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Rota Global está com inscrições abertas: programa gratuito para apoiar
atuação internacional de empresas
11/09/2017 – Fonte: CNI
Iniciativa da CNI tem prazo para inscrições até 15 de setembro
Estão abertas as inscrições para o Rota Global, que oferecerá consultoria gratuita para
empresas consolidarem ou começarem a atuar no comércio internacional. Até o dia 15 de
setembro, negócios de todos os portes e setores podem se inscrever no site do
programa para participar da primeira fase, que consiste em um questionário online de
avaliação da maturidade de internacionalização da empresa.
O Rota Global é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em
parceria a União Industrial Argentina (UIA) e o Parque Tecnológico de Extremadura
(Fundecyt-PCTEX), na Espanha, e tem o apoio do Ministério de Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC).
O Rota Global é executado pela Rede de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN),
presente em todas as federações estaduais de indústrias, e será financiado com R$ 1,2
milhão obtido junto à AL-Invest, programa da Comissão Europeia de fomento à
competitividade de micro, pequenas e médias empresas da América Latina.
A meta da primeira etapa é avaliar a capacidade de atuação internacional de pelo menos
500 indústrias (não há limite de inscritos). Todos os candidatos receberão um relatório
que identifica pontos fortes e desafios para a inserção internacional.
Inicialmente, o Rota Global estará disponível em 18 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia,
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
Podem participar empresas de todos os portes e setores industriais, com níveis diferentes
de experiência no exterior. Por se tratar de um programa internacional, empresas da
Argentina e da Espanha também serão atendidas pelas instituições parceiras nesses
países.
SEGUNDA ETAPA - A partir do processo de avaliação, o Rota Global selecionará 200
empresas para a próxima fase, que vai até abril de 2018. Neste período, as indústrias
receberão consultoria personalizada e gratuita para construir o plano de negócios de apoio
à internacionalização ou consolidação da empresa no mercado externo. O objetivo é
promover melhorias concretas na operação internacional em pelo menos 100 delas até
junho do ano que vem.
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, o
programa é uma grande oportunidade para a indústria brasileira ampliar a participação no
mercado internacional, sobretudo pequenas e médias empresas. "O Rota Global vai

considerar a realidade de cada empresa no desenho de estratégia que dê chances reais de
inserção no mercado internacional. Além disso, é uma consultoria especializada gratuita",
afirma.
RECURSOS EUROPEUS – O AL-Invest é um Programa da Comissão Europeia para fomentar
a produtividade e a competitividade de MPMEs, na América Latina como forma de combater
a pobreza e a desigualdade social. Na segunda convocatória da quinta edição, foram
disponibilizados 4,9 milhões de euros para financiar projetos na região.
PARTICIPE! Para participar do Rota Global, basta acessar o site do programa.

Conselho de Relações do Trabalho debate implementação da modernização
trabalhista e avanços na NR 12
11/09/2017 – Fonte: CNI
Integrantes reforçaram importância de esclarecer o que vai mudar com a
nova lei para o trabalho e também debateram prazo para a obrigatoriedade
do uso do eSocial
"Temos trabalhado para fortalecer e articular nossas redes para difundirmos
informações corretas" - Alexandre Furlan

O Conselho Temático de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) discutiu nesta terça-feira (05/09) medidas para ampliar o conhecimento sobre
a modernização trabalhista. As novas regras valem a partir de 11 de novembro. Para
o presidente do conselho, Alexandre Furlan, é fundamental que empresas,
trabalhadores e a população em geral tenha clareza sobre o que vai mudar e ressaltou
a importância da aplicação da lei com responsabilidade.
"Temos trabalhado para fortalecer e articular nossas redes para difundirmos
informações corretas. É preciso contrapor as notícias falsas que têm circulado,
explicando bem a nova lei e as mudanças que ela promoverá na prática para a
sociedade de maneira geral", afirmou Furlan. Com a participação de representantes
da CNI, só neste ano, já aconteceram aproximadamente 60 eventos e outros tantos
estão agendados sobre a modernização trabalhista em todo o Brasil.
A CNI desenvolveu uma série de materiais e informativos sobre a Lei 13.467/17,
inclusive um documento comparativo entre a legislação antiga e a nova. É possível
acessá-los no Portal RT.
eSocial - Os conselheiros manifestaram extrema preocupação com o prazo para o
início da vigência do eSocial para empresas. A previsão é que aquelas com faturamento
superior a R$ 78 milhões por ano comecem a prestar todas as informações sobre as
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários por meio do
sistema eSocial a partir de 1º de janeiro de 2018. Para empresas com faturamento
inferior a R$ 78 milhões, o prazo é 1 de julho de 2018.
Uma alternativa debatida entre os integrantes do Conselho é a adesão facultativa ao
eSocial por parte de empresas que se consideram preparadas a operar o sistema. Os
conselheiros ressaltaram que os layouts do eSocial precisam incluir aspectos previstos

na modernização da lei, como a possibilidade de partir as férias em até três períodos
e a terceirização, o que não foi incluído até o momento.
NR 12 - A reunião também apresentou avanços recentes quanto à Norma
Regulamentadora nº 12 (NR 12), que estabelece padrões de segurança para máquinas
e equipamentos no parque industrial brasileiro. Entre elas, a publicação da IN 129 que
instituiu o PEF – Procedimento Especial de Fiscalização, a alteração no anexo de
prensas e similares que permitiu a possibilidade de serem adotadas outras medidas
de proteção e sistemas de segurança e aguarda-se a republicação de portaria para
incluir o prazo de adequação de equipamentos usados na panificação, um dos setores
mais impactados pela norma.
A distinção entre obrigações de usuários e fabricantes das máquinas – regra que obriga
a indústria a intervir no projeto original de cada máquina –, entrou na pauta de
negociação na Comissão Nacional Tripartite de Trabalho (CNTT) em agosto.
Este é um dos principais focos de insegurança para o setor industrial, desde que o
atual texto da norma entrou em vigor, no fim de 2010. O CRT reconheceu que embora
tenham havido avanços, ainda, há espaço para aperfeiçoamento da norma, de modo
a garantir a efetiva exequibilidade da norma com a essencial proteção dos
trabalhadores.
Novas regras trabalhistas podem reduzir custos em mais de 60%, calcula
escritório
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
As novas regras trabalhistas que entram em vigor em meados de novembro vão
permitir às empresas reduzir, em alguns casos, em mais de 60% os gastos com esse
item, conforme estimativa do escritório de advocacia Benício feita a pedido
do Agência Estado. A possibilidade de adoção do teletrabalho e da extinção do
pagamento de horas extras são algumas das alterações que devem gerar mais corte
de gastos nas empresas.
O cálculo dos advogados parte de determinadas premissas – considera um indivíduo
que tenha trabalhado durante 16 meses em uma empresa, mediante salário de R$
3.500, realização de 30 horas extras por mês, vale transporte de R$ 312,80, vale
refeição de R$ 414 e 20 horas por mês “in itinere” (despendidas pelo trabalhador no
trajeto entre casa e trabalho). A estimativa comparou valores de tributos incidentes
antes e depois da reforma e outros custos para o contratante, como por exemplo com
multa relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gasto com férias
acrescido do pagamento de um terço do montante e 13º salário.
Considerando a flexibilização de bonificação, que passará a não integrar o salário do
trabalhador, chega-se a uma redução porcentual de 12,82% no custo de contratação,
com menos tributos incidentes.
A adoção de teletrabalho – hipótese em que fica excluída a obrigação de pagamento
de vale transporte, vale refeição e horas extras – vai gerar uma queda de 38,9%.
Haverá ainda redução de custos em função da não utilização da estrutura da empresa,
o que não foi mensurado no exemplo.
As empresas terão também gastos menores de horas “in itinere”, que são as horas
despendidas pelo trabalhador no trajeto entre casa e trabalho, nas hipóteses em que
o empregador está em local de difícil acesso ou não servido por transporte público.
O pagamento pelo empregador deixa de ser obrigatório, explica o advogado Marcos
Lemos, do Benício Advogados. “Companhias que se encontram nesta situação se
beneficiarão da nova disposição legal”, explica. A redução neste caso é de 18,6%.

Já com a eliminação do pagamento de horas extras, a diminuição estimada no exercício
é de 29%. “A lei permite a adoção de banco de horas diretamente com o trabalhador,
sem intervenção do sindicato. Se bem administrado pela empresa, alternando períodos
de alta demanda com a concessão de folgas na baixa, há efetiva possibilidade de
eliminação dos custos com horas extras”, explica Lemos.
Levando em conta apenas essas quatro mudanças, chega-se a uma redução
porcentual total de 64,27%. Mas pode-se acrescentar a esse resultado a diminuição
dos gastos com dispensa, de 22,19%, caso seja realizada por mútuo acordo. Nesse
caso, serão devidas as seguintes verbas trabalhistas pela metade: aviso prévio, se
indenizado, e indenização sobre o FGTS.
Mudanças na lei trabalhista promovem benefícios a patrões e empregados,
diz governo
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Regulamentação da jornada parcial e do trabalho intermitente amplia direitos do
trabalhador e dá segurança jurídica ao empregador, segundo assessor da Casa Civil

Trazer benefícios para as relações de trabalho entre funcionários e micro e pequenas
empresas é uma das consequências positivas diretas da “modernização trabalhista”,
segundo o governo central. Sancionada em julho pelo presidente Michel Temer, a
norma passa a valer em 11 de novembro.
Dois pontos são centrais para empresas de menor porte: regulamentação do trabalho
intermitente e da jornada parcial. Ao prevê-las na legislação, o receio que empresários
têm de contratar em tempos de crise, causado pela rigidez das leis atuais, vai diminuir.
“Em momentos de dificuldade, demora-se muito a demitir, porque o custo de demissão
é muito alto e, quando há retomada de crescimento, demoram muito para contratar e
só o fazem quando há prejuízo à qualidade do serviço”, afirmou o assessor especial
da Casa Civil da Presidência da República Bruno Dalcolmo.
Tempo de trabalho
Especialista em direito do trabalho do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
(Insper), Fernando Peluso considera que a regulamentação do trabalho intermitente
vai representar “uma das maiores mudanças” para micro e pequenos negócios.
Pela nova lei, o empregado será remunerado apenas pelo tempo efetivo de trabalho,
definido em contrato. A novidade, segundo ele, reduz custos de contratação para o
empregador, que pode abrir novas vagas no estabelecimento.
“A proprietária de um salão de beleza pode, por exemplo, contratar mais manicures e
cabeleireiras que trabalhem apenas em dias e horários de pico e remunerar esse
pessoal apenas pelo tempo efetivo de trabalho”, disse.
Jornada parcial
De acordo com Dalcolmo, nem todas as pessoas se adequam às oito horas diárias
trabalhadas atualmente. A regra não atende, por exemplo, jovens, mulheres com

crianças pequenas, idosos com capacidade produtiva, mas que não querem trabalhar
a jornada completa.
“São muitas as histórias que ouvimos, por exemplo, de estudantes que precisam
abandonar os estudos para trabalhar. Com a jornada parcial, você mantém essa
pessoa na escola enquanto adquire experiência de trabalho”, explicou.
De forma “muito rígida”, a jornada parcial já faz parte da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), segundo Dalcolmo. Além de oferecer possibilidades para o
trabalhador, a atualização beneficia os pequenos empresários.
“No momento atual, de retomada de crescimento, o empresário ainda tem muita
insegurança com relação à demanda de produtos e serviços. Ele pode, então, lançar
mão da contratação com jornada parcial, de acordo com a demanda.”
Sindicatos tentam evitar que reforma tire benefícios negociados em acordo
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Manifestantes em ato contra o governo Temer e as reformas trabalhista e da
Previdência, em Brasília
Sindicatos de trabalhadores tentam, em negociações recentes, evitar que benefícios
estipulados em acordos sejam eliminados com a implementação da reforma trabalhista
e da lei de terceirização, aprovadas neste ano.
A reforma prevê, por exemplo, a prevalência do negociado sobre o legislado na jornada
de trabalho, que pode ser estendida para 12 horas diárias, ter horário de almoço menor
e negociação individual do banco de horas sem mediação pelo sindicato.
Para se beneficiar desses pontos, as empresas precisam alterar as convenções e
acordos coletivos com os sindicatos. Nessas negociações, as centrais tentam se
preservar também da terceirização e do trabalho autônomo.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Região, ligado à Força Sindical,
quer uma convenção que preveja que o legislado prevaleça, mantendo a homologação
de rescisões nos sindicatos, uma hora de almoço e a negociação coletiva, e não
individual, do banco de horas.
"O empresariado defendeu a negociação, certo? Então estamos propondo manter
esses pontos", diz Miguel Torres, presidente do sindicato. "Os metalúrgicos, nós e os
da CUT, estão juntos contra a reforma trabalhista."
Outras categorias tentam preservar suas convenções ou acordos coletivos, que já são
mais benéficos que a lei em outros pontos -os bancários, por exemplo, têm jornada
de seis horas, piso para estagiário e auxílio-refeição de R$ 32, benefícios não previstos
na lei.
O Comando Nacional dos Bancários, associado à CUT, enviou, em agosto, um termo
de compromisso pedindo que não haja terceirização da atividade principal da empresa
e que sejam barrados contratos temporários, de tempo parcial e intermitentes. São
21 pontos contra a reforma.

