
Qual a vacina do 
Coronavírus na 

economia brasileira? 

A contaminação 
do Coronavírus na 
economia do Brasil já faz 
parte da realidade dos 
executivos das empresas

O recuo do consumo e 
da produção na China 
e em outros países 

contaminados, como a Itália, 
já afetam as empresas brasi-
leiras que mantém negócios 
de exportação e importação 
com esses países. 

Essa retração mundial na 
produção e consumo tam-
bém contamina a bolsa de 
valores do Brasil, que é agra-
vada pela "aversão de risco", 
ou seja, quando eventos 
geopolíticos ou relacionados 
com a área de saúde levam 
incerteza para as populações 
e, consequentemente, para 
os mercados. 

Nomes como a BRF, JBS, 
Suzano, Vale e Petrobrás 
exportam exatamente o que 
a China mais importa, que é 
a carne bovina, a soja, a ce-
lulose, o minério de ferro e o 
óleo bruto de petróleo. Para 
se ter uma ideia, segundo o 
Ministério da Economia, em 
2019, a China foi responsável 
por 28% das exportações 
brasileiras. Isso é aproxi-
madamente o dobro das 
exportações para os Estados 
Unidos, que atingem 13%. 

Outro setor da economia 
brasileira que já começou a 
sentir os sintomas do Co-
vid-19 envolve as empresas 
de tecnologia que fabricam 
celulares, tablets, computa-
dores, entre outros, e que 
enfrentam dificuldades para 
importar insumos e repor 
componentes por causa da 
quarentena das indústrias 
chinesas, que em média ofe-
recem 60% desses produtos. 

Segundo nota divulgada na 
última segunda-feira (16), 
pela consultoria IDC, haverá 
uma possível queda de 10% 

nas vendas dos dispositivos 
móveis na América Latina, 
podendo chegar, num pior 
cenário, a uma retração de 
20% em consequência do 
surto de Coronavírus. E o 
Brasil será um dos países 
mais afetados em função da 
baixa produção de compo-
nentes. 

Em se tratando de outros 
negócios, o cenário brasileiro 
pode ficar ainda mais compli-
cado, pois além do recuo das 
importações e exportações, 
tem a alta do dólar que ultra-
passou os R$ 5 intensificado 
pela incerteza de investido-
res que buscam segurança 
na crise e as turbulências do 
ambiente político nacional. 

Isso sem contar com a 
retração econômica em fun-
ção das novas orientações 
do Governo de diminuir a 
circulação de pessoas por 
meio da adoção do home 
office e do fechamento de 
locais públicos de grande 
concentração.

A medida visa conter o 
número de infectados no 
Brasil, que já passa dos 290 
casos. Então, como reduzir 
custos diante do Coronaví-
rus? A "vacina" é contratar 
consultorias especializadas 
em negócios de comércio ex-
terior, processos, metodolo-
gias e tecnologias inovadoras 
- incluindo o relacionamento 
e conexão com as startups, 
para que haja medidas para 
remediar toda essa movi-
mentação da revisão na 
rotina dos negócios. 

Quem aplicar a "vacina" 
primeiro terá mais chances 
de passar por mais essa crise 
e aumentar sua participação 
no mercado brasileiro e in-
ternacional. 

(*) - É sócio-gestor da Geravalor, 
consultoria pioneira em atuar de forma 
100% remota para redução de custos, 

prazos e aumento de assertividade por 
meio da aplicação de 

tecnologias exclusivas.

Alexandre Gera (*)

www.netjen.com.br
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D - Melhores Sabores 
Empresas de bebidas já podem realizar inscrições no concurso 'Os 
Melhores Sabores do Brasil 2021', a maior competição nacional do 
setor. Os prêmios são concedidos nas categorias guaraná, tubaína e 
refrigerante regional e podem concorrer somente indústrias associadas 
da Afrebras (Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil). 
Realizado a cada dois anos, o concurso tem como finalidade promover 
as indústrias de refrigerantes e levar ao consumidor sabores regionais 
fabricados com qualidade. Uma  novidades é que o público vai escolher 
apenas um grande vencedor na categoria refrigerante regional. Saiba 
mais em: (www.confrebras.org.br).

E - Internet das Coisas
Estão abertas as inscrições para a primeira rodada de cursos à 
distância do programa Code IoT em 2020. Por meio de platafor-
ma online, a Samsung oferece seis cursos ligados a Internet das 
Coisas, o que inclui atividades voltadas para introdução ao tema, 
sobre programação, eletrônica básica, entre outros. Realizados em 
parceria com o LSI-TEC, Laboratório de Sistemas Integráveis Tec-
nológico, os treinamentos online são direcionados ao público que 
busca inserção neste novo cenário de integração entre software e 
hardware. Interessados já podem fazer inscrições por meio do site 
(www.codeiot.org.br).

