dades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para re-
serva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode 
ser usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não 
pode ser usada para distribuição de dividendos. c.2 Reserva de retenção de 
lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de 
capital, principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e 
novos investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Socieda-
des por Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a 
realização da reserva de reavaliação. d. Distribuição de resultados e divi-
dendos - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo míni-
mo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. Foram destinados R$ 14.205 à reserva especial para 
dividendos obrigatórios não distribuído, sendo que tais dividendos serão pa-
gos aos acionistas quando a situação financeira da Sociedade assim permitir.
5 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos nume-
radores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
Lucro (prejuízo) líquido da Sociedade 59.811 (31.438)
Média ponderada das ações em circulação 
  (em milhares) 59.938.113 58.911.968
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – R$ 0,0010 (0,0005)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Cronograma de leilão de cessão onerosa em evento reservado
O Ministério de Minas e 

Energia (MME) apresentou, 
em evento reservado, na 
quarta-feira (10), o crono-
grama indicativo do leilão 
dos volumes excedentes ao 
contrato de cessão onerosa, 
para as áreas de Sépia e Ata-
pu. A expectativa é de que o 
edital seja publicado no 2º 
trimestre de 2021 e o leilão 
ocorra no 3º trimestre.

“É um assunto bastan-
te importante, principal-
mente agora que estamos 
discutindo a retomada 
econômica do país pós-
pandemia. Acho que o lei-
lão de Sépia e Atapu tem 
todas as condições para 
ser bem-sucedido”, afir-
mou o Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albu-
querque. O comunicado 

foi feito nesta sexta-feira 
pela Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP). 

O trabalho conta com a 
participação da Pré-Sal Pe-
tróleo S.A. (PPSA), Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE) e 
Ministério da Economia 
(ME). Os encontros têm 

ocorrido semanalmente. 
Na apresentação, o MME 

reforçou a governança do 
projeto, instrumentos, mé-
todos e processos que estão 
sendo utilizados. O trabalho 
tem sido conduzido a partir 
da Portaria nº 23/2020 bus-
cando não somente o aten-
dimento ao Acórdão TCU nº 
2430/2019, mas fundamen-
talmente a eliminação de 

incertezas, de modo a tornar 
o leilão o mais atrativo pos-
sível.

Também nesta sexta-
feira, o MME qualificou, 
com a Resolução 124, da 
13ª reunião do Programa de 
Parcerias de Investimento 
- PPI, a oferta permanen-
te de áreas para explora-
ção e produção de petróleo 
e gás natural, conduzida 

pela ANP, com o objetivo 
de apoio ao licenciamento 
ambiental. No sistema de 
oferta permanente as áreas 
para exploração e produ-
ção estão permanentemen-
te disponíveis ao mercado, 
permitindo que as empresas 
realizem seus estudos no 
seu tempo, sem dependên-
cia de um calendário pré-
estabelecido pelo governo.
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Ativos alternativos ganham 
força em meio à instabilidade

No primeiro trimestre deste ano, as taxas de juros glo-
bais caíram acentuadamente e, em meio a este cenário, um 
volume significativo de recursos foi transferido de fundos 
convencionais para fundos de private equity e outros “in-
vestimentos alternativos” como forma de refúgio.

Mas a busca por esta modalidade de ativos no mercado 
externo é uma tendência já verificada nos últimos anos. O 
Relatório Global de Gerenciamento de Ativos 2020, pub-
licado pelo Boston Consulting Group (BCG), estima que o 
investimento alternativo continuará crescendo a cada ano 
e, até 2024, será responsável por 17% da escala global de 
gerenciamento de ativos e 49% da receita do setor global 
de gerenciamento de ativos.

Segundo o documento, cuja definição de investimento 
alternativo inclui hedge funds, fundos de private equity, 
imóveis, infraestrutura, commodities e dívida privada, o 
mercado mundial de gerenciamento de ativos não encol-
heu desde 2003, ano em que o ativo total do setor foi US$ 
31 trilhões, tendo aumentado significativamente até 2019, 
onde atingiu US$ 89 trilhões, quantia que consegue ser 
mais expressiva do que a soma do PIB de muitas econo-
mias emergentes.

Na mesma toada, a Mercer, líder global de consultoria 
em carreira, saúde, previdência e investimentos, apresen-
tou a pesquisa Tendências de Alocação para Mercados em 
Crescimento 2020, com informações sobre a alocação e 
tendências de investimento de ativos de fundos de pensão 
na América Latina, Oriente Médio, África e Ásia.

O estudo, que foi realizado em 16 países, com investi-
dores responsáveis por um patrimônio de cerca de US$ 5,2 
trilhões, revela que a exposição em ações cresceu de 32% 
em 2014 para os atuais 37%, enquanto a renda fixa vem 
caindo (de 57% para 49%) nos últimos seis anos. Além 
disso, os investimentos alternativos também ganharam um 
pouco mais de força nas carteiras, passando de 3,7% para 
4,5% durante o período avaliado.