A Fenaban (Federação Nacional de Bancos) não quis se manifestar sobre o termo. A
categoria aprovou convenção em 2016, que só será renegociada em agosto de 2018.
"Houve uma mudança profunda na legislação, os empresários estão dispostos a soltar
os leões, e os trabalhadores estão tentando se posicionar", diz Clemente Ganz Lúcio,
diretor do Dieese (departamento intersindical de estudos econômicos).
Na negociação em andamento entre as empresas e a Federação dos Sindicatos de
Metalúrgicos (CUT), o Sindipeças (indústria de autopeças) quer retirar da convenção
coletiva o reajuste do vale-transporte e a estabilidade no emprego a quem tenha
sequela por doença ou acidente.
"As bancadas patronais estão mais ousadas neste ano", afirma Luiz Carlos da Silva
Dias, presidente da federação. "Em julho, apresentamos pauta com 'cláusulas de
barreira' à reforma. Queremos trazer para a mesa de negociação tudo que estaria
previsto, como a terceirização e a prevalência da vontade coletiva sobre a negociação
individual."
O Sindipeças disse à Folha que propôs renovar a vigência de algumas cláusulas, mas
que quer negociar outras.
HOMOLOGAÇÃO
A Federação Única dos Petroleiros (FUP), ligada à CUT, que negocia com a Petrobras,
pediu nas negociações que contratações individuais não fujam das condições
pactuadas no acordo coletivo, que não haja terceirização da atividade principal e que
demissões em massa e homologações de rescisão continuem passando pelo sindicato.
Os sindicalistas se queixam de a estatal ter prorrogado o acordo coletivo de trabalho
de agosto até 10 de novembro, dias antes de a reforma entrar em vigor, "na tentativa
de pressionar a categoria a correr contra o tempo, para fechar o acordo a toque de
caixa", segundo a entidade.
Procurada, a Petrobras afirma que prorrogou o acordo "para que a negociação ocorra
com tranquilidade e em respeito aos empregados e às entidades sindicais".
Já a categoria dos comerciários representados pela UGT (União Geral dos
Trabalhadores) adiou, em comum acordo com as empresas, a convenção de 31 de
agosto para 28 de fevereiro, para que "as coisas se assentem", segundo Ricardo Patah,
presidente da entidade. "Queremos consertar alguns excessos dessa lei, que foi
aprovada por demanda empresarial e não contempla os trabalhadores."
Os sindicatos ainda tentam negociar, com o presidente Michel Temer, uma medida
provisória que barre a previsão de que as homologações de rescisão sejam feitas na
empresa e a possibilidade de que gestantes possam trabalhar em locais insalubres.
As centrais sindicais e empresários se reúnem com Temer nesta terça-feira (12).
*
O QUE MUDOU COM A REFORMA TRABALHISTA
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS
Negociação vai prevalecer sobre a CLT quando tratar de temas como jornada, intervalo
para almoço e plano de cargos, salários e funções
JORNADA
Parcial É ampliada de 25 para 30 horas sem hora extra, ou 26 horas com 6 horas
extras,
o
que
diminui
a
diferença
para
a
jornada
integral
12 x 36 Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, já adotada na
área da saúde, por exemplo, é regulamentada
TIPOS DE CONTRATO

Home oficce Chamado de "teletrabalho" pela legislação, passa a ser regulamentado
Trabalho intermitente Prevê prestação de serviços por horas, dias ou meses, sem
continuidade; medida provisória deve criar quarentena
Autônomos Poderão fazer contrato com uma empresa para trabalhar em regime de
exclusividade e conti- nuidade, sem configurar relação de emprego
DEMISSÃO
Comum acordo Profissional e empresa juntos podem rescindir contrato, o que dá
direito a 50% da multa e do aviso prévio e a 80% do FGTS
Homologação Rescisão não precisa mais passar pelo crivo dos sindicatos
SINDICATOS E REPRESENTAÇÃO
Imposto sindical Deixa de ser obrigatório e passa a ser descontado do salário apenas
de quem autorizar
JUSTIÇA
Responsabilidade Sócio que deixou empresa só responde a ação na ausência dos
atuais donos e por até dois anos
Renda Teto para receber Justiça gratuita sobe de R$ 1.874 para R$ 2.212 e concessão
para quem alegar que custos do processo prejudicam sustento é eliminada
TERCEIRIZADOS
Tratamento Empresas deverão oferecer aos terceirizados os mesmos serviços de
alimentação, transporte e atendimento médico oferecidos a seus funcionários
Quarentena Demitido não pode ser recontratado como terceirizado nos 18 meses
após o desligamento
HORAS EXTRAS
Banco de horas poderá ser negociado individualmente, fora do acordo coletivo
FÉRIAS
Poderão ser parceladas em até três vezes e não poderão começar a dois dias de
feriados e fins de semana
*
O QUE QUEREM OS SINDICATOS
METALÚRGICOS (CUT/FORÇA SINDICAL)
> Barrar terceirização
> Vetar jornadas parciais
> Impedir que negociações individuais valham mais que coletivas
> Reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais
BANCÁRIOS (CUT)
Reafirmar, em termo de compromisso, a vedação a terceirizados, autônomos, jornada
parcial, contratos temporários e intermitentes nos bancos
COMERCIÁRIOS (UGT)
Limitar trabalho intermitente a 10% dos trabalhadores na empresa e garantir que
tenham salário mínimo mensal; modalidade ainda não existe em convenção coletiva,
mas está prevista na reforma

Desnacionalização da indústria brasileira preocupa economistas reunidos em
BH
11/09/2017 – Fonte: Agência Brasil
Uma das principais preocupações manifestadas por economistas durante o 22º
Congresso Brasileiro de Economia, que termina hoje (8) em Belo Horizonte, está ligada
à venda de ativos brasileiros para grupos estrangeiros. Para eles, setores estratégicos
da economia devem ser controlados por empresas nacionais, sejam públicas ou
privadas.
O crescimento do Brasil no longo prazo, de forma sustentável e inclusiva, vai depender
da formação de um parque industrial robusto na opinião de Júlio Miragaya, presidente
do Conselho Federal de Economia (Cofecon), entidade que organiza o evento.
"Uma das premissas de uma nação efetivamente independente e soberana é o controle
nacional sobre certos setores estratégicos da economia. É preocupante o processo de
desnacionalização da nossa economia. Capitais externos estão assumindo o controle
de boa parte dos recursos naturais do país e avançam de forma acelerada sobre a
indústria do petróleo, do gás e da energia elétrica".
O problema, segundo Miragaya, é que essas grandes corporações estrangeiras
mantêm suas áreas de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento nos países onde estão
suas matrizes. Ele cita a indústria de fertilizantes, que seria fundamental para a
economia brasileira gerar emprego e renda, mas infelizmente o país é hoje um grande
importador.
Exemplos de proteção à industria nacional são muito comuns em todo o mundo. Em
abril, o governo dos Estados Unidos anunciou a possibilidade de criar taxas para
importação do aço, de forma a fortalecer as empresas do setor sediadas em seu
território. Há alguns anos, a China vetou que a Coca-Cola comprasse a Huiyuan, maior
fabricante de sucos no país.
Na visão de Antonio Correia Lacerda, doutor pelo Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o potencial da economia brasileira é
subaproveitado pela ausência total de uma política industrial sólida.
"O Brasil é dos poucos países do mundo que não precisa escolher entre ser bom no
complexo agromineral ou na indústria ou nos serviços. Temos economia de estado,
condições climáticas e território vasto para atuarmos em vários setores. Isso não é
pra quem quer.
É para quem pode. E só quatro ou cinco países no mundo tem essa
possibilidade", disse Lacerda, após receber o prêmio Personalidade Econômica do Ano
de 2016, na abertura do congresso.
Ele destacou que a agricultura brasileira, um dos setores produtivos de sucesso no
país, não se desenvolveu baseado apenas na eficiência microeconômica dos
agricultores.
"Houve uma política de estado. O papel da Embrapa [Empresa Brasílieira de Pesquisa
Agropecuária], por exemplo, foi fundamental. E isso foi feito com investimento público,
com políticas públicas. Foi ela quem desenvolveu a soja no Cerrado, que foi a grande
revolução que tivemos na agricultura e que depois teve grande impacto também na
pecuária".
Para ele, a indústria nacional precisa ser alavancada e, para ter um crescimento
sustentável, o Brasil precisa de investimentos. "O argumento principal para o ajuste é
o de que o Estado deveria funcionar como o orçamento familiar ou como uma empresa.

E nós sabemos que isso não é possível. É justamente na crise que o Estado precisa
investir, fomentar oportunidades. Não é qualquer gasto, mas é o gasto que tem efeito
multiplicador. E também tem efeito demonstrador, porque estimula outros agentes a
também aplicarem recursos no país. O ajuste pelo ajuste não se sustenta. A prática
de juros elevados e o corte sucessivo de investimentos levam a mais recessão".
Eletrobras
A possível privatização da Eletrobras preocupa Nelson José Hubner Moreira, presidente
do conselho de administração da Light. Para ele, a estatal brasileira exerce um poder
indutor da economia nacional. No mês passado, o governo federal informou que
pretende reduzir a participação da União no capital da Eletrobras, com sua
consequente democratização na Bolsa de Valores, a exemplo do que já foi feito com a
Embraer e a Vale. A medida teria como objetivo dar mais competitividade e agilidade
à empresa para gerir suas operações.
"O setor elétrico, ao mesmo tempo que precisa ter energia barata para incentivar os
demais setores industriais, é altamente intensivo e comprador desses outros setores
industriais. Ele alavanca a própria indústria. Você pega, por exemplo, a energia eólica.
A Eletrobras proporcionou o desenvolvimento de um parque, inclusive com diversas
empresas de capital internacional que aqui se instalaram, mas que desenvolvem
tecnologia aqui, geram renda e emprego aqui", destacou.
O presidente da Cofecon também desaprova a desestatização da Eletrobras. Na
opinião de Miragaya, não se deve negociar esses ativos em momentos de crise, uma
vez que o Estado acaba vendendo mais barato nesses períodos. "Não é questão de ser
estatista ou não. É só ver a realidade dos países desenvolvidos. Às vezes, fica essa
conversa sobre ineficiência. É uma bobagem.
A Telebras, que era pública, foi privatizada, virou a Oi e hoje está completamente
endividada. A Vasp foi privatizada e quebrou". Ele avalia que não se pode relacionar
empresa estatal à ineficiência e corrupção e empresa privada à eficiência e ao trabalho
ético. "Alemanha e Noruega têm parte significativa da sua indústria estatizada. A
Volkswagen, que é um sucesso, tem 30% do seu capital ligado ao estado da Baixa
Saxônia. Na China, 75% das principais empresas são estatais e é a economia que mais
cresce no mundo."
Em agosto, o Ministério de Minas e Energia anunciou a privatização da Eletrobras,
controladora da Chesf. A empresa passaria à iniciativa privada, mas a União
permaneceria como acionista, embora com participação menor.
O governo federal justifica a mudança alegando que a Eletrobras acumula um impacto
negativo de R$ 250 bilhões nos últimos 15 anos. De acordo com o Ministério de Minas
e Energia, o governo permanecerá como acionista da Eletrobras, recebendo dividendos
ao longo do tempo, e a União manterá poder de veto na administração da companhia,
garantindo que decisões estratégicas no setor sejam preservadas.
VÍDEO: Empresários e investidores europeus apostam no Brasil
11/09/2017 – Fonte: CNI
Embaixador da União Europeia no país, João Cravinho diz que crise econômica
brasileira é conjuntural e passageira. Ele aposta no acordo com o Mercosul
para aumentar o comércio e investimentos entre os países
O embaixador da União Europeia no Brasil, João Cravinho, chegou ao país há dois anos
em meio à crise econômica e política e, mesmo assim, se mantém otimista. Em visita
à Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta terça-feira (5), Cravinho afirmou
que os europeus olham para o Brasil com visão de longo prazo. O embaixador ficará
no posto até julho de 2019 e aposta no acordo Mercosul-União Europeia para ampliar