F - Startups de Tecnologia 
A Kaspersky Innovation Hub anuncia sua segunda rodada de inscrições 
para o programa Open Innovation, que fomenta a colaboração com 
empresas de tecnolologia inovadoras. Todas as startups ou projetos 
individuais que desenvolvam soluções de cibersegurança são convidados 
a participar. As melhores propostas serão convidadas a integrar projetos 
piloto e trabalharão de forma conjunta no desenvolvimento de soluções, 
que podem vir a ser promovidos mundialmente. Receberão também 
orientação técnica e comercial, sendo que aquelas que passarem da 
fase piloto terão acesso à rede de parceiros da Kaspersky, bem como 
aos atuais e potenciais clientes. Para mais informações, acesse: (www.
kaspersky.com). 

A - Profissionais Brasileiros de TI
A província de Quebec está em busca de profissionais na área de Tecno-
logia da Informação. A Québec International, agência de desenvolvimento 
econômico da região, é responsável pelo recrutamento online e presencial 
dos candidatos do mundo todo e está selecionando profissionais de TI 
no Brasil para participarem do processo, que é totalmente gratuito. As 
oportunidades são para analista web, desenvolver Stack, Scrum Master, 
programação, entre outras. Também apresentam algumas exigências, 
como diploma técnico ou universitário, experiência profissional relacio-
nada ao cargo e nível de francês do básico ao avançado, dependendo 
da oportunidade. Inscrição e mais informações: (http://abre.ai/aOIo).

B - Influenciadores Digitais
A Squid, empresa especializada em marketing de influência, lançou o 
primeiro curso de capacitação de influenciadores digitais. Para produzir 
o conteúdo do Profissão Influenciador, a empresa convidou 10 creators 
para a cocriação do roteiro. Com base nas principais dores e dúvidas 
originadas nessa reunião, foram criadas treze aulas dividas que abordam 
desde o que é marketing de influência até emitir nota fiscal de serviços 
prestados. Além da apresentadora Valentina Pulgarín, as videoaulas 
contam com depoimentos de influenciadores que já atuam na área 
dando dicas para quem quer se profissionalizar nesse mercado. Mais 
informações: (https://squidit.com.br/).

C - Indústria de Armas
A Taurus possui um portfólio completo de produtos atendendo os merca-
dos militar, policial e civil. Sediada em São Leopoldo/RS, emprega cerca 
de 2.000 pessoas e é responsável por 35% das exportações do município. 
Em 2019, a fabricante venceu a 47ª edição do Prêmio Exportação RS na 
categoria Trajetória Exportadora Master, figurando entre as empresas 
gaúchas que obtiveram os melhores resultados e desenvolveram es-
tratégias para comercializar seus produtos no mercado internacional. 
Também recebeu o "Handgun of the Year", considerado uma das pre-
miações mais importantes da indústria de armas dos Estados Unidos, 
em reconhecimento pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação. 
Saiba mais: (www.taurusarmas.com.br).

G - Inspeção Remota
A preocupação com a crescente disseminação do Coronavírus está mudan-
do a rotina de milhões de pessoas. Por conta dos riscos, a orientação dos 
órgãos governamentais é que a população reduza o contato social e muitas 
empresas, assim como a própria Planetun, já estão adotando o trabalho 
home office. Pensando em minimizar o impacto da pandemia no mercado 
automotivo e segurador, a insurtech Planetun decidiu liberar gratuitamente 
seus aplicativos web que permitem a vistoria ou inspeção remota para as 
empresas que ainda não possuem esta tecnologia, durante 30 dias. Para 
mais informações, acesse: (http://www.planetun.mobi/previna-se).

H - Destino para Cicloturistas 
O cicloturismo vem crescendo de forma significativa no Brasil. Com a che-
gada de novos modelos e tecnologias de equipamentos e acessórios, além 
do aumento da procura por passeios em meio à natureza, a modalidade vem 
ganhando mais espaço. E Socorro, no interior paulista, é o destino ideal 
para essa prática, graças ao terreno montanhoso, às belas paisagens e a 
infraestrutura de trilhas. No final de 2019, a Prefeitura da cidade lançou o 
projeto "Socorro, Destino Duas Rodas". Fazendas de café, hotéis, pousadas, 
agências de turismo receptivo e pontos turísticos passaram a oferecer ou se 
transformaram em locais para passeios. Há percursos de diferentes níveis 
de dificuldade e distâncias. Outras informações em: (www.socorro.tur.br).

