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TikTok: decisão de Trump afeta mercados

O presidente dos EUA,
Donald Trump, emitiu uma
ordem executiva proibindo
qualquer transação dos EUA
com a empresa de tecnologia
chinesa ByteDance, proprietária do popular aplicativo de
compartilhamento de vídeo
TikTok, começando em 45
dias, um movimento polêmico amplamente criticado por
especialistas.
A reação nos mercados
mundiais foi imediata. As
bolsas europeias e os índices
futuros de Nova Iorque operaram em baixa nesta sextafeira. O fator principal para
o predomínio das perdas
está na escalada das tensões
entre as duas maiores superpotências do mundo os EUA
e a China, explica Pedro

Molizani, Trader Mesa
de Câmbio do Travelex
Bank, acrescentando que

os agentes econômicos
e investidores também
acompanham negociações
entre Democratas e Republicanos no que se refere
ao pacote fiscal a fim de
se combater crise do novo
coronavírus.
O Tik Tok foi baixado
mais de 175 milhões de vezes nos Estados Unidos e
mais de um bilhão de vezes
globalmente, de acordo com
a ordem executiva, que alega
que o aplicativo captura automaticamente “vastas faixas de informações” de seus
usuários, colocando em risco
a “segurança nacional” dos
EUA. Uma ordem executiva semelhante também foi
emitida para o WeChat, um
aplicativo de mensagens e
mídia social de propriedade
da gigante tecnológica chinesa Tencent.

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca,
Trump disse a repórteres
que está aberto a um acordo
no qual a Microsoft Corporation ou outra empresa dos
EUA compre o TikTok, estabelecendo o dia 15 de setembro como o prazo final.
Conforme a agência Xinhua, durante uma coletiva
de imprensa, o porta-voz
do Ministério das Relações
Exteriores da China, Wang
Wenbin, disse na última
terça-feira que a China se
opõe firmemente à intimidação flagrante do lado dos
EUA a certas empresas não
americanas, em violação
das regras da economia de
mercado e dos princípios
de abertura, transparência
e não discriminação da Organização Mundial do Comércio.

“É um ato flagrante de
intimidação, ao qual a China se opõe firmemente.
Temos notado que também
atraiu uma enxurrada de
críticas e dúvidas nos Estados Unidos e na comunidade internacional”, acrescentou Wan.
Na China continental, o
índice Xangai Composto
caiu 0,96%. Em Hong Kong,
as ações da Tencent sofreram
um tombo de 5,04%, que
ajudou na queda de 1,6%
do índice da bolsa local. No
Japão, o índice Nikkei caiu
0,39%, mas o sulcoreano
Kospi avançou 0,39% em
Seul, acumulando ganhos
pelo quinto pregão consecutivo e atingindo o maior nível em quase dois anos. Na
Oceania, o S&P/ASX 200
recuou 0,62% em Sydney,
ressalta Pedro Molizani.

Investidor terá mais dados dos produtos de bolsa e balcão
A B3 ampliou a divulgação de dados em seu site,
facilitando o acesso de informações aos investidores
em geral, especialmente a
pessoa física. Os dados foram organizados numa única página do site. “Uma das
novidades é o acesso aos
dados de cada operação realizada no pregão em andamento com ativos listados e
de balcão, 15 minutos após
o fechamento do negócio”,
informou a B3 nesta sextafeira.
A mudança foi realizada
em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)e tem como objetivo apoiar os investidores
na consulta de informações
que podem ser úteis para a
administração de suas car-

teiras e para a tomada de
decisões.
Os dados de cadastro e
negociação dos ativos de
bolsa e de balcão, posições
em aberto de derivativos
e empréstimos de ativos,
além de um resumo de todos os empréstimos de ativos realizados no dia, são
disponibilizados a cada
pregão para consulta na tela
ou download. Os investidores que quiserem acompanhar as movimentações
realizadas nesses mercados
podem acessar os arquivos
dos últimos 10 dias, sem
custo.
Outros dados disponíveis
incluem a quantidade e preço
de cada ativo, considerando
os negócios do dia de referência, posições em abertos