a integração entre os blocos. A Agência CNI de Notícias conversou com ele (assista ao
vídeo).
Segundo o embaixador, há uma característica muito importante do olhar europeu
sobre o Brasil. "Nós olhamos para o longo prazo, nós olhamos para o médio prazo,
para o longo prazo. A turbulência que possa existir no curto prazo não é algo
assustador", destacou.
Cravinho ressaltou ainda que, em 2017, o Brasil é o país que mais recebe investimento
estrangeiro europeu. "Isso significa que o investidor europeu, que o empresário
europeu, tem confiança no Brasil, tem confiança no futuro do Brasil e aposta no Brasil".
Para ele, a situação que o paíse vive é dolorosa, mas passageira.
ACORDO UNIÃO EUROPEIA/MERCOSUL - Sobre a aproximação dos dois blocos, o
embaixador João Cravinho destacou que o acordo "nos vai permitir não só reduzir as
tarifas que afetam o comércio de um lado para o outro, como também permitir que os
nossos empresários, nossas empresas e os nossos consumidores estejam mais
interligados."
Como consequência do acordo, a perspectiva sobre a inovação também será ampliada.
"Hoje em dia [a inovação] não acontece só dentro das fronteiras de um país, hoje em
dia a inovação está internacionalizada. Então [o acordo] permite pensar em
internacionalização de inovação entre a Europa e o Brasil ou o Mercosul, permite
pensarmos em convergência regulatória, por exemplo, que fará com que os nossos
produtos circulem mais facilmente, não só entre nós, mas também para outras partes
do mundo. Que os nossos padrões sanitários e fitossanitários sejam iguais ou
convergentes", ressaltou.
A partir do acordo entre Mercosul e União Europeia, Cravinho acredita que será
possível, também, aumentar a capacidade competitiva. "Não é um acordo à moda
antiga que simplesmente previa a redução de tarifas, esses elementos estarão lá
também, mas é um acordo que perspectiva o aumento da nossa competitividade num
cenário de globalização, num cenário já globalizado", finalizou.
Acesse o vídeo
Brasil e Uruguai firmam acordo para facilitar comércio bilateral
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O comércio entre Brasil e Uruguai vai ser facilitado por Memorando de Entendimento
assinado na última quinta, 7. O fluxo comercial entre os dois países atingiu, em 2016,
R$ 7,5 bilhões.
O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, Abrão Miguel Árabe Neto, e o subsecretário de Economia e Finanças do
Uruguai, Pablo Ferreri, em Montevidéu, assinaram declaração conjunta reconhecendo
a importância de simplificar os procedimentos comerciais bilaterais.

O Memorando de Entendimento possibilita que as empresas que fazem comércio entre
os dois países utilizem o Certificado de Origem Digital (COD) nas operações, o que
reduzirá custos e prazos nas exportações e importações feitas entre os dois países.
Projeto piloto
Em outubro, terá início um projeto piloto, com duração prevista de três meses, que
vai permitir que entidades certificadoras de origem brasileiras emitam o COD no
comércio preferencial com o Uruguai, no âmbito dos Acordos de Complementação
Econômica nº 02 e nº 18. Nessa etapa, o COD acompanhará o certificado de origem
em papel em operações reais.
A utilização do COD irá diminuir o prazo para emissão de certificados de origem. Hoje,
a emissão em papel leva, em média, 24 horas, mas pode demorar até três dias. A
expectativa é de que a assinatura digital reduza esse prazo para cerca de 30 minutos.
Além disso, os custos diretos de tramitação devem ser reduzidos em até 35%. Quando
implementada, a adoção do COD no comércio bilateral não exclui a possibilidade de os
importadores brasileiros continuarem optando pela versão em papel do Certificado de
Origem.
As entidades autorizadas até o momento a emitir CODs nas exportações preferenciais
ao Uruguai estão na Portaria Secex nº 17, de 9 de maio de 2017 e podem ser
consultadas no site. Em 2016, elas emitiram aproximadamente 80 mil Certificados de
Origem em exportações preferenciais ao país vizinho.
O projeto foi concebido pela Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), que
se propõe a substituir gradualmente o certificado de origem preferencial, atualmente
emitido em papel, por um documento eletrônico.
Nível técnico 'bate' nível superior na retomada do emprego na indústria, diz
pesquisa; veja lista de profissões
11/09/2017 – Fonte: G1
Brasil terá de qualificar 13 milhões de pessoas até 2020, diz Senai; profissões
transversais e tecnológicas levam vantagem. Escolha de curso deve levar em
conta vocação e polos regionais.

Linha de montagem em fábrica automotiva, em imagem de arquivo (Foto: Nigel
Roddis/Reuters)
A indústria absorveu mais trabalhadores de nível técnico que de nível superior no
primeiro semestre deste ano, aponta levantamento do Sistema Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) divulgado nesta segunda-feira (11).
Segundo a pesquisa, atividades mais próximas à linha de produção – operadores,
técnicos de manutenção e de vendas, por exemplo – voltaram a abrir vagas, enquanto
as oportunidades para engenheiros e diretores continuam baixas. Das dez áreas de
engenharia pesquisadas, apenas três tiveram saldo de empregos positivo (veja tabela
abaixo).

O diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, credita esse cenário à recuperação do
consumo das famílias e ao perfil do próprio sistema de emprego. Segundo ele, os
dados também revelam "sinais de recuperação" da indústria e da economia, de modo
geral.
"O sistema de emprego, via de regra e em qualquer atividade, é piramidal. Por
exemplo, você tem um professor titular, alguns adjuntos, vários auxiliares e ainda
mais alunos", explica Lucchesi. Essa lógica se repete em outros ambientes, como a
indústria.
"Então, é claro que você tem um contingente maior de operadores, de funções mais
subalternas. Com qualificação técnica superior a 200 horas, um número intermediário.
Aí, um número menor de técnicos, e ainda menor de engenheiros."
Essa distribuição do trabalho, segundo o diretor do Senai, faz com que os empregos
de menor qualificação sejam os primeiros na "fila do corte" quando a crise chega – e
os primeiros na fila da recontratação, quando a economia se estabiliza.
Em outro estudo recente, o Senai apontou que o Brasil terá de qualificar 13 milhões
de trabalhadores em ocupações industriais até 2020. Segundo o órgão, boa parte
desse número se refere à requalificação – por exemplo, alguém que já atua como
eletricista, mas precisará fazer um curso de automação para se manter competitivo.

Diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi (Foto: Alexandre Bastos/G1)
Profissões 'promissoras'
De acordo com o Senai, devem levar vantagem nessa retomada os profissionais
capazes de trabalhar em diversos segmentos da economia. Nesse sentido, um "técnico
em manutenção de máquinas e equipamentos", por exemplo, tem mais chances no
mercado que um "especialista em editoração".
"Se o trabalhador tem uma formação transversal, tende a ficar mais tempo vinculado
ao emprego, e menos tempo desempregado. Só fica em situação adversa se a
economia cair como um todo. Em geral, há setores caindo e setores em maior
desenvolvimento, ao mesmo tempo", diz Lucchesi.
O economista afirma que todas essas formações "transversais", mais versáteis, estão
associadas à tecnologia da informação. Mais que isso, estão ligadas ao conceito de
indústria 4.0 – que, além de TI, engloba áreas como "internet das coisas",
"cyberserviços", "virtualização" e outros conceitos que, até pouco tempo atrás, eram
restritos aos "think tanks" de engenheiros na Europa e nos EUA.
Ao G1, Lucchesi também negou que essas formações técnicas, por serem mais rápidas
que um curso superior, tenham remuneração inicial menor. "Um técnico em mineração
recém-formado, por exemplo, tem salário médio inicial de R$ 7 mil.

Alunas em aula de corte e modelagem, em curso de qualificação em Rondônia (Foto:
Ivanete Damasceno/G1)
E quais são essas áreas?
O levantamento do Senai usou dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. A lista do órgão foi dividida por
nível de formação – qualificação de até 200 horas, qualificação superior a 200 horas,
curso técnico (de 800 a 2 mil horas) e curso superior. As engenharias foram
consideradas em uma outra tabela.
Confira o 'top 5' em cada um desses níveis, de acordo com o Senai, e o saldo de
empregos de cada área no primeiro semestre deste ano:
Qualificação até 200 horas
Ocupação
Alimentadores de linhas de produção
Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações
Trabalhadores da mecanização agropecuária
Motoristas de veículos de cargas em geral
Preparadores de fumo
Fonte: Senai e Ministério do Trabalho
Qualificação com mais de 200 horas

Saldo de empregos
42.463
23.972
17.725
9.443
9.072

Saldo de
empregos

Ocupação

Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de
4.785
comunicação de dados
Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário

3.494

Mecânicos de manutenção de máquinas industriais

2.808

Montadores de equipamentos eletroeletrônicos

1.664

Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borrachas
e parafinas

1.521

Fonte: Senai e Ministério do Trabalho
Qualificação técnica
Ocupação

Saldo de empregos

Técnicos de vendas especializadas

2.536

Instaladores-reparadores de linhas e equipamentos de telecomunicações 1.347
Técnicos em operação e monitoração de computadores

879

Montadores de veículos automotores (linha de montagem)

841

Técnicos em programação

828

Nível superior
Ocupação

Saldo de empregos

Desenhistas industriais

314

Diretores de produção e operações de construção civil e obras públicas 15
Profissionais da metrologia

5

Especialistas em editoração

-

Profissionais da biotecnologia

-3

Fonte: Senai e Ministério do Trabalho
Engenharias
Ocupação
Engenheiros
Engenheiros
Engenheiros
Engenheiros
Engenheiros

de alimentos e afins
mecatrônicos
ambientais e afins
agrimensores e engenheiros cartógrafos
em computação

Saldo de empregos
16
5
2
-32
-90

O mapa da mina
Questionado pelo G1, Rafael Lucchesi preferiu não estabelecer padrões muito rígidos
ao indicar os "empregos do futuro" – ou mesmo dos próximos meses. Segundo ele,
tão importante quanto seguir tendências globais é prestar atenção na vocação de cada
região do país.
"Os setores que mais empregam na indústria são alimento, vestuário, calçados e
construção civil. São indústrias mais distribuídas, multiplantas. Em todas as cidades,
as pessoas precisam desses bens."
"Os demais setores, aí depende dos eixos de desenvolvimento econômico. A indústria
petroquímica, por exemplo, tem polos em Camaçari (BA), Paulínia (SP), Duque de
Caxias (RJ), Porto Alegre (RS). O mesmo acontece com a indústria automobilística,
com a mineração", afirma.