Os investimentos alternativos ainda são pouco dissemi-
nados entre os investidores comuns, o que eleva seu po-
tencial de crescimento. No Brasil, por exemplo, quando 
se fala em diversificação, as pessoas, em geral, pensam 
apenas em ações e fundos imobiliários, esquecendo da 
ampla gama de ativos existentes. Mas esta postura tende a 
ser revertida, e por esse motivo o mercado de alternativos 
é crescente e deve se manter assim à medida que mais in-
vestidores procurarem retornos mais altos e maior diversi-
ficação diante do fim dos ganhos fáceis em renda fixa e da 
volatilidade das ações.

Além disso, as novas tecnologias promovidas pelas fin-
techs democratizarão o acesso a este tipo de investimen-
tos para as pessoas físicas. Historicamente, sua originação 
sempre foi cara e difícil, o que leva esses ativos a fica-
rem restritos a investidores qualificados ou detentores de 
grandes fortunas. Tal situação é rompida pelo surgimento 
dos chamados robôs de investimentos.

Para se ter uma ideia, através de mecanismos como 
este, já foram originados cerca de R$ 400 milhões de prec-
atórios acessíveis para os investidores comuns nos últimos 
12 meses, e a tendência é de que o volume cresça muito 
mais daqui para a frente, pois há uma gama de investi-
dores que desejam abrir mão de liquidez para obter uma 
maior rentabilidade.

À medida que os investidores conhecem o mundo dos 
alternativos, e eles se tornem mais acessíveis, sua par-
ticipação ganha expressividade nas carteiras. Espaço para 
crescimento há e muito.

q Arthur Farache
CEO da Hurst

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia aberta. CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. NIRE  3.3.0027140-6. 

ATA DA AGOE. Data, hora e local. Às 12h do dia 26/05/20, na R da Assem-
bleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ. Convocação. Por avi-
sos publicados no DOERJ em 28, 29 e 30/04/20 (pgs. 24, 24 e 48, respectiva-
mente); e no Monitor Mercantil em 28, 29 e 30/04/20 (pgs. 05, 06 e 03, respec-
tivamente). Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. 
Os acionistas dispensaram a presença do representante do auditor independe 
da Cia, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do arti-
go 134, §2º, da Lei 6.404/1976. Presidente: Arthur Prado Silva. Secretária: Mar-
celle Vasconcellos. Ordem do Dia. Em AGO (i)Apreciação do Relatório da Adm 
e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/19, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii)Apreciação do Re-
sultado do exercício findo em 31/12/19 e destinação do lucro Líquido do exer-
cício; e, Em AGE(iii)Fixação da remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2020. Deliberações tomadas por unanimidade. Em 
AGO (i)Aprovar, sem reservas, o Relatório da Adm e das Demonstrações Finan-
ceiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício findo em 31/12/19, em conformidade com as publicações efetivadas 
nas edições do DOERJ e do jornal Monitor Mercantil no dia 27/04/20; (ii)Aprovar, 
sem reservas, a absorção do prejuízo apurado no exercício findo em 31/12/19, 
no montante de R$501.548.171,64 pela reserva de lucros a realizar, pela re-
serva especial de dividendos e pela reserva legal, nos termos do art. 189 da lei 
6.404/64. Em AGE:(iii) Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração anual 
global dos administradores em até R$792.000,00, sendo de até R$576.000,00  
para o CA e R$216.000,00 para a Diretoria. A remuneração dos administradores 
será distribuída conforme o previsto nos Arts 12 e 19 do Estatuto Social da Cia. 
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a assembleia encerrada depois 
de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Arthur 
Prado Silva (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas 
Presentes: BB Carteira Ativa Fundo de Investimento em Ações, por sua pro-
curadora Viviane Rodrigues; Carteira Ativa II Fundo de Investimento de Ações 
por seus procuradores Fabiano Penna Zimmermann e Vitor Hugo Marcondes 
Sodré; Singular Fundo de Investimento em Ações, por seu procurador Paulo 
de Sá Pereira; Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, por sua 
procuradora Maria Antonieta de Faria Cortezzi; Fundação CESP, por seu procu-
rador Paulo de Sá Pereira; e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, 
por sua procuradora Viviane Rodrigues. RJ, 26 de maio de 2020. “Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata  lavrada em livro próprio”.Jucerja em  08/06/2020 
sob o n 00003880930- Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6 - Cia. Aberta