de empréstimo de ativos e
derivativos e os cenários de
margem. A página de participantes também foi reformulada e, além da consulta
em tela, permite o download
da lista de participantes habilitados à negociação pela
B3, considerando cada um
dos perfis que as instituições
podem ter. Link da página:
http://www.b3.com.br/pt_br/
produtos-e-servicos/participantes/busca-de-participantes/participantes/.
Nesta seção são encontradas todas as instituições que
estão conectadas à B3. Para
saber se uma empresa é cadastrada, e, portanto, habilitada a auxiliar investidores
na realização de negócios
nos mercados financeiro e
de capitais, tem que buscar

pelo nome ou CNPJ da companhia.
Perfis
Para facilitar a busca, há
filtros que consideram cada
um dos perfis que as instituições podem ter junto à
B3. Os perfis representam os
serviços que aquela empresa está apta a realizar. Veja
também quais são os tipos
de participantes e as regras
que cada um deles precisa
cumprir em nosso manual de
acesso.
Refinando a busca pelo
item corretora, se tem acesso
à lista completa de corretoras e distribuidoras de valores cadastradas e aptas a negociar ao menos um tipo de
produto junto à B3.

Desafios para contratação de Itaú revisa cenário econômico Brasil
startups por empresas públicas
O Núcleo de Estudos em
Startups, Inovação, Venture Capital e Private Equity da Fundação Getulio Vargas (FGVnest)
realiza, no dia 11 de agosto, o
webinar “Contratação de Startups por Empresas Públicas:
Desafios e Oportunidades”. O
evento será transmitido ao vivo
pelo canal da FGV no Youtube a
partir das 10h30.
Como governo e empresas
públicas estão lidando com a
evolução da inovação aberta
e a contratação de startups à
luz da Lei 8.666/93? Quais
são os principais desafios (e
oportunidades) que se apresentam às empresas públicas? A proposta do webinar
é explorar este panorama,
propondo importantes reflexões para governo, empresas

públicas, órgãos fiscalizadores e de controle, além de
startups, investidores-anjos e
gestores de venture capital.
Participam do evento Rodrigo Salgado, gerente de
Inovação Aberta da Caixa
Econômica Federal, Fabiana Ruas, diretora de Pesquisa e Inovação do Tribunal
de Contas da União (TCU),
Bernardo Kruel, consultor
do Banco Interamericano
de Desenvolvimento e Coordenador do GT Fintechs
do Laboratório de Inovação
Financeira CVM/BID/Abde
e Felipe Gelelete, gerente
de Empreendedorismo e Investimento em Startups da
Finep. A moderação fica por
conta de Caio Ramalho, coordenador do FGVnest.

