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Após48anos,
Sonydecide
sairdoBrasil
AdrianaMattos, Raquel Brandão, e
DanielaBraun
DeSãoPaulo

Há 48 anos no Brasil, a Sony decidiu
que fechará em março sua fábrica de ele-
troeletrônicos de Manaus. A empresa
também deixará em meados de 2021 de
vender diretamente sua linha de televi-
sores, áudioecâmeras.EmnotaaoValor,
a empresa informa que a decisão consi-
dera “o ambiente recente de mercado e a
tendênciaesperadaparaosnegócios.”

Segundo o diretor de uma varejista,
“os jovens não pediam mais Sony, por-
que os coreanos tomaram totalmente
esse mercado”. O Valor apurou que a
empresadevemanterumescritóriopa-
ra importação do Playstation, seu prin-
cipal produto no país.PáginaB6

ComoaCPMF,RendaBrasil
nãoacabouevai ‘hibernar’
ClaudiaSafatle
Brasília

O presidente Jair Bolsonaro colocou
ontemoRendaBrasil,programaquees-
tava sendo concebido para garantir
uma marca social a seu governo, no lu-
gar do Bolsa Família, em estado de “hi-
bernação”. A determinação foi dada
após a repercussão negativa provocada
pelasnotíciasdequeaequipeeconômi-
ca estudava a desindexação dos benefí-
cios previdenciários da variação do sa-
lário mínimo, como forma de financiar
o programa de renda mínima.

Bolsonaro convocou o ministro da
Economia, Paulo Guedes, para uma reu-
nião e na sequência publicou um vídeo
nas redes sociais. De forma enfática, de-

clarou: “Até 2022, o meu governo está
proibido de falar a palavra Renda Brasil.
Vamos continuar com o Bolsa Família e
ponto final”. O presidente lembrou que
já descartara a sugestão de “tirar dinhei-
rodospobresparadaraospaupérrimos”,
ameaçando dar “cartão vermelho” a
quemlheapresentasse talmedida.

Estratégia semelhante foi usada quan-
do surgiram os primeiros movimentos
para a criação do Imposto sobre Transa-
ções, cuja referência é a antiga CPMF. O
então secretário da Receita, Marcos Cin-
tra, defendeu abertamente a criação do
novo tributo poucas horas depois de ser
aconselhado por Guedes, a pedido do
presidente, a não falar mais sobre o as-
sunto. O secretário foi sumariamente de-
mitido. O tema, aparentemente, estava

Vacânciaem
agências traz
preocupação
Daniel Rittner eRenanTruffi
DeBrasília

As agências reguladoras têm hoje 40%
dasvagasdediretoriaocupadaspor inte-
rinos ou em aberto. Há 14 meses ne-
nhum novo diretor toma posse. A situa-
ção reflete o atraso nas indicações pelo
Executivo. Além disso, o processo não
avança porque as comissões do Senado
que analisariam os nomes não funcio-
nam desde março em razão pandemia.
Das 11 agências, sete têm presidentes
substitutos, o que é grave, porque são os
porta-vozes das autarquias. Na tentativa
de resolver o problema, o senador Mar-
cosRogério (DEM-RO)apresentouproje-
tode lei queestabelecenovas regras para
a interinidadenasagências.PáginaA8
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Braskem jácalcula em
R$8,3bi a reparação
dedanosemMaceióB1
Petrobras corta
investimentosno
pós-sal e reforçaa
vendadeativosB4

mortoeenterrado,mascontinuavivo.
Ambas as medidas dependem de um

tempo que será determinado pela políti-
ca para saírem da “hibernação”. O novo
imposto será discutido durante a refor-
matributária, enquantoos três “D”—de-
sindexar, desvincular e desobrigar — fa-
zem parte da PEC do Pacto Federativo. A
desindexação representaria, quando e se
aprovada, aconclusãodoPlanoReal.

Até lá, o governo terá que decidir co-
mo evitar o fim abrupto, em dezembro,
da renda da população assistida pelo au-
xílioemergencial.Caberáaos técnicosda
Economia fazer os estudos com base em
determinações políticas. O nome do pro-
grama não deverá ser mais Renda Brasil.
Um rearranjo na equipe econômica tam-
bémnãoédescartado.PáginasA3eA4

Descompasso

Sempolítica fiscal crível,
riscoafeta juroe câmbio
e levaà inflação, disse
Pastore, na ‘Livedo
Valor’A2

Ibovespa 15/set/20 0,02% R$ 25,1 bi

Selic (meta) 15/set/20 2,00% ao ano

Selic (taxa efetiva) 15/set/20 1,90% ao ano

Dólar comercial (BC) 15/set/20 5,2722/5,2728

Dólar comercial (mercado) 15/set/20 5,2878/5,2884

Dólar turismo (mercado) 15/set/20 5,3382/5,5182

Euro comercial (BC) 15/set/20 6,2449/6,2462

Euro comercial (mercado) 15/set/20 6,2636/6,2643

Euro turismo (mercado) 15/set/20 6,3728/6,5528

Ideias

Indicadores

PedroCafardo
Mais por instinto eleitoral do que por
compaixão, Bolsonaro bombardeia a
ideia de congelar aposentadorias.A8

CristianoRomero
Elitesdo funcionalismoveemcomenorme
preocupaçãoqualquerpossibilidadede
mudançanas regrasdaestabilidade.A2

Destaques

A Kraft Heinz — controlada pelo grupo
de investimentos brasileiro 3G Capital e
pela Berkshire Hathaway, de Warren Buf-
fett — fechou acordo para vender parte
de seu negócio de queijos para a Lactalis,
da França, por US$ 3,2 bilhões. O presi-
dente-executivo da Kraft Heinz, o portu-
guês Miguel Patricio, disse que usará os
recursos para reduzir o endividamento
da companhia, de US$ 26 bilhões. B5