Edital de Convocação - AGE: São convocados os acionistas da Ideiasnet 
S.A. (“Cia.” ou “Ideiasnet”) a se reunirem em 1ª convocação, no dia 10/07/20, 
às 11:30h, por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no §2-A do 
Art. 124 da Lei 6.404/76, disciplinada pela Instrução CVM 481/09, em AGE 
(“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação 
da adoção de medidas pela Cia. visando à migração ao segmento especial de 
listagem da B3 denominado Novo Mercado no prazo de até 1 ano contado da 
data desta Assembleia; (ii) Aprovação da reforma do Estatuto Social da Cia., a 
fim de refletir seu novo papel de holding dedicada ao investimento na Padtec 
S.A. (“Padtec”), com alterações: da denominação social (Art. 1º), do objeto so-
cial (Art. 2º), da sede (Art. 3º), do prazo para convocação de assembleia geral 
(Art. 9º), das matérias a serem deliberadas em assembleia geral (Art. 11), das 
políticas que os Administradores devem aderir (Art. 12), da composição do C.A. 
(Art. 13), do prazo de convocação e materiais a serem disponibilizados para as 
reuniões do C.A. (Art. 14), das matérias a serem deliberadas em C.A. (Art. 17), 
da composição da Diretoria (Art. 18), das matérias a serem deliberadas em Di-
retoria (Art. 19), da atualização monetária de dividendos declarados (Art. 26), 
além de outros ajustes de redação e inclusão de cláusula relativa à oferta pú-
blica de ações (Art. 31); (iii) Aprovação alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Cia., em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo C.A. em 
05/06/20 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 817.000,00, com 
a emissão de 817.000 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal; 
(iv) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.; (v) Aprovação da 
Política para Transações com Partes Relacionadas da Cia.; (vi) Aprovação da 
Política de Remuneração da Cia.; (vii) Eleição de novos membros para o C.A., 
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante será 
facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do C.A. 
da Cia., em substituição da totalidade dos atuais membros do C.A., observado 
que os novos membros deverão ser eleitos para completar o mandato dos 
atuais membros; (viii) Considerando o pedido enviado à Cia. pelo acionista 
Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomuni-
cações, instalar e eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e 
fixar a sua remuneração; e (ix) Aprovação da instrução de voto para a AGE 
da Padtec S.A. no sentido de aprovar a alteração dos Arts. 2º (“Da Denomi-
nação, Sede, Duração e Objeto”), 5º (“Do Capital e das Ações”), 11 a 18 (“Da 
Administração”), 20 e 21 (“Exercício Social”) e 23 (“Da Dissolução, Liquidação 
e Extinção”) do Estatuto Social da investida Padtec a fim de extinguir o C.A. 
e o conselho fiscal e alterar matérias de competência da assembleia geral da 
Padtec, além de outros ajustes de redação. Para a presente Assembleia, os 
Acionistas da Ideiasnet poderão (i) votar nas matérias objeto da ordem do dia 
através de Boletim de Voto a Distância (“BVD”) ou da procuração disponibi-
lizada pela Cia. por meio de Pedido Público de Procuração; ou (ii) participar 
dos trabalhos da Assembleia e votar nas matérias objeto da ordem do dia 
remotamente por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia. 
(plataforma “ZOOM”). Caso o Acionista deseje adotar o procedimento de voto 
a distância, através de BVD, deverá transmitir instruções de preenchimento, 
enviando o respectivo BVD ao escriturador das ações de emissão da Cia., aos 
seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso de Acionistas 
titulares de ações depositadas em depositário central ou diretamente à Cia. 
até o dia 03/07/20 (inclusive). O BVD deverá estar devidamente acompanhado 
da documentação necessária informada neste Edital. Para informações adicio-
nais, o Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM 481/09 
e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Cia.. De acordo 
com a Instrução CVM 481/09, conforme alterada, a Administração da Cia. tam-
bém disponibiliza aos seus Acionistas modelo de procuração conforme Pedido 
Público de Procuração. O Acionista que desejar participar utilizando-se desta 
procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@ideiasnet.com.br até às 13h do 
dia 08/07/20, devidamente acompanhada da documentação necessária infor-
mada neste Edital. Outras informações para o uso do Pedido Público de Pro-
curação estão disponíveis na Proposta da Administração. Por fim, o Acionista 
que desejar participar da Assembleia remotamente por meio de plataforma 
eletrônica a ser disponibilizado pela Cia. deverá enviar solicitação à Ideiasnet 
para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, até às 13h do dia 08/07/20, a qual deverá 
ser devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste 
Edital. Outras informações para a participação remota na Assembleia estão 
disponíveis na Proposta da Administração. Para aqueles Acionistas que op-
tarem participar através de BVD enviado diretamente à Cia., por Pedido Pú-
blico de Procuração disponibilizado pela Ideiasnet ou remotamente por meio 
de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia., solicita-se o envio dos 
seguintes documentos para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores: (i) extrato ou comprovante de 
titularidade de ações expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou 
pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora de serviços de es-
crituração de ações da Cia.; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por 
procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais 
aplicáveis (art. 126 da Lei 6.404/1976). As informações e documentos referen-
tes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, em especial a Proposta 
da Administração, estão disponíveis aos acionistas na sede social da Cia., 
bem como nos endereços eletrônicos da Cia. (www.ideiasnet.com.br), da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vi-
gente. RJ, 09/06/20. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do C.A..