I - Perdas de Água
A SmartAcqua, startup que desenvolveu uma solução inovadora  para a 
gestão e combate de perdas de água, voltada para empresas de sanea-
mento básico, acaba de lançar um aplicativo (app) que permite ao cidadão 
comum verificar qual é o volume de água retirado dos mananciais hídricos 
de sua cidade, quanto desse total é realmente bem utilizado e quais os 
benefícios que poderiam ser alcançados se fossem tomadas ações corre-
tivas pelos gestores públicos e privados da área de saneamento. O App 
pode ser acessado por smartphones com sistemas iOS e Android (http://
smartacqua.com/smartacqua-app), bastando ser baixado gratuitamente 
por meio das App Store e Google Play respectivamente, ou visualizado 
pelo computador (http://smartacqua.com/potencial-smartacqua/). 

J - Cultura do Lúpulo
É na região do Sul do Brasil que está nascendo um projeto para incentivar 
a produção brasileira de lúpulo, ingrediente essencial para a produção 
da cerveja, com troca de conhecimento entre pequenos produtores 
locais, a comunidade e a Cervejaria Ambev. Produzido em pequenas 
quantidades no país por se desenvolver em climas frios, o cultivo já é 
feito em baixa escala em fazendas da Serra Catarinense. Para fomentar 
o aumento da produção e atender ao mercado nacional cervejeiro, a 
Ambev anunciou um projeto, em Lages, com iniciativas que vão desde 
auxílio técnico para os produtores até utilização de uma planta piloto e 
viveiro de mudas para a realização de testes de manejo e de variedades. 

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 16 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Com menos pessoas cir-
culando em ambien-
tes públicos, como 

shoppings, por conta dos 
cuidados relativos à epide-
mia de Coronavírus, as con-
sultas para vendas a prazo 
e às vistas nas lojas tiveram 
queda de 16,3% só no último 
fim de semana comparado ao 
fim de semana anterior. Em 
comparação a igual período 
do 2019, a queda foi maior, 
de 16,7%. 

O levantamento do Institu-
to de Economia Gastão Vidi-
gal da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), com 
base em dados nacionais 
da Boa Vista Serviços, já 
reflete a atual realidade: de 
que o consumidor já está se 
retraindo, e mudando seus 

O consumidor já está se retraindo e mudando 
seus hábitos de consumo.
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Os preços do petróleo caíram pela ter-
ceira sessão consecutiva ontem (18), 
com os índices futuros nos Estados 
Unidos (EUA) chegando à menor taxa 
em 17 anos, com o anúncio de medidas 
de restrições a viagens e medidas para 
isolamento social, para tentar conter 
a disseminação do Coronavírus. O 
petróleo Brent recuava 1,05 dólar, ou 
3,65%, a 27,68 dólares por barril, às 
8:26 (horário de Brasília). O petróleo 
dos Estados Unidos caía 1,61 dólar, ou 
5,97%, a 25,34 dólares por barril.

Mais cedo, o Brent tocou o menor nível 
desde o início de 2016, a 27,56 dólares, 
enquanto o WTI chegou a tocar 25,06 
dólares, menor nível desde o fim de abril 
de 2003. A última vez em que o petróleo 

O colapso na demanda por petróleo 
devido à propagação do Coronavírus 

parece cada vez maior.
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Comércio já sente os 
impactos do Coronavírus
Por conta do Coronavírus, as consultas para vendas a prazo e às vistas nas lojas tiveram queda de 
16,3% só no último fim de semana comparado ao fim de semana anterior

de fevereiro, e da movimen-
tação pós-evento. Por outro 
lado, com o aumento dos 
casos, parte da população 
continua a comprar, porém, 
com mais frequência, itens 
como alimentos e produtos 
de higiene e limpeza,  atitude 
que deve ser bem avaliada, 
segundo Solimeo, para evitar 
desabastecimento. 

Com a exceção de bares e 
restaurantes, que provavel-
mente não conseguirão repor 
a demanda perdida nesse 
primeiro momento, os demais 
lojistas devem aproveitar uma 
possível ociosidade para fazer 
ajustes e melhorias internas, 
pois quando as coisas vol-
tarem ao normal, os consu-
midores também voltarão a 
comprar (AI/ACSP).

hábitos de consumo aos pou-
cos por conta da epidemia, 
segundo Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. 