Aluno de ensino profissionalizante brasileiro na competição mundial 'World Skills', em
Londres, em 2011 (Foto: Vanessa Fajardo/G1)
Nesses setores, é preciso pesquisar a dinâmica econômica, o tipo de formação exigida
e, mais uma vez, quais as novas tecnologias envolvidas na cadeia de produção. As
secretarias estaduais de trabalho, o "sistema S" (Senai, Senac, Senar e Sebrae) e o
Ministério do Trabalho costumam produzir cartilhas, gratuitas e disponíveis na web,
com esse tipo de informação.
Gargalo
Mas se o ensino técnico e profissionalizante paga bem, é mais rápido e emprega mais,
por que apenas 8% dos jovens brasileiros passam por essa etapa da educação?

Segundo o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, o problema está ligado ao
preconceito, ao baixo investimento e a uma mentalidade "antiga".
"Nosso contingente ainda é baixo, o que cria um problema de competitividade. Na
Alemanha, na Áustria, na Suíça, no Japão, mais de 50% fazem educação profissional
junto à educação regular", compara.
Uma das soluções para esse gargalo, segundo o Senai, pode vir com a reforma do
ensino médio. Sancionada em fevereiro, a lei preve expansão do ensino integral,
flexibilização da grade curricular e expansão da formação técnica e profissional. No
entanto, ainda não há um cronograma claro para que tudo isso comece a ser
implementado.
"A reforma é um sopro de modernidade. Ainda estamos discutindo a Base Nacional
Curricular Comum e, aí, você vai ter uma rampa de implementação disso. É uma
oportunidade para o Brasil mudar essa distorção", diz Lucchesi.
China já investiu R$ 60 bilhões na compra de empresas no Brasil desde 2015
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
De cada R$ 10 que entraram no País para comprar uma empresa ou um ativo nacional
nos últimos 30 meses encerrados em junho, R$ 3 vieram da China. O avanço dos
chineses sobre o Brasil nesse período chegou a R$ 60 bilhões e, com um fôlego extra
nos últimos meses, eles se tornaram os maiores investidores estrangeiros em fusões
e aquisições, ultrapassando os americanos.
No ano passado, os chineses aplicaram R$ 23,96 bilhões na compra de ativos no Brasil,
quase 80% a mais que os R$ 13,4 bilhões injetados pelos americanos. No primeiro
semestre de 2017, a tendência se repetiu: R$ 17,8 bilhões dos orientais e R$ 12,3
bilhões dos ocidentais, segundo dados da TTR.
Para executivos de bancos, o movimento chinês em 2017 será tão ou mais intenso
que no ano passado. “Nada indica uma diminuição do apetite deles por investimento
no Brasil. Eles devem continuar como atores relevantes em 2017 e 2018”, afirma
Bruno Amaral, sócio do BTG.
“Temos mais consultas (de investidores chineses) neste ano que em 2016”, diz o
diretor da área de banco de investimentos do Itaú BBA, Roderick Greenlees.
O vice-presidente do Santander, Jean Pierre Dupui, conta que, neste ano, o banco está
com seis grandes negociações que envolvem chineses, enquanto, em 2016, foram
duas. “Devem ter negócios para acontecer nos setores de comida e bebida,
commodities e imobiliário”, acrescenta.
Apesar de a maioria das transações fechadas pelos orientais se concentrar em energia
– 97% do volume aportado no primeiro semestre de 2017 -, já há indícios de uma
diversificação nos segmentos econômicos. Infraestrutura, por exemplo, é um dos
setores que devem voltar a ganhar espaço.
Em 2011, 33% dos recursos envolvidos nas operações foram para essa área, mas,
depois, esse número recuou e chegou a 2% no ano passado, segundo a A.T. Kearney.
Um exemplo da retomada dos chineses em infraestrutura foi a aquisição de 90% do
Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), anunciada na semana passada pela
estatal China Merchants Port Holding (CMPorts), por R$ 2,9 bilhões.

“Vemos os investimentos chineses acontecendo em ondas. Primeiro, eles entraram em
recursos naturais, depois energia e agora infraestrutura, principalmente portos e
aeroportos”, diz Greenlees.
Segundo o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang,
os chineses pretendem crescer nos setores financeiro, de saneamento e ainda mais no
energético. “Temos uma empresa que nos pediu para ver a possibilidade de o governo
fazer um leilão de energia de lixo.” Uma fabricante de cabos para transmissão de
energia também analisa o País, diz Tang.
Nova política
Diante do enorme fluxo de capital deixando a China rumo a outros países, o governo
chinês divulgou, em agosto, novas diretrizes que desestimulam investimento no
exterior.
A medida, entretanto, não deverá causar uma inversão no fluxo de recursos para o
Brasil – aportes em setores como infraestrutura e energia continuarão sendo
estimulados pelo governo daquele país.
O governo de Xi Jinping já havia anunciado, no fim de 2016, que não incentivaria mais
investimentos em alguns segmentos no exterior, o que resultou em uma queda de
44%, para US$ 57,2 bilhões, no volume aportado globalmente pelas empresas do país
nos sete primeiros meses de 2017, excluindo o setor financeiro.
Agora, em agosto, o governo especificou que serão desestimulados os investimentos
nas áreas imobiliária, hoteleira, cinematográfica, de entretenimento e em equipes
esportivas. Nos últimos anos, os chineses haviam comprado participações em
empresas como o Cirque du Soleil, as redes hoteleiras Hilton e Club Med e os times de
futebol Atlético de Madrid, Inter de Milão e Milan.
No Brasil, entretanto, quase não foram aplicados recursos nesses segmentos e um
indicativo de que os investimentos continuam são as transações de fusões e aquisições
realizadas no primeiro semestre de 2017 no País: o volume de capital envolvido nelas
representa 74% do total do ano passado.
“O que acontece agora é que o governo chinês quer centralizar os investimentos em
áreas que considera estratégicas. No Brasil, os aportes tradicionalmente já são nesses
setores. O fluxo (de recursos) deve continuar em energia e óleo e gás, por exemplo”,
diz Alessandro Zema, responsável pela área de banco de investimento do Morgan
Stanley.
Parceiros
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, reforça
que os chineses continuarão no País. “Para infraestrutura, não tem restrição (do
governo)”, diz. “O Brasil é um importante parceiro porque fornece produtos
estratégicos, como minérios e alimentos, para a China garantir seu crescimento
sustentável”, acrescenta.
Uma diversificação maior do perfil das empresas adquiridas pelos orientais, como
começava a aparecer, porém, pode acabar não ocorrendo por aqui.
Pouco mais de um mês antes de o governo chinês anunciar as novas diretrizes, a
chinesa Fosun, que tem forte atuação nos setores financeiro e de entretenimento,
havia comprado seu primeiro empreendimento imobiliário no Brasil – uma torre
corporativa em São Paulo.

Brasil precisa de plataforma industrial moderna para assegurar lugar entre
países desenvolvidos
11/09/2017 – Fonte: CNI
O Brasil não terá um lugar no mundo desenvolvido, no futuro próximo, se não tiver a
ambição de consolidar uma plataforma moderna de manufatura. Segundo o diretor de
Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor-geral do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Rafael Lucchesi, os países que
mais se desenvolveram nos últimos 40 anos foram aqueles que abraçaram um projeto
nacional de industrialização e investiram em políticas públicas de educação e de
qualificação.

“Não vamos ter alternativa de futuro se não priorizarmos a educação e um plano de
país para a Indústria 4.0” - Rafael Lucchesi (à esq).
“Não vamos ter alternativa de futuro se não priorizarmos a educação e um plano de
país para a Indústria 4.0”, alertou Lucchesi durante o painel Tecnologias digitais:
nossas empresas e mão de obra estão preparadas?, realizado durante o evento EXAME
Fórum 2017. No debate, ao lado do sócio da consultoria BCG no Brasil Julien Imbert,
foram analisados os desafios para o Brasil adentrar a nova era de manufatura
avançada, a chamada Indústria 4.0.
Entre eles, o de consolidar uma força de trabalho qualificada, capaz de absorver e
dominar novas tecnologias e formas de produção que estão sendo incorporadas na
indústria e outros setores, em ritmo cada vez mais acelerado. “O principal desafio na
implementação da Indústria 4.0, nos próximos anos, será a qualificação de mão de
obra, mais do que o investimento”, lembrou Imbert, citando pesquisa realizada na
Alemanha, um dos países que mais avançaram nesta agenda.
Lucchesi destacou que o Brasil enfrenta o grande desafio de, além de melhorar a
qualidade da educação básica, ampliar o alcance da educação profissional na
população. Ele ressaltou que a qualificação técnica contribui para evitar a exclusão de
enorme parcela da população que, sem um diploma de nível superior, tem grandes
dificuldades para ocupar espaços no mercado de trabalho.
FUTURO – Em relação ao futuro de muitas profissões, o debate apresentou as
possibilidades de evolução do mercado de trabalho, com o advento de novas
ocupações. Lucchesi falou dos 28 observatórios mantidos pelo SENAI para prospectar
a evolução das ocupações, de forma a garantir uma transição na qualificação da mão
de obra ao longo do processo de transformação da indústria e das formas de se
produzir. “Temos algumas experiências e cursos já estruturados, como a supervisão
de robôs e tecnologia da informação orientada para a Indústria 4.0”, destacou.
Imbert relembrou o recente processo de reindustrialização experimentado pelos
Estados Unidos, com a retomada de processos de manufatura que haviam sido
realocados para países asiáticos. Entre eles, um na indústria automotiva, no qual uma
montadora optou por criar uma nova fábrica em solo norte-americano, baseada num
modelo de Indústria 4.0, em vez de um modelo tradicional, no México. “O diferencial
foi a mão de obra qualificada. O investimento teria de ser maior, mas o retorno
ocorreria em 18 meses, o que nos faz repensar o modelo de produção competitiva
baseado em mão de obra barata”, contou.

O EVENTO – Patrocinado pela CNI, o Exame Fórum 2017 reuniu representantes da
classe política e empresarial e membros da academia para discutir o cenário político e
econômico do Brasil e as perspectivas para 2018. O presidente da CNI, Robson Braga
de Andrade, participou do evento que, ao longo do dia, discutiu os desafios para a
superação definitiva da crise e o que precisa ser feito para o Brasil inaugurar um novo
ciclo de crescimento sustentado.
Empresas se movimentam e ofertas de ações podem alcançar em R$ 40 bi em
2017
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Um volume de até R$ 15 bilhões em emissões de ações já está engatilhado nos bancos
de investimento para ocorrer ainda este ano. Se confirmado, 2017 somará um
montante de cerca de R$ 40 bilhões, registrando o melhor exercício para esse tipo de
operação desde 2009. Exclui-se dessa conta o ano de 2010, marcado pela mega
capitalização da Petrobras, de R$ 120 bilhões, que distorce os números daquele
período.
Em parte, algumas companhias que vislumbram o mercado de capitais para captação
via oferta de ações estão acelerando os preparativos para realizarem as emissões o
mais rápido possível, de forma a evitarem as incertezas que podem surgir quando a
agenda eleitoral ganhar a cena, no ano que vem. Outro fator que desponta como
preocupação é o ajuste fiscal, visto que já está certo que o próximo governo terá de
retomar essa pauta.
Para o próximo mês, a empresa do setor de alimentos Camil, a de tecnologia da
informação Tivit e a do setor de energia Neoenergia já pediram registro para
realizarem suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), ao passo que
Vulcabrás, Eneva e Paranapanema estão na rua com suas ofertas subsequentes de
ações (follow ons). Juntas, as seis ofertas têm potencial para movimentar cerca de R$
9 bilhões, já no próximo mês. E para a janela no final do ano está sendo esperada,
por exemplo, a oferta bilionária da BR Distribuidora.
“Até fevereiro haverá uma incerteza muito menor, depois a agenda eleitoral ganha
espaço e o humor dependerá muito de rumores e pesquisas”, afirma o responsável
pelo Banco de Investimento do Morgan Stanley no Brasil, Alessandro Zema.
Segundo o executivo, as empresas já preparadas para emitirem devem “comprar a
opcionalidade”, ou seja, deixar a casa pronta para estarem aptas a aproveitarem a
melhor janela. “Uma emissão de ações é um processo que precisa ter certo ‘timing'”,
afirma. Em anos eleitorais, lembra, o calendário para ofertas de ações costuma ficar
ainda mais seletivo.
O diretor de Renda Variável do Bradesco BBI, Glenn Mallett, diz que o pipeline do
mercado até o fim do ano está com volume semelhante ao observado de janeiro a
julho, período em que as emissões de ações somaram cerca de R$ 24 bilhões. O alto
volume de emissões, diz, não se refere, na sua opinião, à antecipação por conta das
eleições.
“A visão do mercado é de que haverá uma manutenção e a agenda de estabilidade
deve ser preservada. No entanto, é claro que um ano de eleição tem um fluxo de
notícias que traz mais volatilidade ao mercado”, afirma o executivo. Para ele, tendo
em vista as ofertas já encaminhadas, o volume de R$ 40 bilhões no ano pode ser
conservador.
O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, disse, na semana passada, que apesar do
cenário político ainda incerto, principalmente por conta das eleições presidenciais em
2018, o Brasil vem se aproveitando da liquidez global e os investidores estrangeiros