Argentina fará nova oferta aos credores
A Argentina alongou o pra-

zo para o swap de cerca de 66 
bilhões em dívidas emitidas 
sob legislação estrangeira até 
19 de junho e apresentará uma 
nova oferta aos seus credores 
muito em breve, informou o 
Ministério da Economia nes-
ta sexta-feira. O país entrou 
em default em abril passado, 
quando não pagou cerca de 
US$ 500 milhões em juros 
sobre três dos títulos sujeitos 
a swap. Se chegar a um acor-
do com os credores, o default
será superado.

Nesta renegociação da dí-

vida, existem títulos de 2005 
e 2010, produto de uma rees-
truturação anterior, e também 
novos títulos emitidos a par-
tir de 2016. A dívida pública 
da Argentina totaliza cerca 
de 324 bilhões de dólares, o 
equivalente a quase 90% de 
seu Produto Interno Bruto.

Conforme a AFP, o país 
sul americano está analisan-
do sugestões “sobre as dife-
rentes maneiras de melhorar 
as cobranças (...) e maximi-
zar o apoio dos investidores, 
enquanto preserva seus obje-
tivos de sustentabilidade da 

dívida”, disse um comuni-
cado oficial divulgado nesta 
sexta-feira, quando vencia o 
último prazo oficial.

“A Argentina e seus asses-
sores pretendem aproveitar 
essa extensão para continuar 
as discussões e permitir que 
os investidores continuem 
contribuindo para uma bem-
sucedida reestruturação da 
dívida”, acrescentou o texto.

É a terceira vez que o 
prazo para o swap é prorro-
gado, pois em 8 de maio a 
grande maioria dos credores 
rejeitou a primeira oferta que 

contemplava um período de 
carência de três anos e uma 
redução de 62% nos juros e 
5,4% em capital.

Os termos de uma nova 
oferta ainda são desconhe-
cidos. “Está claro que a Ar-
gentina precisa encontrar um 
acordo com os credores, está 
claro que os credores não 
aceitaram a (primeira) ofer-
ta” feita em maio, afirmou o 
presidente Alberto Fernán-
dez nesta semana. “Está cla-
ro que a Argentina vai me-
lhorar sua oferta”, garantiu, 
sem dar mais detalhes.

CVM divulga relatório do primeiro trimestre de 2020
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) publi-
cou, no feriado de 11 de ju-
nho, o Relatório de Ativida-
de Sancionadora relativo ao 
primeiro trimestre de 2020. 
Desta vez, a autarquia apre-
senta uma inovação: além do 
tradicional documento, a Su-
perintendência de Processos 
Sancionadores (SPS) elabo-
rou uma versão resumida. 

“Os participantes do mer-
cado já estão familiarizados 
com o Relatório completo, 
portanto, entendemos que 
seria conveniente e funcio-
nal migrar para uma versão 
mais simplificada e focada 
nos resultados de forma ob-
jetiva. Porém, considerando 
a entrada de novos investido-
res no mercado nos últimos 

meses, que podem ter o inte-
resse em conhecer cada vez 
mais a atuação sancionadora 
da CVM, resolvemos dispo-
nibilizar as duas versões”, 
analisa Carlos Guilherme 
Aguiar, Superintendente de 
Processos Sancionadores 
(SPS/CVM).

Além de destacar alguns 
processos julgados no perío-
do, o relatório realça a impor-
tância da Deliberação CVM 
848, editada em 25/3/2020, 
logo no início da crise sani-
tária causada pelo novo co-
ronavírus no Brasil. Por meio 
do texto, a autarquia alterou 
determinados prazos previstos 
na regulamentação, tendo em 
vista o impacto da pandemia 
da Covid-19 sobre a atividade 
econômica.

Ofícios de Alerta

No 1º trimestre de 2020, 
as áreas técnicas da CVM 
realizaram 118 emissões de 
ofícios de alerta. Trata-se de 
instrumento educativo que 
comunica sobre irregulari-
dades observadas e, se for o 
caso, determina prazo para a 
correção do problema sem a 
abertura de procedimento san-
cionador.

Foram iniciados 25 pro-
cedimentos administrativos 
investigativos, sendo 8 in-
quéritos administrativos, 
16 termos de acusação de 
rito ordinário e um termo 
de acusação de rito simpli-
ficado. No mesmo período, 
as áreas técnicas conclu-
íram 22 processos admi-

nistrativos (inquéritos ou 
Termos de Acusação) que 
resultaram em algum tipo 
de acusação. Tais proces-
sos passaram ao status de 
Processos Administrativos 
Sancionadores (PAS) e se-
rão apreciados pelo Cole-
giado da CVM por meio de 
Julgamentos e/ou Termos 
de Compromissos.