Athena,daMinerva,pertodaNasdaq
A Minerva Foods, maior exportadora de
carne bovina da América do Sul, assinou
carta de intenções não vinculativa com uma
sociedade de propósito específico (Spac)
que deve levar 23,3% das ações da Athena
Foods — subsidiária da Minerva com opera-
ções no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai
e Colômbia — para a Nasdaq.B9

Encruzilhada ambiental de Bolsonaro
OgovernodeJairBolsonarotempelafrente
odesafiodedecidir,atéofimdoano,sere-
forçaounãoasmetasclimáticasdoBrasilno
âmbitodoAcordodeParis.Éumaatitude
quepoderámelhorar—oupiorarainda
mais—aimagemdopaísnacenainterna-
cional,antearesistênciaoficialemrelaçãoà
urgênciadaquestãoambiental.A14

Creditdestacaempresasfamiliares
Empresas que têm membros da família
fundadora na gestão têm apresentado
desempenho financeiro melhor duran-
te a pandemia do que aquelas em que o
dono não faz parte da direção. Além dis-
so, elas são mais alinhadas a critérios
sustentáveis, segundo a pesquisa Family
1000, do banco suíço Credit Suisse.C6

TJ-SP desconsidera voto de credor
O Tribunal de Justiça de São Paulo deci-
diu dar continuidade a processo de re-
cuperação em que um único credor de
classe II (com garantias reais) rejeitou a
proposta de pagamento. Para desconsi-
derar o voto desse credor, os desembar-
gadores basearam-se no princípio da
preservação da empresa, dos empregos
e do interesse dos demais credores.E1

Lactalis leva fatia dosqueijos daKraft

Disputas tributárias na importação
AUniãovenceuduasdisputastributárias
importantesnoSTF.Emuma,oSupremo
consideroulegaloaumentode1%naalí-
quotadaCofins-Importação—de7,6%para
8,6%—,semdireitoacréditosobreesseper-
centual.Naoutra,aReceitaganhouodireito
dereterprodutos importadosatéquesejam
pagostodosostributos,noscasosemqueo
Fiscoentendehaversubfaturamento.E1

AnimanadisputapelaLaureate
Além da Ser Educacional e da Yduqs, a
Ânima também tem interesse pelos ati-
vos da Laureate no Brasil. O Valor apu-
rou que havia negociações em anda-
mento com as três potenciais comprado-
ras. O anúncio da proposta da Ser, no do-
mingo à noite, forçou as outras duas in-
teressadas a apressarem suas ofertas.B8
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Às 11 horas no www.valor.com.br
Quarta, 16/09
Kátia Abreu, senadora (PP-TO),
integrante da Frente Parlamentar da
Reforma Administrativa

Quinta, 17/09
Ricardo Abramovay, professor de
Ciência Ambiental da USP

Sexta, 18/09
Marcos da Veiga Pereira, sócio da
Editora Sextante

Segunda, 21/09
Fábio Coelho, presidente do
Google Brasil

Terça, 22/09
Ignacio Ybáñez, embaixador da União
Europeia no Brasil

ALganhadestaqueemeleiçãonosEUA
Michael Stott
Financial Times

Donald Trump mostrou mais o casse-
tete do que a cenoura para a América
Latina. Joe Biden oferecerá parcerias pa-
ra promover investimentos verdes e es-
treitar os laços econômicos, segundo
pessoas próximas ao candidato demo-

crata. “Ele [Trump] simplesmente não
deu importância” à região, diz Cynthia
Arnson, diretora de América Latina no
Woodrow Wilson Center.

“O engajamento econômico e o comba-
teàmudançaclimáticacaminhamjuntos”,
disse Juan González, ex-assessor de Biden
para o Hemisfério Ocidental na época em
que este era o vice-presidente. “Os países

que estão verdadeiramente prontos para
serem ambiciosos em cumprir os compro-
missosdeParis terãoosEUAaseulado.”

“[Biden] será o primeiro presidente
que não pedirá uma explicação sobre
por que o Brasil é importante”, disse o
ex-subsecretário do Departamento de
Estado Thomas Shannon, que foi embai-
xador no país. Página A11

O desabastecimento de alguns insumos
industriais, como aço e PVC pode ser resolvido
até o fim do ano. No caso do aço, segundo
Carlos Loureiro, do Instituto Nacional de
Distribuidores de Aço, o descompasso entre

oferta e demanda ocorreu pela recuperação em
“V” de alguns setores consumidores e o tempo
mais longo para a retomada da produção nas
usinas. “Além da demanda normal, muitos
clientes estão recompondo seus estoques”,

disse Loureiro à repórter Ana PaulaMachado.
A retomada da demanda fez com que a
estimativa de queda de vendas de aço saísse
de 20%, em abril, para 12% em julho— a
projeção deve ser revista em breve. Página B3

Novosistema
detecta covid
porraio-x
BethKoike
DeSãoPaulo

Uma tecnologia capaz de diagnosti-
car com precisão a covid-19 por meio de
exames de raio-x e tomografia começa a
ser testada no Hospital das Clínicas de
São Paulo. “Tivemos acesso a 600 raios-x
e mil tomografias do HC. A partir daí,
desenvolvemos os algoritmos que nos
dão a resposta da presença da doença
nos pulmões”, disse Roberto Lotufo, que
criou a NeuralMind aos 61 anos, após se
aposentar na Unicamp. Página B8