seguem mostrando apetite nas ofertas de ações na bolsa brasileira. O executivo
afirmou, no entanto, que o mercado aguarda ao menos uma pequena reforma da
previdência, com a aprovação da idade mínima.
“Seria uma grande decepção não haver nenhuma reforma. O mercado aceitou agora
ter a primeira parte da reforma da previdência”, disse. Sem estimar o volume que as
emissões podem alcançar até o fim do ano, Finkelsztain acredita que a bolsa brasileira
poderá ser palco de mais dez ofertas, entre IPOs e follow ons, até o fim do ano.
O sócio da área de mercado de capitais do escritório Mattos Filho, Jean Marcel
Arakawa, diz que ainda conta a favor para as emissões neste ano as quatro aberturas
de capital que se desenrolaram em julho (IRB Brasil Re, Carrefour, Omega Geração e
Biotoscana), o que acabou atraindo a atenção de outros emissores. “Existe uma
tendência de paralisação das ofertas com a aproximação das eleições presidenciais”,
comenta o especialista.
Depois da janela e outubro, as companhias com interesse em abrir capital em
dezembro precisarão acelerar o fechamento do demonstrativo financeiro do terceiro
trimestre para entrega da documentação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em
outubro, para precificar a oferta até no máximo 18 de dezembro. “Depois disso, é mais
difícil por conta das festas de fim de ano”, diz Arakawa.
Cenários
A percepção, no entanto, é de que apesar da agenda eleitoral, as janelas para
emissões poderão se mostrar firmes em 2018, com uma eventual confirmação de que
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará de fora da disputa eleitoral. “O mercado
não está precificando Lula. A Selic e a inflação na trajetória que estão, o melhor
resultado das companhias no segundo trimestre e a sinalização de retomada da
econômica irão sustentar a bolsa”, diz um banqueiro de investimento, que falou na
condição da anonimato.
Dependendo dos nomes que se confirmarem nas urnas, a avaliação das companhias
(valutation) para um IPO poderá ser mais positiva, acredita o banqueiro. Para esse
cenário, diz, uma dobradinha de candidatos pró-mercado, como o prefeito de São
Paulo, João Doria, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, seria positivo para as
precificações. Porém, a recomendação é, para quem pode, “emitir o quanto antes”.
Empresa aposta na venda de produtos próximos da data de vencimento
11/09/2017 – Fonte: PEGN
Plataforma conta com rede de parceiros para revender produtos próximos do
vencimento com desconto.
Uma tendência de negócio já comum no exterior e que chegou ao Brasil é o mercado
de produtos com data próxima ao vencimento.
Dois empresários de São Paulo criaram um e-commerce para vender estes itens. Com
um 1,3 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçadas por ano em todo o mundo,
entre eles estão os produtos que passam do prazo de validade e encalham nas
prateleiras dos supermercados.
Gustavo Zanetti pensou em um jeito prático de vender e reduzir o desperdício. Ele e
o sócio investiram R$ 1 milhão para montar um e-commerce que só vende itens que
estão perto da data de vencimento.
O e-commerce faz parceria com lojas e fabricantes e anuncia os produtos com preço
30% mais barato. Se o comprador retira o produto na loja, o dono da marca para R$

49 por mês para a plataforma. Se o e-commerce cuida de toda operação, o dono da
marca paga uma mensalidade a partir de R$ 99.
Atualmente, o e-commerce já conta com 50 parceiros e 10 mil compradores
cadastrados.
Como funciona
A startup pega os produtos, armazena em um imenso galpão, vende, faz a entrega e
descarta quando passar do prazo de validade.
A melhor parte é que convencer os lojistas a entrar no esquema não foi um problema.
Eles já costumam baixar o preço de produtos com data de validade no limite.
Em um Pet Shop parceiro, por exemplo, quando faltam três meses para uma ração
vencer, ela é colocada em promoção. Se não vender mesmo assim, o produto é
encaminhado para o e-commerce. Com isso, o prejuízo com produtos que sobraram
caiu 50%.
E-commerce: a importância das políticas de troca nas vendas online
11/09/2017 – Fonte: PEGN
Troca e devolução de produtos são problemas de logística nos e-commerce.
Conheça formas de prestar esses serviços de forma eficiente.
Quando a gente fala em logística do e-commerce, pensa logo na entrega dos produtos
e nos preços dos fretes. A gente já falou sobre esse assunto no programa Pequenas
Empresas e Grandes Negócios e, essa semana, mostramos a brecha que o fim do ESedex, serviço dos Correios voltado para lojas virtuais, abriu para o surgimento e
fortalecimento de empresas de entregas voltadas para esse setor.
Agora, vamos dar outro foco. Afinal, o problema da logística das lojas virtuais vai muito
além disso: a troca ou a devolução de produto é outra dor de cabeça. Isso é a logística
reversa. Quem tem um site de vendas deve ficar atento a isso, quem quer investir
pode ter aí uma oportunidade de negócio.
As políticas de troca
Uma pesquisa divulgada essa semana pela Ebit, empresa especializada em comércio
eletrônico, mostra que existe consumidor que ainda deixa de comprar online porque
não conhece as políticas de trocas.

Segundo a pesquisa, 44% deixaram de finalizar a compra em um e-commerce por
achar que a devolução seria complicada e 40% não sabiam que poderiam trocar um
produto, por qualquer motivo, no prazo de sete dias.
Esse é o primeiro ponto para deixar o cliente mais seguro para fechar a compra: vale
deixar claro qual a política de troca.
O Procon define que qualquer produto comprado pela internet pode ser devolvido no
prazo de até sete dias após o recebimento e o consumidor pode, inclusive, solicitar o
seu dinheiro de volta. Quem paga pelo frete da troca ou devolução é a empresa.

De acordo com a Ebit, até 7% das compras realizadas pela internet são canceladas ou
o produto é trocado, ou seja, 3,5 milhões de pedidos são devolvidos. Os e-commerces
de vestuário sofrem ainda mais. Nesse caso, a porcentagem de devolução e troca sobe
para 10%.
Esse é o segundo ponto. No primeiro semestre de 2017, o e-commerce faturou R$ 21
bilhões, segundo levantamento do Ebit, mais de R$ 1 bilhão é o custo do frete para
entrega, e cerca de R$ 106 milhões, 7%, foram gastos com a logística reversa.
Dá para ver que não contar com o custo da logística reversa na operação de uma loja
online é um grande erro, né? Segundo André Dias, consultor da Ebit, não tem como
fugir desse gasto e se o empresário não contar com ele terá problemas que afetarão
a gestão do negócio.
Se esse processo afeta até grandes lojas, imagina os pequenos, que, muitas vezes, só
têm os Correio como opção para fazer a logística reversa. Quem compra pela internet
e precisou trocar, certamente já recebeu no email aquela etiqueta que autoriza o envio
da mercadoria pelos Correios, certo? A oferta de empresas que oferecem esse tipo de
serviço ainda é pequena aqui no Brasil e investir no setor pode ser uma boa alternativa.
De acordo com André, esta é uma boa oportunidade para startups e empresas de
pequeno porte.
Olha só as diferentes formas de prestar o serviço:
Coleta no local: é o tipo mais comum, porém, pode custar mais. Nesse caso, quem
faz a coleta do produto vai até o endereço do cliente fazer a retirada.
Coleta no local com hora marcada: quando o cliente pode marcar um horário para
atender a empresa que fará a coleta.
Logística reversa simultânea: vale para a troca de produtos. O produto indesejado
é retirado ao mesmo tempo que o novo é entregue.
Pontos de entrega: essa alternativa é mais interessante para a empresa do que para
o cliente que, para fazer a devolução, terá que levar o produto comprado até um posto
onde será atendido e o processo será feito. Para facilitar a vida do consumidor, o
interessante é oferecer vários postos de atendimento.
Apesar da queda de juros, empresas seguem em busca de reestruturar
dívidas
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Novos ciclos de reestruturação de dívidas pelas empresas são esperados nos próximos
meses, ainda que a taxa de juro esteja declinando e alguns setores da economia, como
imobiliário, comecem a mostrar sinais positivos.
Profissionais envolvidos em processos de reorganização financeira e operacional de
empresas e também em recuperações judiciais, afirmam que a reversão das
expectativas de retomada econômica para este ano, assim como as incertezas para
2018, estão obrigando empresas a se sentarem na mesa para renegociar com bancos
e outros credores.
Nos últimos dois meses, apenas duas empresas, a Heber e a Triunfo Participações,
entraram com pedidos de recuperação judicial e extrajudicial, respectivamente,
envolvendo dividas que juntas somam mais de R$ 14 bilhões.
“Uma série de empresas que vinham evitando a reestruturação ou a recuperação
judicial devem tomar uma decisão agora, cientes de que não terão o retorno

operacional que esperavam”, diz o professor de Direito Comercial da Universidade de
São Paulo (USP), Francisco Satiro.
Para ele, a queda no juro, de fato, é importante para evitar que companhias
alavancadas, mas operacionalmente estruturadas e com gestão eficiente, sejam
conduzidas a uma situação de insolvência. “Mas não faz diferença para companhias
que já estão em dificuldades e tiveram dívidas roladas a taxas mais elevadas”, afirma.
Satiro destaca ainda que algumas companhias estão na segunda ou terceira rodada
de rolagem de suas dívidas e que, dado o ambiente ainda desafiador, tais negociações
podem acabar se desdobrando em recuperações extrajudiciais ou judiciais.
O advogado Eduardo Munhoz, à frente da recuperação judicial da OAS e PDG
acrescenta que grandes dívidas se tornam muitas vezes impagáveis, ainda que haja
queda no juro. “As empresas vão morrendo aos poucos”, destaca.
Munhoz pontua ainda que poucas renegociações feitas até o momento junto a bancos
trouxeram soluções definitivas para as companhias e que isso contribui para um
cenário de mais pedidos de recuperação judicial.
O advogado critica também a insegurança política e jurídica no País, que contribuem
para a deterioração dos ativos das companhias com problemas. “Tal conjuntura atrai,
por muitas vezes, investidores oportunistas nos processos de venda de unidades ou
participações feitas para levantar caixa pelas empresas nos processos de
reestruturação”, diz.
Para Christian Murayama, sócio na KPMG no Brasil, haverá pelo menos mais seis
meses de renegociações, por companhias que repactuaram dívidas no final de 2015 e
em 2016. Murayama tem, entretanto, uma visão mais positiva sobre o impacto da
queda do juro nas empresas com problemas. “O endividamento cresce mais
lentamente”, lembra ele.
Francisco Clemente, diretor da área de reestruturação da KPMG, observa ainda que
pela primeira vez em dois anos começam a aparecer alguns indicadores positivos,
como no setor de construção e de automóveis.
“Ainda que sejam sinais isolados, já há alguma indicação de que o consumo parou de
cair”, diz. Clemente lembra ainda que os setores imobiliário e de construção envolvem
uma cadeia de grande peso e poder na atividade econômica.
É preciso ampliar investimento para evitar voo de galinha, diz economista
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Tudo indica que a profunda recessão na qual o Brasil mergulhou no segundo trimestre
de 2014 chegou ao fim em algum momento entre abril e junho deste ano.
A opinião é do economista Paulo Picchetti, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas)
e um dos sete membros do Codace (Comitê de Datação de Ciclos Econômicos), que se
dedica a marcar o início e o fim de períodos de expansão e queda da atividade
econômica no país.
De acordo com ele, já há sinais de retomada até na indústria, um dos setores mais
duramente atingidos pela crise dos últimos anos.