No mesmo período, o Co-
legiado apreciou propostas 
de Termos de Compromisso 
(TCs) referentes a 24 pro-
cessos, envolvendo 63 pro-
ponentes. Destas propostas 
analisadas nas Reuniões do 
Colegiado, foram aprova-
dos TCs relacionados a 17 
processos, envolvendo 41 
proponentes, totalizando R$ 
17,14 milhões.

Petrobras anuncia fase vinculante de ativos na Colômbia 
A Petrobras, em continui-

dade ao comunicado divul-
gado em 21/05/2020, iniciou 
a fase vinculante referente 
à venda de 100% das ações 
detidas pela Petrobras Inter-
national Braspetro B.V. (PIB 
BV) e outras subsidiárias da 
estatal, na Petrobras Colom-
bia Combustibles (Pecoco). 

Na Colômbia, a Petro-
bras atua, por meio da Pe-
coco, no mercado de distri-
buição e comercialização 
de gasolina, diesel e lubri-
ficantes, com uma rede de 
124 estações de serviços e 
7 unidades de armazena-
mento, sendo uma própria 
em Puente Aranda.

Os habilitados para essa 
fase receberão carta-convite 
com instruções sobre o pro-
cesso de desinvestimento, 
incluindo orientações para a 
realização de due diligence 
e para o envio das propostas 
vinculantes.

“A presente divulga-
ção está de acordo com 

as diretrizes para desin-
vestimentos da Petrobras 
e com o regime especial 
de desinvestimento de 
ativos pelas sociedades 
de economia mista fede-
rais, previsto no Decreto 
9.188/2017”, destacou a 
petroleira em comunicado 
nesta sexta-feira.
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As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

Capital 
social

Reser-
va de 

capital

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

reten-
ção de 
lucros

Ajus-
te 

TVM

Ajuste 
acu-

mula-
do de 
con-

versão

Tran-
sações 

com 
acio-

nistas

Lucros 
acumu-

lados Total

Partici-
pação 
acio-
nista 

minori-
tário

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2017 308.053 4.420 10.762 100.312 667 - - - 424.214 - 424.214
Incentivo baseado em ações - 137 - - - - - - 137 - 137
Ganho não realizado nos 
títulos disponíveis para 
venda - - - - 3.270 - - - 3.270 - 3.270
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 20.309 20.309 - 20.309
Variação cambial de inves-
timento exterior (43) - (43) - (43)
Proposta para destinação 
do lucro líquido:
Distribuição de juros sobre 
capital próprio - - - - - - - (7.576) (7.576) - (7.576)
Constituição de reserva 
legal - - 1.015 - - - - (1.015) - - -
Constituição de reserva de 
retenção de lucros - - - 11.718 - - - (11.718) - - -

Saldos em 31/12/2018 308.053 4.557 11.777 112.030 3.937 (43) - - 440.311 - 440.311
Participação de não contro-
ladores - - - - - - - - - 87.367 87.367
Ganho não realizado nos 
títulos disponíveis para 
venda - - - - 4.681 - - - 4.681 4.681
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 11.404 11.404 (6.092) 5.312
Variação cambial de inves-
timento exterior 11 - 11 - 11
Ganho na transação de 
capital com acionista - - - - - - 4.688 - 4.688 4.688
Proposta para destinação 
do lucro líquido: -
Distribuição de juros sobre 
capital próprio - - - - - - - (9.752) (9.752) - (9.752)
Constituição de reserva 
legal - - 570 - - - - (570) - - -
Constituição de reserva de 
retenção de lucros - - - 1.082 - - - (1.082) - - -

Saldos em 31/12/2019 308.053 4.557 12.347 113.112 8.618 (32) 4.688 - 451.343 81.275 532.618

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL E CONSOLIDADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais) 