ICATU HOLDING S/A
CNPJ/MF no 02.316.471/0001-39 / NIRE no 3.330.016.696-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31/07/2020. 1.Hora e Local: Às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Av.
Ataulfo de Paiva, 1.100, 2º andar, Leblon. 2. Convocação: Conforme Edital de
Convocação publicado no DOERJ - Publicações a Pedido e no Monitor Mercantil
nos dias e 10, 13 e 14/07/2020. 3. Presença: Acionistas representando mais
de 2/3 do capital votante conforme Lista de Presença. 4.Mesa: Presidente da
Reunião: Antonio Carlos Dantas Mattos. Secretário da Reunião: José de Mello
da Cunha Alvarenga Neto. 5. Deliberações por unanimidade: 5.1 Lavratura da
presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76 e
alterações posteriores (“Lei das S/A”); 5.2 Aprovação das contas da Cia., bem
como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2019, publicadas no DOERJ - Publicações a Pedido e no Monitor Mercantil no dia 30/03/2020; 5.3 Do lucro apurado no exercício, destinar o montante
de $ 3.709.251,87 à conta de Reserva Legal da Cia., e ainda, de acordo com o
estipulado no art. 202, §3º da Lei das S/A, determinar a retenção de todo o lucro
líquido do exercício; 5.4 Fixação da remuneração global anual da Diretoria e do
Conselho de Administração em até R$ 30.000.000,00 a ser individualizada em
comum acordo pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 5.5
Reeleição dos Membros do Conselho de Administração da Cia., com mandato
até a AGO de 2023, sendo reeleitos os Srs. Sylvia Maria da Glória de Mello
Franco Nabuco, brasileira, divorciada, empresária, CPF/MF nº 958.202.647-20,
CI nº 01.737.774-9, IFP/RJ, residente e domiciliada nesta cidade, com endereço
comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 2º andar, Leblon; Maria do Carmo
Nabuco de Almeida Braga, brasileira, solteira, maior, empresária, CPF/MF nº
487.269.157-15, CI nº 02.978.307-3, IFP/RJ, residente e domiciliada nesta cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 2º andar, Leblon;
Lucia Nabuco de Almeida Braga Rebello, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, empresária, CPF/MF nº 733.363.007-20, CI nº 04.022.158-2,
IFP-RJ, residente e domiciliada nesta cidade, com endereço comercial na Av.
Ataulfo de Paiva, 1.100 - 2º andar, Leblon; Sylvia Nabuco de Almeida Braga,
brasileira, casada pelo regime da separação de bens, empresária, CPF/MF nº
786.276.997-04, CI nº 04.371.185-2, IFP/RJ, residente e domiciliada nesta cidade, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 2º andar, Leblon;
Joaquim Aurélio Mello Franco Nabuco de Araújo, brasileiro, casado, advogado,
CPF/MF nº 008.588.977-68, CI nº 11.346, OAB/RJ, residente e domiciliado nesta
cidade, com endereço comercial na Rua General Venâncio Flores, 305, salas
703 e 704, Leblon; e Luis Antonio Nabuco de Almeida Braga, brasileiro, casado
pelo regime da separação de bens, empresário, CPF/MF nº 533.519.087-68, CI
nº 03.474.562-0, Detran/RJ, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço
comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 2º andar, Leblon. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada
e assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes. RJ, 31/07/2020.
Antonio Carlos Dantas Mattos - Presidente da Reunião; José de Mello da Cunha
Alvarenga Neto - Secretário da Reunião. JUCERJA nº 3908782 em 05/08/2020.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

O maior banco privado do
país, o Itaú Unibanco, comunicou por meio do seu site
nesta sexta-feira que há sinais
de estabilização da propagação do novo coronavírus. “O
relaxamento do isolamento
social em diferentes regiões
não tem aumentado o número de novos óbitos diários,
que se mantém em torno do
mesmo patamar, embora ainda elevado, desde o final de
maio. A reabertura gradual
tem permitido alguma recuperação da atividade econômica, como mostram os dados”, reportou a instituição.
O Itaú manteve a projeção do comportamento do
PIB deste ano em -4,5%
e ano que vem em 3,5%.
O risco fiscal, por sua vez,
segue elevado. “Esperamos

déficits primários de 11,0%
do PIB em 2020 e de 2,5%
do PIB em 2021. O déficit
do ano que vem contempla
elevação de gastos sociais,
parcialmente compensada
por aumentos de tributos”,
destacou a instituição.
“Não obstante a piora
dos riscos locais, revisamos
a nossa projeção de taxa de
câmbio para R$ 5,25 por dólar em 2020 (ante R$ 5,75 no
último cenário), refletindo o
cenário global mais benigno para ativos de risco. Para
2021, mantivemos a projeção em R$ 4,50 por dólar”,
disse o Itaú no comunicado.
O Itaú ajustou a projeção de
inflação em 2020 para 1,7%,
de 1,8%. Manteve 2,8% em
2021, mas o viés de baixa se
intensificou.
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OPINIÃO DO ESPECIALISTA
Mercado imobiliário pode
impulsionar a recuperação econômica