Picchetti, entretanto, alerta para o fato de que o provável fim da recessão não significa
que o país esteja livre de um voo de galinha.
Para ele, há espaço para algum crescimento da economia sem pressão inflacionária
em razão da enorme capacidade ociosa nas empresas.
Mas, em algum momento, a expansão vai bater em restrições antigas, como a
infraestrutura limitada do país.
"Aí será preciso aumentar a taxa de poupança e de investimento", disse Picchetti em
entrevista concedida na quarta-feira (6).
*
Folha - Que critérios o Codace usa para estabelecer o fim de uma recessão?
Paulo Picchetti - Nós analisamos um conjunto amplo de séries de atividades que
mostre que você está tendo uma recuperação generalizada e consistente entre os
setores. Lendo hoje [quarta, 6] a coluna de [Antonio] Delfim [Netto, ex-ministro da
Fazenda] na Folha, vi que ele menciona que usamos como critério [para o fim da
recessão] dois trimestres consecutivos de alta [do Produto Interno Bruto, PIB]. Mas
não necessariamente é o caso.
Por que essa regra de bolso nem sempre funciona?
A entrada nessa recessão ajuda a explicar isso. Você teve uma queda muito forte no
segundo trimestre de 2014 e depois uma recuperação muito pequena. Então, a rigor,
não teria dois trimestres consecutivos de queda, mas essa recuperação não foi, nem
de perto, o suficiente para reverter a queda do segundo.
Além disso, ela também foi sustentada principalmente por medidas de estímulo que
embutiam a origem de uma nova crise, ou seja, que estavam adiando uma situação
que acabou se concretizando muito claramente do terceiro trimestre para a frente. Por
isso, olhando em retrospectiva, a gente se convenceu de que a recessão já tinha
começado no segundo trimestre.
Na sua opinião pessoal, agora, a recessão acabou?
Acredito que tenha acabado. Mas, qualificando, não é algo tão claro assim. Os números
do primeiro e do segundo trimestres têm histórias diferentes. No primeiro, houve um
número forte, 1% [de expansão em relação ao último de 2016], mas muito
concentrado no agronegócio. No segundo, [o crescimento] foi mais disseminado, só
que muito fraco, de 0,2%.
São duas histórias muito diferentes e nenhuma delas seria, isoladamente, um
elemento que permitiria datar com muita certeza a reversão do ciclo. Mas acho que
há elementos para imaginar que a gente saiu da recessão em algum momento do
segundo trimestre.
Carol Carquejeiro/ Valor

O economista Paulo Picchetti, professor da FGV e um dos membros do Codace
E quais seriam esses elementos?
Justamente a disseminação do aumento da atividade entre os vários setores. Do lado
da demanda, finalmente ocorreu uma reação de consumo, com um monte de coisas

por trás, como [liberação do saque do] FGTS, queda de juros, fim de um ciclo de
endividamento das famílias e uma melhora no mercado de trabalho.
Mas, mesmo pelo lado da oferta, um setor mais duramente atingido pela crise, que foi
a indústria, está dando sinais consistentes de reação.
O número do PIB da indústria ainda foi negativo, mas muito influenciado pela
construção civil, que, por sua vez, está relacionada ao investimento. Mas a indústria
de transformação está em uma trajetória de recuperação lenta. Essa disseminação é
muito importante.
Outro elemento que é um dos carimbos de reversão de ciclo é o mercado de trabalho.
Ele, assim como o investimento, é uma variável mais defasada do ciclo. O fato de ele
já ter começado a reagir é também um indicador de que provavelmente a recessão
ficou para trás.
Alguns economistas dizem que, dada a queda de juros, seria normal que o
investimento já desse sinais de melhora.
O problema é que, com a capacidade ociosa que se criou e o clima de incerteza em
que vivemos, o investimento vai demorar a reagir mesmo, apesar da queda de juros.
Sem investimento dá para entrar em um ciclo de crescimento virtuoso ou
periga termos um voo de galinha?
Acho que vai demorar algum tempo para a gente voltar aos níveis de 2014, pré-crise.
Ali, a gente vivia uma situação clara de esgotamento de capacidade de expansão tanto
pelo lado da infraestrutura, dos investimentos físicos, quanto pelo lado do mercado de
trabalho. Então, a gente tem esse espaço para voltar a crescer sem pressão
inflacionária, mas, chegando lá, vai bater nessa restrição de novo. Aí não tem jeito,
tem que aumentar a taxa de poupança e de investimento da economia. Esse é o grande
desafio para essa saída de recessão não virar um voo de galinha.
Há algum sinal de recuperação do investimento?
Não, primeiro porque a gente está com uma capacidade ociosa muito grande e
segundo porque o horizonte de planejamento está incrivelmente curto depois de tanta
incerteza. Enquanto não houver um sinal muito claro de que a taxa de retorno do
investimento é grande o suficiente para compensar o risco, ele não vai acontecer.
O que essa recessão teve de diferente?
Ela esgotou completamente os graus de liberdade de política econômica. A recessão
anterior, de 2008 e 2009, foi revertida porque havia instrumentos de estímulo que
foram usados, tornando-a menos profunda e duradoura. Mas chegamos a 2014 com
zero grau de liberdade.
A política monetária estava completamente comprometida porque a inflação bateu em
dois dígitos, a política fiscal foi completamente comprometida porque teve um rombo
recorde e a trajetória de relação entre dívida e PIB entrou num componente explosivo.
Com o resto do mundo crescendo pouco e com a inflação altíssima aqui dentro, não
tínhamos muito o que fazer com o câmbio para tentar estimular a indústria.
Que lição isso deixa em termos de política econômica daqui para a frente?
Que você realmente não pode sacrificar objetivos de médio e longo prazo para ter
ganhos de curto prazo como fizemos em 2011 e 2012.
*
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Meirelles: projeto sobre recuperação judicial de empresas está em fase final
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
O projeto que acelera a recuperação judicial de empresas com dificuldades financeiras
está chegando à fase final, disse sábado, 9, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Ele apresentou ao presidente Michel Temer e aos ministros da área política o esboço
do projeto de lei após um almoço no Palácio do Jaburu.
Segundo o ministro, o projeto traz avanços em relação à lei atual de falências no Brasil
e terá o texto divulgado em breve com detalhes. “É uma mudança importante, porque
vai dar celeridade e permitir que um grande número de empresas que hoje estão em
dificuldade possa sair do processo de recuperação judicial, tomar crédito e voltar a
crescer”, declarou Meirelles. Ele, no entanto, não adiantou nenhuma medida.
Meirelles informou que há algum tempo que a equipe da Fazenda vem discutindo o
projeto. Os debates, disse, reuniu mais de 40 pessoas, entre técnicos do governo,
professores e representantes de escritórios de advocacia.
Nova lei de recuperação dá poder a credor
11/09/2017 – Fonte: Bem Paraná
A proposta do governo para a nova lei de Recuperação Judicial deverá dar mais poder
aos credores da companhia que enfrenta dificuldades financeiras e tem que recorrer
ao instrumento legal para evitar a falência.
Em estudo há meses no Ministério da Fazenda, a proposta da nova lei deverá sair
nesta semana. No último sábado (9), o ministro Henrique Meirelles afirmou ter
apresentado os principais pontos ao presidente Michel Temer. Uma das alterações mais
relevantes na legislação em vigor (de 2005) é que os credores poderão apresentar o
plano de recuperação judicial -hoje só os controladores podem fazer isso.
O ponto é controverso. Embora retire poder dos donos, muitas vezes a saída para a
recuperação da empresa é afastá-los e evitar que tomem decisões que retirem valor
da companhia quando ainda é possível salvá-la.
Os defensores da mudança afirmam que dar mais poder aos credores poderia reduzir
o custo financeiro das empresas em vias de entrar em recuperação judicial ou acelerar
o tempo de permanência no regime quando não houver alternativa. O objetivo do
governo é encurtar o prazo médio da recuperação judicial para um intervalo entre três
e quatro anos.
Atualmente, segundo levantamento da Serasa Experian, o tempo é de quase cinco
anos. E poucas são as empresas que conseguem efetivamente se reerguer, cerca de
um quarto do total. Grandes empresas, como a Oi e a incorporadora de imóveis PDG
Realty, estão em recuperação judicial.
De acordo com a Serasa, nos dois últimos anos, mais de 3.000 empresas solicitaram
à Justiça a entrada no regime de recuperação. Meirelles adiantou que a nova lei
também deverá estimular que os bancos credores forneçam crédito às empresas. O
novo aporte poderia fazer com que avançassem na fila para receber. Uma segunda
mudança importante da nova legislação deverá ser o abatimento do imposto cobrado
quando a empresa negocia uma redução da dívida, no jargão técnico "haircut".

Tratada pelo fisco como ganho de capital, a redução implica pagamento de Imposto
de Renda que supera 30%. Isso aumenta o ônus tributário para uma empresa que já
está mal das pernas. Uma das medidas que estavam estudo é alongar o parcelamento,
outra é permitir que a empresa use créditos de prejuízos fiscais, o que em alguns
casos poderia zerar o pagamento efetivo. A fase mais delicada, porém, é quando a
empresa tem que se desfazer de ativos para pagar dívidas. A nova legislação deverá
deixar claro que quem comprar uma empresa de um grupo em crise não assumirá
dívidas de todo o grupo.
A legislação atual é vaga nesse ponto, o que gera incerteza a eventuais compradores
e reduz o valor da venda. Esse item pode facilitar, por exemplo, a saída da crise de
empreiteiras envolvidas na Lava Jato e que estão em recuperação judicial, como a
OAS e a UTC. Ambas têm participações saudáveis em outras atividades, como
concessões de aeroportos e metrô. As pequenas empresas em recuperação também
serão contempladas, com um mecanismo para agilizar a limpeza do nome da empresa.
A ideia inicial é que a proposta tramite como um projeto de lei, de autoria do Senado,
mas o caminho legislativo ainda estava em discussão no fim de semana.
Minuta de mudanças na lei de recuperação judicial deve atender demanda de
bancos
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Pelas indicações que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dado
recentemente, a minuta de mudanças na Lei de Recuperação Judicial, em gestação há
pelo menos seis meses, deve atender duas relevantes demandas do mercado
financeiro, sobretudo dos bancos.
Uma delas visa a não alterar o direito que instituições e credores com garantia
fiduciária têm de ficar de fora do processo de recuperação judicial e poder negociar
seus passivos diretamente com as empresas em dificuldade. A outra demanda diz
respeito à estrutura para a concessão de empréstimos às companhias em recuperação
judicial.
Meirelles disse ontem que a minuta com as mudanças elaborada por sua equipe, após
análise com advogados e mercado, chegará ao Congresso em duas semanas.
Conforme apurou o Broadcast, a tentativa é de fazê-la entrar pelo Senado, para chegar
à Câmara dos Deputados já mastigada, facilitando a compreensão e aprovação das
alterações para aperfeiçoar a lei.
No primeiro caso, os bancos defenderam que fosse respeitado o que está na legislação
vigente, sob o argumento de que não faz sentido que a lei de recuperação judicial
tenha o poder de modificar contratos de concessão de crédito. Para eles, se as
alterações convergirem para tornar as dívidas com garantia fiduciária passíveis de
serem tratadas na recuperação judicial, o juro dos empréstimos para as companhias
vai subir e a liquidez para as empresas de médio e pequeno porte pode diminuir.
O grupo de advogados que têm contribuído com sugestões ao Ministério da Fazenda
defendia que as dívidas com garantia fiduciária fossem inclusas na recuperação judicial
e tratadas em uma classe separada de credores.
Esses credores não teriam de partilhar tal garantia com toda a massa e teriam direito
ao valor integral da garantia apurado com eventual venda da mesma. A diferença com
a situação atual é que as negociações com essa classe seriam conduzidas com
transparência e não unilateralmente, como ocorre hoje.
No ponto que trata de dar liquidez às companhias em recuperação judicial, bancos e
advogados concordam sobre a criação de um mecanismo para dar acesso a novos