Controladora Consolidado

Ativo 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
31/12/2018 

(Reclassificado)
Ativo circulante 14.977 12.019 2.310.247 1.940.017
Disponível 3 4 62.335 31.053
Aplicações financeiras 195 319 409.976 593.924
Crédito das operações com seguros, resseguros e 
retrocessão - - 769.416 458.956
Custo de aquisição diferido - - 41.058 29.971
Outros créditos operacionais - - 1.134 1.561
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões 
técnicas - - 906.333 783.603
Prêmios de resseguro e retrocessão diferidos - - 468.534 288.791
Sinistros de seguros e retrocessão - - 330.653 401.192
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados - - 100.119 87.174
Provisão de despesas relacionadas - - 4.967 4.758
Outros ativos de retrocessão - provisões técnicas - - 2.060 1.688
Títulos e créditos a receber 14.779 11.696 119.530 40.949
Ressarcimento a recuperar - - 81.998 13.267
Títulos e créditos a receber - - 8.494 648
Créditos tributários 5.644 4.599 28.781 26.780
Outros créditos 9.135 7.097 257 178
Despesa antecipada - - 465 76
Ativo não circulante 447.153 436.492 832.315 471.963
Realizável a longo prazo 291 139 825.018 464.030
Aplicações financeiras - - 510.561 170.101
Crédito das operações com seguros, resseguros e 
retrocessão - - 94.216 91.615
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões 
técnicas - - 170.789 164.764
Prêmios de resseguro e retrocessão diferidos - - 166.129 143.913
Sinistros de seguros e retrocessão - - 4.197 20.773
Provisão de despesas relacionadas - - 463 78
Títulos e créditos a receber 291 139 6.072 510
Custo de aquisição diferido - - 43.380 37.040
Investimentos 446.862 436.353 - -
Imobilizado - - 3.192 3.124
Intangível - - 4.105 4.809
Total ativo 462.130 448.511 3.142.562 2.411.980
Passivo
Passivo circulante 10.787 8.200 2.255.210 1.625.219
Obrigações a pagar 9.410 7.426 22.632 12.921
Impostos e encargos sociais a recolher 382 1 4.443 3.688
Encargos trabalhistas - - 2.075 1.582
Impostos e contribuições 995 773 7.338 2.544
Débitos de operações com seguros e resseguros - - 508.597 286.329
Provisões técnicas de seguros e resseguros - - 1.699.932 1.310.958
Depósitos de terceiros - - 10.193 7.197
Passivo não circulante - - 354.734 346.450
Créditos tributários - - - 7.800
Débitos de operações com seguros e resseguros - - 60.722 68.391
Provisões técnicas de seguros e resseguros - - 293.997 270.249
Outras obrigações - - 15 10
Patrimônio líquido 451.343 440.311 532.618 440.311
Aos acionistas da controladora 451.343 440.311 451.343 440.311
Capital social 308.053 308.053 308.053 308.053
Reserva de capital 4.557 4.557 4.557 4.557
Reservas de lucros 125.459 123.807 125.459 123.807
Ajuste acumulado de conversão (32) (43) (32) (43)
Ajuste de títulos e valores mobiliários 8.618 3.937 8.618 3.937
Ganho na transação de capital com acionista 4.688 - 4.688 -
PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTA MINORITÁRIO - - 81.275 -
Total do passivo e do patrimônio líquido 462.130 448.511 3.142.562 2.411.980

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO RESULTADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Prêmios emitidos líquidos - - 1.243.090 812.018
Variações das provisões técnicas - - (209.137) (100.348)
Prêmios ganhos - - 1.033.954 711.670
Receita com emissão de apólices - DPVAT - - 2.933 2.553
Sinistros ocorridos - - (584.589) (577.360)
Custos de aquisição - - (47.054) (39.979)
Outras receitas e despesas operacionais - - (31.273) (50.094)
Resultado com resseguro e retrocessão - - (375.470) (7.685)
Despesas com tributos (1.009) (794) (22.458) (14.739)
Despesas administrativas (553) (412) (50.295) (39.908)
Resultado com ativos não correntes - - (67) (5)
Resultado financeiro, líquido 238 234 96.571 52.880
Resultado de equivalência patrimonial 12.577 21.142 - -
Resultado antes dos impostos e participações 11.253 20.170 22.251 37.335
Imposto de renda 111 102 (6.649) (5.904)
Contribuição social 40 37 (729) (3.963)
Participações sobre o lucro - - (9.561) (7.157)
Lucro líquido do exercício 11.404 20.309 5.312 20.309
 Atribuível a: 
Acionista controlador - - 11.404 -
Acionista minoritários - - (6.092) -
Lucro líquido do exercício 11.404 20.309 5.312 20.309

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Lucro líquido do exercício 11.404 20.309 5.312 20.309
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o 
resultado do exercício em períodos subsequentes:
 Variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda 7.802 5.348 10.663 5.348

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Efeito do imposto de renda e contribuição social (3.121) (2.078) (4.305) (2.078)
Total de outros resultados abrangentes do exercício, líq. dos impostos 4.681 3.270 6.358 3.270
Total de outros resultados abrangentes do exercício 16.085 23.579 11.670 23.579
Atribuível aos controladores 16.085 23.579 16.750 23.579
Atribuível ao minoritário - - (5.080) -

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO RESULTADO ABRANGENTE  – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.105.758/0001-07

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 11.404 20.309 5.312 20.309
Ajuste para