Até o último fim de semana, 

quando encerrou a primeira 
quinzena, as vendas no co-
mércio paulistano tiveram 
alta média de 5,3%, ainda sob 
os efeitos do Carnaval, no fim 

Preços do petróleo têm mínima de 17 anos nos EUA

O Diário Oficial da União de 
ontem (18) publica a Instrução 
Normativa nº 1.927 que simplifi-
ca e agiliza o despacho aduaneiro 
de mercadorias importadas des-
tinadas ao combate de Covid-19, 
informou a Receita. "A medida, 
que já havia sido anunciada, visa 
manter um fluxo rápido de abas-
tecimento de bens, mercadorias 
e matérias-primas destinadas 

ao combate da pandemia, como 
também evitar gargalos nos 
recintos aduaneiros ao agilizar 
a entrega das cargas”. Outra 
alteração promovida pela ins-
trução normativa é a inclusão 
das importações promovidas 
por importadores certificados na 
modalidade Operador Econômi-
co Autorizado (OEA) num rito 
mais simplificado de importação. 

“Esta medida visa mitigar os 
efeitos de eventual sobrecarga 
logística, ao possibilitar maior 
celeridade às operações adua-
neiras de operadores confiáveis, 
notadamente grandes importa-
dores”. A lista dos produtos de 
uso médico-hospitalar que terão 
despacho simplificado pode ser 
conferida na instrução normativa 
(ABr).

Receita 
simplifica 
despacho 

de produtos

nos EUA chegou a esse nível foi quando 
o país invadiu o Iraque, e a China havia 
apenas iniciado sua ascensão como 
potência global o que que impulsionou 
o consumo de petróleo para níveis re-
cordes nos anos seguintes.

"O colapso na demanda por petróleo 
devido à propagação do Coronavírus 
parece cada vez maior", disse o Gold-
man Sachs em nota, projetando que o 
Brent pode cair a até 20 dólares por 
barril no segundo trimestre, um nível 
não visto desde o início de 2002. O ban-
co espera uma contração na demanda 
de 8 milhões de barris por dia no final 
de março e uma queda anual em 2020 
de 1,1 milhão de bpd, o que afirma que 
seria a maior já registrada (ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da 
Companhia, em reunião realizada em 18 de março de 2020, deliberou: (i) cancelar 11.981.100 (onze milhões, novecentos 
e oitenta e um mil e cem) de ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria (“Ações”), sem 
redução do valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 24, ‘z’ do seu Estatuto Social; (ii) registrar que as 
Ações foram adquiridas pela Companhia por meio do programa de recompra aprovado pelo Conselho de Administração 
da Companhia, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2019, consoante Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro 
de 2015 (“ICVM 567”); (iii) registrar que, em função do cancelamento das Ações, o capital social da Companhia, no valor 
de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte 
reais e oitenta e nove centavos) passará a ser dividido em 591.474.531 (quinhentos e noventa e um milhões, 
quatrocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um) ações escriturais e sem valor nominal, sendo 400.007.354 
(quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias e 191.467.177 (cento e noventa e um 
milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e cento e setenta e sete) ações preferenciais. A consequente alteração 
estatutária será deliberada na próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia; (iv) encerrar a partir de 18 de 
março de 2020, por antecipação, o programa de recompra de ações de emissão própria aprovado na reunião do 
Conselho de Administração de 10 de dezembro de 2019; (v) aprovar novo programa de recompra de ações, que passará 
a vigorar a partir de 18 de março de 2020, autorizando a aquisição de até 10.700.112 (dez milhões, setecentos mil e 
cento e doze) de ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, correspondentes a até 
10,0% (dez por cento) das ações em circulação para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no 
mercado ou, ainda, pagamento de remuneração a executivos do Banco no âmbito de planos de incentivo de longo prazo 
do Banco, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei das S.A. e ICVM 567/15; (vi) As operações de aquisições serão 
efetuadas em bolsa de valores, no período de 18 de março de 2020 à 17 de março de 2021, a valor de mercado e 
intermediadas pela (i) Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
18.945.670/0001-46, com sede na Avenida do Contorno, n.º 7.777, Lourdes, CEP: 30.110-051, Cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais; (ii) Renascença DTVM, inscrita no CNPJ sob nº 62.287.735/0001-03, com sede na Alameda 
Santos, nº 1940, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-102, (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ sob nº 
42.584.318/0001-07, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000, 
São Paulo/SP; ou (iv) BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 
33.862.244/0001-32, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144 – 7º andar, São Paulo/SP; (vii) As informações 
contidas no Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480, referente ao programa de recompra de ações, estão disponíveis 
de forma completa no site de relações com investidores do Banco (www.bancobmg.com.br/RI).

São Paulo, 19 de março de 2020. 
Flávio Pentagna Guimarães Neto-Diretor de Relações com Investidores

BANCO
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