financiamentos, os quais seriam pagos com prioridade ante os demais créditos. Mas
advogados discordam sobre a abrangência de tal prioridade, defendendo que se
estenda até o valor das garantias relacionadas ao novo crédito. Para os bancos,
entretanto, essa prioridade deve corresponder ao valor total do empréstimo.
“Infelizmente, a se confirmar isso, o governo terá deixado de lado o objetivo principal
da lei, de preservar empresas e empregos para beneficiar injustificadamente o sistema
bancário, em detrimento de todos os demais”, criticou Ivo Weisberg, sócio do escritório
TWK.
Uma questão nebulosa em relação à concessão de empréstimos a empresas em
recuperação judicial está na resolução do Banco Central que trata dos níveis de
provisões para devedores duvidosos exigidos para empresas com atraso nos
pagamentos. Para uma companhia em recuperação judicial, que tem a pior
classificação de risco, o Banco Central recomenda o provisionamento de 100% do
crédito, inviabilizando ao banco manter um empréstimo como esse pelo tempo
necessário para recuperar a companhia.
Acredita-se que uma mudança na regulamentação seria necessária para acomodar os
empréstimos para empresas em recuperação judicial no balanço dos bancos. Há tese
no mercado financeiro de que tal alteração poderia acontecer a partir do Conselho
Monetário Nacional (CMN), por meio da criação de critérios de desempenho das
companhias para atenuar as provisões.
Entre outras pautas dos bancos que não encontram eco entre os advogados está a
correção monetária dos créditos habilitados à recuperação judicial, que os termos
propostos pelo devedor na recuperação judicial sejam melhores do que em processo
de falência e uma perícia prévia, por empresa determinada pelo juiz, de viabilidade da
recuperação, a fim de evitar processos em companhias já falidas.
Após Copom, bancos reduzem projeções para os juros
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana provocou uma onda
de revisões para baixo nas projeções da Selic, a taxa básica de juros. Ontem, os dois
maiores bancos privados do País, Bradesco e Itaú, anunciaram corte nas previsões,
para 7%. O francês BNP Paribas e o Banco Safra preveem que os juros podem cair
ainda mais, para 6,5%.
O Copom cortou esta semana a Selic de 9,25% para 8,25% e anunciou que deve
reduzir de forma “moderada” o ritmo de cortes nas próximas reuniões. Para os
economistas do Bank of America Merrill Lynch, ao invés de reduzir o juro em 1 ponto
porcentual, como fez nos últimos encontros de política monetária, o BC deve diminuir
o ritmo para 0,50 ponto nas próximas duas reuniões.
O Bradesco cortou a projeção para a Selic no final de 2017 de 7,5% para 7% e
descarta, por enquanto, a necessidade de subir a taxa no ano que vem. Por isso, a
Selic deve permanecer neste patamar ao menos até o final de 2018. “A recuperação
da economia se consolida, sem aceleração da inflação”, destaca, em relatório. O banco
cortou ainda a estimativa para o IPCA deste ano, de 3,4% para 3% e em 2018 estima
que o indicador deve ficar em 3,9%. “Apesar dos sinais de retomada do consumo, as
surpresas de baixa com a inflação persistem.”
O Itaú Unibanco também anunciou que alterou sua projeção para a Selic, de 7,25%
para 7% no fim deste ano. Após a reunião do Copom, o banco espera que o BC
diminuirá o ritmo de redução da Selic para 0,75 ponto porcentual, levando a taxa para
7,50% em outubro. Depois disso, o Copom faria outro corte, de 0,50 ponto. “Mudamos
nossa estimativa para o fim do ano para 7%, de 7,25% anteriormente”, disse, em
nota, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita.

No relatório, ele afirma que uma economia em recuperação e a inflação baixa
amparam a intenção do Copom de desacelerar a velocidade de queda dos juros e
eventualmente finalizar o ciclo de recuo da Selic. O banco ainda cita, dentre outros
fatores, o quadro de alívio na inflação mencionado pelo Copom. “O Comitê avalia que
a evolução da inflação permanece bastante favorável, mas já não fala de desinflação”,
ressalta a instituição.
Ciclo. O Safra e o BNP acreditam que a Selic vai chegar ao final do ciclo de corte de
juros em nível menor que o previsto anteriormente. O Safra, em relatório divulgado
ontem, prevê que o ciclo será um pouco mais longo, terminando na primeira reunião
do Copom de 2018, com o juro básico chegando a 6,5%. Antes, a previsão é que não
haveria cortes no ano que vem. No caso do BNP, o banco reduziu a estimativa da taxa
de 7% para 6,5% no final do ciclo, que deve ocorrer em março de 2018.
Entre outros bancos internacionais, o UBS reduziu a estimativa para a Selic de 7,50%
para 7,25%, com esse nível devendo permanecer ao longo de 2018. Esse cenário
considera a possibilidade de redução da taxa em 0,75 ponto porcentual no encontro
do Copom em outubro e outro corte de 0,25 ponto em dezembro. No relatório, o banco
cita que a recuperação gradual está em progresso e a inflação continua favorável.
Já o Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) foi ainda mais radical no corte da projeção
e reduziu a estimativa da Selic no fim deste ano de 8% para 7%. Contudo, para 2018,
o banco estima que o BC voltará a elevar os juros, que devem subir para o patamar
de 8%.
Bancos aumentam custo para abrir a renegociação de dívidas de empresas
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
A média das tarifas que os bancos cobram de empresas que têm dívidas e precisam
renegociar os termos cresceu 90%, em valores nominais desde agosto 2015, apontam
dados do Banco Central.
O valor médio hoje é de R$ 1.552, contra R$ 818 em 2015 e R$ 1.138 em 2016.
Essa tarifa é geralmente cobrada de empresas que ficaram inadimplentes e precisam
renegociar os termos, e não de pessoas jurídicas que forem quitar suas dívidas ou
levá-las a outros bancos.
A coluna procurou Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para
obter os valores efetivamente arrecadados, mas nenhuma instituição respondeu com
os dados. O Bradesco não cobra essa taxa.
A política de tarifas varia muito de acordo com as empresas, segundo um executivo
de banco. A alta tem como função sinalizar às empresas que estão próximas à
inadimplência que há custo para negociar novas condições, diz.
Para renegociar com um cliente é preciso enviar o documento ao departamento jurídico
e não há garantia que a empresa vai pagar em dia mesmo depois do acerto, afirma
Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper.
Há também uma tendência de as instituições arrecadarem mais com o conjunto de
tarifas, diz Claudia Yoshinaga, vice-coordenadora do centro de finanças da Fundação
Getulio Vargas.
"Elas passaram a ser relevantes, com a vantagem de não empatar capital como as
concessões de empréstimos."
Editoria de Arte/Folhapress

Sustentabilidade dos juros em patamar reduzido será garantida com
aprovação da reforma da Previdência
11/09/2017 – Fonte: CNI
Indústria comemora a decisão do Banco Central de reduzir a Selic em um ponto
percentual, mas alerta que reformas são necessárias para retomada do equilíbrio fiscal

O Banco Central acertou em manter a trajetória de queda da taxa básica de juros. A
redução da Selic em um ponto percentual, para 8,25% ao ano, foi possível em função
da baixa inflação corrente e das perspectivas favoráveis de inflação para os próximos
anos. "A redução dos juros é essencial para a recuperação das condições financeiras,
tanto das empresas quanto dos consumidores, e para impulsionar a retomada da
economia", afirma o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson
Braga de Andrade.
Andrade alerta, no entanto, que para o sucesso da política monetária, ou seja, a
sustentabilidade da taxa Selic em patamar reduzido, são necessários avanços
concretos nas propostas, em especial a aprovação da reforma da previdência. "Esses
avanços vão possibilitar a retomada do equilíbrio fiscal de forma a permitir a
concretização de uma trajetória sustentável da dívida pública", afirma o presidente da
CNI.
Deputados tentarão liquidar reforma política nesta semana
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

Deputados tentarão esgotar, nesta semana, as votações das duas Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) que tratam da reforma política, e parte da estratégia
para se chegar a algum consenso sobre o sistema eleitoral a ser adotado em 2018
passa pela retomada da discussão sobre o chamado distritão misto.

Acordo fechado entre lideranças da Casa prevê que o plenário vote a partir de terçafeira a PEC 77, que define, entre outros temas, o sistema eleitoral a ser adotado para
a escolha de deputados e vereadores, e ainda cria um fundo de financiamento eleitoral
com recursos públicos. Depois, a ideia é retomar a votação da PEC 282, que acaba
com as coligações e estabelece a chamada cláusula de barreira.
“Estamos avançando, acho que vai ser possível”, disse à Reuters o relator da PEC 77,
deputado Vicente Cândido (PT-SP), acrescentando que o grande problema continua
sendo o sistema eleitoral a ser adotado em 2018.
“Estamos trabalhando em uma proposta de distritão misto, para ver se aproxima
algumas bancadas. Estamos trabalhando essa possibilidade e aí resolve o problema”,
afirmou o deputado.
O texto produzido pela comissão especial que analisou a medida prevê que seja
adotado o chamado distritão para 2018 e 2020. Neste sistema, serão eleitos deputados
no ano que vem os candidatos mais votados em cada Estado. Em 2020, os vereadores
eleitos serão os mais votados em cada município.
O modelo, no entanto, não conta com apoio suficiente para ser aprovado em plenário,
já que, por se tratar de uma PEC, são necessários 308 votos.
A tese do distritão misto —sistema majoritário em que os votos em legenda seriam
computados pelos mais votados em cada partido– já havia sido levantada antes, sem
sucesso.
Segundo o líder do PP, Arthur Lira (AL), há parlamentares em partidos como o PR, o
PRB e o PT que até nutrem simpatia pela adoção de um sistema majoritário, mas não
garantem seus votos para não contrariar posições de suas cúpulas partidárias.
“Não tem acordo em relação ao mérito, mas na terça-feira vamos votar o sistema
eleitoral, e se aprovar em primeiro turno a gente quebra o interstício e já vota em
segundo turno”, disse Lira.
Outros temem a adoção permanente do distritão, ainda que a proposta estabeleça o
chamado distrital misto a partir de 2022. Pelo modelo, metade das vagas disponíveis
será preenchida a partir do voto majoritário em distritos, enquanto outra metade ficará
a cargo de listas fechadas definidas pelos partidos.
O líder do PP argumenta que seria “uma vergonha” aprovar um texto para a PEC que
contenha apenas a previsão de criação do fundo eleitoral.
Lira avalia ainda que uma vez aprovada a mudança do sistema eleitoral, a outra PEC,
que debate o fim das coligações e estabelece a cláusula de desempenho, “perde o
sentido”.
“Se aprovar o distritão, por exemplo, já fica uma cláusula de barreira natural, já faz
uma seleção natural.”
Para a relatora da PEC 282, deputada Shéridan (PSDB-RR), no entanto, a aprovação
de uma proposta não esvazia os termos da outra.
“Na verdade, a 282 se aplica aos dois modelos de sistema eleitoral. A cláusula de
desempenho pode ser aplicada nos dois casos (majoritário ou proporcional)”, explicou
a deputada.
Questionada se a polêmica em torno do sistema eleitoral pode atrapalhar a votação
do tema e, por consequência, a análise da PEC que relata, Shéridan lembrou que o