Depreciações e amortizações - - 3.447 3.302
Incentivo baseado em ações - - - 137
Equivalência patrimonial (12.577) (21.142) - -
Perda por redução do valor recuperável dos ativos - - 800 622
Outros ajustes - - - (17)

(1.173) (833) 9.559 24.353
Variações nas contas patrimoniais

Ativos financeiros 124 465 (151.820) (134.020)
Créditos das operações com seguros e resseguros - - (313.061) (42.614)
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas - - (128.755) (365.972)
Ativo fiscal diferido (151) - - (510)
Créditos tributários - (768) (7.563) (2.643)
Outros créditos 3.881 348 (7.072)
Custo de aquisição diferido - - (17.427) (9.571)
Depósitos judiciais e fiscais - - - 28.443
Despesas antecipadas - - (389) (76)
Passivo fiscal diferido - - (7.800) (4.300)
Impostos e contribuições 603 154 755 1.232
Débitos de operações com seguros e resseguros - - 214.599 32.358
Obrigações a pagar (475) (3.122) 24.445 (1.198)
Depósitos de terceiros - - 2.996 3.783
Provisões técnicas - - 412.722 459.248
Imposto de renda e contribuição social pago 1.616 (7) 5.297 (7)
Títulos e créditos a receber (1.049) - (76.577) -
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 7.797 1.050 - -

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 7.292 820 (32.671) (18.566)
Atividades de investimentos

Adição de Investimentos 4.688 (818) 4.688 -
Aquisição de imobilizado - - (725) (122)
Aquisição de intangível - - (2.087) (1.453)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento 4.688 (818) 1.876 (1.575)
Atividades de financiamentos

Participação dos acionistas minoritários - - 81.275 -
Retirada de sócio - Incorporação - - (7.217) -
Ganho na transação de capital com acionista (4.688) - (4.688) -
Pagamento de juros sobre capital próprio (7.293) - (7.293) (2.769)

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  (11.981)  - 62.077 (2.769)
Aumento (redução) líquido (a) no caixa e equivalentes de caixa  (1) 2 31.282 (22.910)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  4  2 31.053 53.963
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3 4 62.335 31.053

Formação de joint-venture entre Latam e Delta
Cade avaliará 
proposta de 
aprovações 
regulatórias 
necessárias

Aéreas anunciaram o 
acordo em maio, mas negó-
cio ainda precisa da autori-
zação do órgão antitruste

Nesta sexta-feira, a em-
presa aérea Latam entregou 
ao Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) a proposta de forma-
ção de uma companhia con-
junta (joint venture) com a 
companhia norte-americana 
Delta Airlines. O acordo de 
joint venture foi assinado no 
dia 9 de maio, mas requer 
ainda aprovação de autori-
dades regulatórias do Brasil.

Após as aprovações regu-
latórias necessárias, combi-
nará as malhas aéreas alta-

mente complementares das 
companhias entre as Améri-
cas do Norte e do Sul. Jero-
me Cadier, diretor-executivo 
da Latam Brasil, afirmou que 
a criação da joint venture faz 
parte da estratégia de enfren-
tamento das perdas diante do 
cenário da pandemia.

“Nossa aliança estraté-
gica com a Delta continua 
sendo uma prioridade. Essa 
apresentação reafirma nosso 
compromisso em fornecer 
aos clientes liderança em 
conectividade e experiência 
de viagem nas Américas e 
a aliança é uma das manei-
ras pelas quais emergiremos 
dessa crise global como um 
grupo de companhias aéreas 
mais forte, mais ágil e mais 
competitivo”, ressaltou em 
nota.

Em nota, o diretor-exe-
cutivo da Delta, Ed Bastian, 
comentou, no site da empre-
sa, que a parceria já havia 
sido construída no ano pas-
sado e que o novo contexto 
aprofundou a intenção de 
construção da atuação con-

junta, informou a agência 
Brasil.

“Enquanto nossas compa-
nhias enfrentam os impac-
tos da covid-19 nos nossos 
negócios e adotam medidas 
para proteger a segurança 
dos nossos consumidores e 
empregados, estamos cons-
truindo a aliança que sabe-
mos que eles (consumidores) 
irão querer voar no futuro”, 
ressaltou.

A Delta possuía partici-
pação na Gol, mas se desfez 
dela no fim de 2019. 

“No final do ano passado, 
decidimos construir a alian-
ça estratégica líder na Amé-
rica Latina, juntamente com 
a Latam, e, embora o cenário 
da indústria tenha mudado, 
nosso compromisso com 
esta joint venture está mais 
forte do que nunca”,disse 
Bastian no mês passado. 
“Enquanto nossas empresas 
enfrentam o impacto da Co-
vid-19 em nossos negócios 
e tomam medidas para pro-
teger a segurança de nossos 
clientes e funcionários, tam-

bém estamos construindo a 
aliança de companhias aére-
as que sabemos que desejam 
voar no futuro”.