O ano de 2020 começou com a promessa de crescimento
do mercado imobiliário, representando o motor do avanço
da economia no ano. Ainda no primeiro trimestre, o mundo foi impactado com uma pandemia global que trouxe
consequências para a economia como um todo, mudando
as perspectivas do ano.
Mas, no mercado imobiliário, o cenário ainda é próspero. Por conta da crise provocada pelo coronavírus, o
Banco Central baixou consideravelmente a taxa básica de
juros nos últimos meses, deixando a Selic no menor patamar da história, atualmente em 2,25%.
Com a Selic baixa e, consequentemente, reduções nas
taxas de juros de financiamento imobiliário nos bancos,
o momento tornou-se extremamente favorável para quem
tem renda estável e capacidade de pagamento.
Além disso, com as sucessivas reduções da Selic, o
custo oportunidade de deixar o valor investido em investimento de renda fixa diminuiu. Há pouco tempo, deixar
o montante correspondente ao da entrada de um imóvel
em um investimento conservador gerava, muitas vezes,
um rendimento mensal suficiente para pagar o aluguel,
fazendo o consumidor abrir mão da casa própria, já que a
parcela do financiamento seria muito maior.
Para efeito ilustrativo, de acordo com levantamento
realizado pela Credihome, há alguns anos, com a taxa
Selic mais alta, a média do valor da parcela inicial de um
comprador de imóvel - com intuito de financiar R$ 200
mil, em 30 anos – era de, aproximadamente, R$ 2.560.
Atualmente, o mesmo consumidor pode conseguir uma
parcela mensal de cerca de R$ 1.580. Este menor comprometimento de renda traz novos consumidores ao setor,
possibilitando que pessoas com rendas mais baixas sejam
capazes de financiar valores mais elevados para adquirir a
casa própria.
Deve-se considerar ainda outras facilidades oferecidas
pelo mercado em meio à pandemia, como carências maiores e entradas facilitadas, que tornam ainda mais atrativa
a compra de imóveis, seja próprio ou para investimento.
Uma segunda alternativa, ainda relacionada com o potencial do mercado imobiliário, que vem crescendo no
Brasil nos últimos meses é o crédito com garantia imobiliária, conhecido como home equity. Trata-se de uma
modalidade de crédito com juros mais baratos, mas que
demanda uma mudança de modo de pensar do brasileiro,
de ver o imóvel como uma oportunidade.
Atualmente, o home equity representa cerca de 3%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que é muito
pouco quando comparado a países desenvolvidos ou até
mesmo com alguns vizinhos da América Latina. Com os
juros em queda, simplificação da aquisição deste tipo de
crédito – que hoje pode ser feito de forma completamente
digital – e outros incentivos espera-se que essa modalidade também se popularize.
Todos esses pontos ainda indicam o mercado imobiliário como um dos principais setores responsáveis por alavancar a recuperação da economia no Brasil.
q Bruno Gama

CEO da CrediHome.
AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.o 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se
reunirem na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia
24 de agosto de 2020, às 11 horas, na sede social da Companhia, situada na
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque de
Caxias, RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Deliberar sobre:
(i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a
destinação do resultado do exercício.
Duque de Caxias, 06 de agosto de 2020.
Alexandre de Araújo Abreu - Diretor Presidente
REDE ÂNCORA - RJ IMPORTADORA, EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.
CNPJ/MF nº 09.017.015/0001-37
Edital de Convocação. Assembleia Geral Extraordinária: A Rede Âncora - RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.,
pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para
participarem e votarem a distância da Assembleia Geral Extraordinária, que
será realizada, de forma remota, por meio da rede mundial de computadores
(Internet), conforme instruções, link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa da sociedade, pelo telefone +55 21 972912056, no dia 18 de Agosto de 2020, à Rua Pirangi, nº 198 - CEP 21021-550
- Bairro Olaria, Rio de Janeiro/RJ, às 10:00 horas, em primeira convocação
ou às 10:30 horas, em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - Alteração do endereço da sede da sociedade
e a competente alteração no Estatuto Social da Companhia. Rio de Janeiro, 06 de Agosto de 2020. Jessé Cobian Barros - Diretor Administrativo.