Em maio, a Latam apre-
sentou pedido de recupe-
ração judicial nos Estados 
Unidos por conta dos efeitos 
da crise provocada pela pan-
demia. No dia 26 de maio, 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, declarou 
que o governo acompanha 
o caso da empresa aérea. O 
pedido envolve uma dívida 
de US$ 17,96 bilhões, de 
acordo com o documento 
protocolado em uma corte 
do distrito de Nova York. A 
companhia informa ter ati-
vos no total de US$ 21,09 
bilhões.

O grupo tem mais de 100 
mil credores ao todo. Os 
maiores são Wilmington 
Trust Company, com US$ 
777,5 milhões; Citibank 
(US$ 603,2 milhões); Credit 
Agricole Corporate & In-
vestment Bank (US$ 274,4 
milhões); Wells Fargo (US$ 
276,9 milhões) e Natixis 

(US$ 242,9 milhões).

Clientes

De acordo com a Delta e 
a Latam, desde setembro de 
2019 as duas empresas têm 
alcançado resultados im-
portantes com o acordo de 
benefícios para o cliente, in-
cluindo:

- Acordos de codeshare 
entre a Delta e as filiais da 
Latam no Peru, Equador, 
Colômbia e Brasil que per-
mitem aos clientes adquirir 
passagens e acessar destinos 
de suas respectivas malhas 
aéreas, que serão expandidos 
para voos de longo curso en-
tre os Estados Unidos, Cana-
dá e América do Sul, além de 
voos regionais. As afiliadas 
da Delta e da Latam no Chi-
le e na Argentina também 
planejam assinar acordos de 
codeshare nas próximas se-
manas.

- Benefícios para passa-
geiros frequentes: os clientes 
Delta SkyMiles podem acu-
mular e utilizar as suas milhas 

em voos da Latam, enquanto 
os clientes Latam Pass podem 
acumular e utilizar as suas 
milhas em voos da Delta em 
suas respectivas malhas aé-
reas. Espera-se que o acordo 
recíproco para os clientes top 
tier esteja disponível a partir 
de junho de 2020.

- Conexões nos principais 
aeroportos: os clientes po-
dem se conectar facilmen-
te entre os voos da Delta 
e da Latam nos principais 
aeroportos operados pelas 
companhias, incluindo o 
Terminal 4 no Aeroporto In-
ternacional John F. Kennedy 
(Nova York) e o Terminal 3 
no Aeroporto de Guarulhos 
(São Paulo).

- Acesso recíproco nos 
lounges: clientes elegíveis 
da Latam podem acessar o 
Delta Sky Club em Nova 
York (JFK) e clientes elegí-
veis da Delta podem acessar 
o lounge da LATAM em Bo-
gotá (BOG). A ampliação do 
acesso recíproco aos lounges 
dos aeroportos está prevista 
para junho de 2020.

AIIB emite US$ 423 milhões em títulos panda na China
O Banco Asiático de In-

vestimento em Infraestrutu-
ra (AIIB, na sigla em inglês) 
lançou nesta quinta-feira 
títulos panda no valor de 3 
bilhões de iuanes (US$ 423 
milhões) no mercado inter-
bancário de bônus da China. 
Esta é a primeira vez que a 
organização multilateral en-

tra no mercado.
A emissão tem um prazo 

de vencimento de três anos 
com juros de 2,4%, que 
visa angariar capital para 
facilitar a resposta do AIIB 
à covid-19 a curto prazo e 
manter seu compromisso de 
investir em infraestrutura 
sustentável a longo prazo, de 

acordo com uma declaração 
do banco.

Os títulos foram subs-
critos 2,78 vezes acima do 
disponível por mais de 20 
investidores, com 35% dis-
tribuídos para investidores 
chineses e 65% para inves-
tidores internacionais, afir-
mou o AIIB.

“A transação bem-sucedi-
da serve como uma referên-
cia importante para nossas 
futuras emissões nos próxi-
mos anos”, disse Jin Liqun, 
presidente do AIIB e presi-
dente do conselho.

A precificação bem-suce-
dida é outro marco impor-
tante na estratégia de finan-

ciamento do AIIB para ser 
um emissor diversificado 
com acesso a investidores 
em todo o mundo, observou 
Andrew Cross, diretor finan-
ceiro do AIIB.

As receitas líquidas da ven-
da de títulos serão usadas para 
suportar o financiamento do 
AIIB, incluindo aquele sob 

a covid-19 Crisis Recovery 
Facility (CRF), criada como 
parte de uma resposta interna-
cional coordenada para com-
bater a pandemia covid-19 e 
responder flexível e eficiente-
mente às demandas dos clien-
tes. A CRF tem um tamanho 
inicial entre US$ 5 bilhões e 
US$ 10 bilhões.