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teria a prerrogativa de interferir na
pauta, caso uma coisa emperre a outra.
“Se não avançar, o presidente está acompanhando, ele sabe do tempo”, afirmou
Shéridan, lembrando que qualquer mudança eleitoral precisa ser aprovada pelas duas
casas do Congresso até o início de outubro, um ano antes das eleições de 2018.
A PEC relatada pela parlamentar teve seu texto-principal aprovado na terça-feira como
parte desse acordo de procedimento entre líderes, que prevê a retomada da discussão
da outra PEC na próxima semana.
A proposta que trata do fundo e do sistema eleitoral também já teve parte de seu
texto aprovada –deputados votaram pela retirada de um dispositivo que fixava um
percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) a ser destinado para o financiamento de
campanhas. Por decisão do plenário da Câmara, sua análise foi fatiada.
Reforma da Previdência ainda divide base aliada no Congresso
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
A reviravolta com a revisão da delação dos executivos do grupo J&F e as notícias
positivas na economia brasileira melhoraram o ambiente político para o governo, mas
ainda são insuficientes para garantir a aprovação da reforma da Previdência, avaliam
líderes
dos
principais
partidos
da
base
aliada
na
Câmara
ouvidos
pelo Estadão/Broadcast.
De acordo com essas lideranças, suas bancadas continuam reticentes a votar a
matéria, mesmo uma reforma mais enxuta, em razão do custo político de aprovar uma
proposta impopular a pouco mais de um ano das eleições de outubro de 2018.
A avaliação vem principalmente do chamado Centrão – grupo do qual fazem parte PP,
PR e PSD. “A votação continua complicada. O motivo é o custo político para a eleição
do próximo ano”, disse o líder do PR, José Rocha (BA), que comanda a quinta maior
bancada da Câmara, com 38 deputados. Para ele, mesmo uma reforma mais branda,
como se discute nos bastidores, também enfrentará resistência.
“O governo não teve a capacidade de fazer a população entender o que ela representa
para o País. Então, qualquer mudança que se faça para minorar as perdas não
convence mais a população.”
À frente da terceira maior bancada, com 46 deputados, o líder do PP na Casa, Arthur
Lira (AL), também avalia que a proximidade com as eleições afeta a votação da
reforma da Previdência, considerada o principal projeto com o qual a equipe econômica
conta para tentar equilibrar as contas públicas. “Pode ter tido um arrefecimento
normal, mas, para a Previdência, não. Quanto mais perto da eleição, mais difícil fica.
Vai ter desgaste de todo jeito”, afirmou.
Mais vigor. O líder do PSD, Marcos Montes (MG), avalia que o quadro melhorou, mas
que é preciso ter cautela. “O reconhecimento do Ministério Público da fragilidade das
denúncias deu um fôlego para o governo. Mas temos de aguardar essas novas
delações.
Se for branda para o presidente, então será a hora de pensar em avançar nas reformas
com mais ousadia”, disse ele, que lidera a sexta maior bancada da Câmara, com 37
deputados. Montes ressalta que é preciso que a economia reaja com “mais vigor”, com
uma recuperação do emprego “mais evidente”, para que o custo político de aprovar a
reforma diminua.

“Mesmo com as boas notícias, este tema continua a ser um grande desafio para o
governo”, avaliou o líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), à frente da oitava maior
bancada da Câmara, com 29 parlamentares. Segundo ele, o governo ainda enfrenta
“muitas resistências” para aprovar a proposta no plenário.
“O governo falhou muito na comunicação, e a guerra da desinformação acabou
prevalecendo. O governo acabou caindo na armadilha da oposição. Foi inábil ao não
fazer chegar à sociedade a mensagem de que a proposta viria para combater
privilégios e trazer mais justiça social e fiscal para viabilizar o desenvolvimento do
País.”
Para o líder do PSDB na Casa, Ricardo Trípoli (SP), a reforma da Previdência ainda não
pode ser votada, pois faltam “ajustes” em alguns pontos. Um deles, diz, é em relação
ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo ele, a bancada defende a
manutenção das regras, ou seja, que continue sendo pago para pessoas pobres acima
de 65 anos de idade ou portadoras de deficiência. Para o tucano, contudo, a votação
proposta não deve ser contaminada por fatos políticos externos. “O custo político está
na seriedade, na ética”, disse.
Governo. A percepção dos parlamentares é diferente da do governo. Durante esta
semana, ministros deram declarações no sentido oposto: de que a reviravolta na
delação de executivos do grupo J&F e a melhora dos resultados na economia abriram
a janela de oportunidade para votação da reforma. Os ministros Eliseu Padilha (Casa
Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência), por exemplo, defenderam a
votação da matéria neste ano.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também adotou
discurso mais otimista. Na quinta-feira, ele afirmou que pretende pautar a votação da
reforma no plenário em outubro. Para ele, com a ajuda do governo, há condições de
alcançar o quórum necessário para votar a proposta. A matéria está parada desde
maio, quando a delação dos executivos da J&F foi divulgada.
Para Fazenda, máquinas e equipamentos impulsionarão PIB
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Cálculos feitos pelo Ministério da Fazenda sugerem que o investimento não está tão
ruim quanto indicam as estatísticas oficiais, o que alimenta projeções de que o PIB
(Produto Interno Bruno) poderá crescer mais do que o previsto em 2017 e nos
próximos anos.
Nos bastidores, membros do governo já falam que a economia pode crescer 0,7% ou
0,8% neste ano, mais do que a projeção atual da equipe econômica, de 0,5%.
Embora nenhuma revisão tenha sido concluída na Fazenda, o ministro Henrique
Meirelles já sinalizou que o número deve mudar.
"Estamos analisando [a revisão] com seriedade. Nossa projeção é de 0,5%, mas com
viés de alta. Isto é, deveremos, sim, revisar esse número à frente", disse Meirelles,
na quarta-feira (6), acrescentando ser "possível" uma expansão de 1%.
Um dos motivos que sustentam essa perspectiva mais otimista são dados de compra
de máquinas e equipamentos, além do consumo de bens duráveis (como
eletrodomésticos e automóveis).

Em declínio acentuado desde novembro de 2014, esses dois itens reagiram nos últimos
meses, de acordo com cálculos internos da Fazenda obtidos pela Folha.
No segundo trimestre, o IBGE verificou que o investimento como um todo caiu 0,7%
ante os primeiros três meses do ano.
Nas contas da Secretaria de Política Econômica, o consumo de máquinas subiu 4%, e
o de duráveis, 6,2% na mesma comparação.
Os números internos mostram que o ponto de virada ocorreu em março. De novembro
de 2014 até esse mês, o consumo de máquinas havia caído 37%, e o de bens duráveis,
42%. Desde então, a alta é de 9% e 11%, respectivamente.
O cálculo é uma média trimestral composta por informações obtidas nas pesquisas de
vendas do comércio e de produção industrial do IBGE, além de dados de importação
da Funcex (Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior).
Nesta semana, Meirelles disse que os dados de investimento medidos no PIB estão
sendo contaminados pelo desempenho ainda negativo da construção civil, e o consumo
de máquinas e bens duráveis indica que já há uma parcela de empresas se preparando
para ampliar a capacidade.
No caso dos bens duráveis, a interpretação dos técnicos da Fazenda é a de que são
equipamentos que podem ajudar a impulsionar a produção e as vendas de
microempreendedores.
FUTURO
Com o desempenho mais positivo no radar, a equipe econômica já vê chances de um
crescimento mais elevado também em 2018 e 2019. No ano que vem, em vez dos 2%
hoje previstos, o PIB poderia crescer até 3%. E, em 2019, até 3,5%.
Essas estimativas são importantes porque ajudam o governo a projetar como devem
se comportar as receitas com a arrecadação de impostos e, assim, calibrar os gastos
públicos.
A informação é ainda mais relevante em um ano eleitoral, como 2018, quando políticos
aliados pressionam por recursos para financiar obras em seus redutos eleitorais.
Meirelles disse acreditar que, no último trimestre deste ano, a economia crescerá 2%
ante o mesmo período do ano passado. O ritmo de expansão, àquele momento, será
superior a 3% ao ano, acrescentou o ministro.
No Planejamento, a revisão de alta dos números tampouco foi concluída.
Técnicos esperam por dados de atividade de julho para avaliar se a recuperação é, de
fato, mais acentuada do que preveem e, assim, verificar a necessidade de ajustes nas
suas projeções.
Analistas de mercado, segundo a mais recente pesquisa Focus, do Banco Central,
estimam crescimento de 0,5% em 2017 e de 2% em 2018.
Consumo deve sustentar alta do PIB em 2018
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
Ajudado pela queda da inflação e dos juros e pela redução do desemprego e da
inadimplência, o consumo das famílias, ainda que em ritmo gradual, deve avançar e
sustentar o crescimento da economia neste ano e no próximo.

A virada do consumo começou a ser registrada no segundo trimestre. Entre abril e
junho, o consumo das famílias voltou para o terreno positivo, depois de dois anos de
queda. O avanço de 1,4% do consumo garantiu o crescimento de 0,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) no período, segundo os dados do IBGE.
As projeções dos economistas para o consumo das famílias para este ano giram em
torno de 0,7% de alta. Nas contas do economista-chefe da MB Associados, Sergio
Vale, 70% do crescimento do PIB, projetado também em 0,7% para 2017, virá do
consumo. Para 2018, a expectativa da consultoria é que o consumo das famílias
avance 2,8% e represente 60% do crescimento do PIB, estimado em 3%.
“O consumo responderá mais no ano que vem, quando o mercado de trabalho será
mais robusto e a evolução real da massa de renda, de fato, começar a crescer”, afirma
o economista.
Mas, mesmo com o crescimento, ainda levará tempo para o consumo voltar aos
patamares de antes da crise. Nos últimos dois anos e meio houve uma redução de R$
79,7 bilhões no consumo, segundo cálculos da consultoria Tendências. Nesse período
as famílias mudaram o padrão de consumo para economizar. Das despesas do dia a
dia, com alimentos e itens de higiene e limpeza, à aquisição de bens de maior valor,
como eletrodomésticos e veículos, o brasileiro optou por produtos mais baratos e até
usados.
Pesquisa da consultoria Nielsen, que visita quinzenalmente 8,5 mil domicílios no País
para radiografar o consumo de uma cesta com 150 categorias de produtos, aponta
que o volume de vendas dessa cesta caiu 5,7% no ano passado. Foi a maior retração
em 20 anos. “Batemos no fundo do poço”, diz Margareth Utimura, líder da área de
indústria de higiene e beleza da Nielsen.
No primeiro semestre deste ano, a queda foi ligeiramente menor, de 5,2% na
comparação com o mesmo período de 2016. “Este ano deve ser um pouco melhor e
esperamos fechar 2018 com estabilidade”, prevê Margareth.
Ciclo. Apesar de toda a ginástica para manter o padrão de compras, economistas
concordam que o caminho será longo para recuperar as perdas. “Vai levar tempo para
as famílias voltarem ao patamar de compras do período anterior à recessão. Isso deve
ocorrer só em 2020”, afirma Bruno Levy, economista da Tendências. O economistachefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fabio Bentes, tem posição
parecida. “A perspectiva é esse padrão de consumo voltar após 2019”, diz.
Nas contas de Levy, entre o quarto trimestre de 2014, o último ano em que houve
crescimento do PIB, até o segundo trimestre deste ano, o consumo das famílias caiu
8,3%, descontada a inflação. Para este ano e o próximo, o economista projeta
crescimento do consumo das famílias de 0,7% e 2,1%, respectivamente. Mesmo com
o avanço esperado para dois anos seguidos, ele diz que, ao final de 2018, o consumo
das famílias estará ainda 6,6% abaixo do registrado no final de 2014. “O ritmo de
recuperação é lento, mas sustentável”, pondera.
Entre os fatores que garantem essa recuperação estão a queda da inflação – em 12
meses até agosto o IPCA está em 2,46% – e o crescimento da renda dos trabalhadores
– que, em 12 meses até julho avançou 1,4%.
A MB destaca também a expressiva redução do endividamento das famílias e do nível
de comprometimento da renda ao final do primeiro semestre como elementos que
favorecem o aumento do consumo. O comprometimento dos pagamentos com dívidas
sobre a renda total, que era de 42% em junho de 2015, encerrou o primeiro semestre
deste ano em 21,1%.

Governo quer R$ 50 bi do BNDES neste ano
11/09/2017 – Fonte: Tribuna PR
O governo federal pediu oficialmente que o BNDES devolva, antecipadamente, R$ 180
bilhões dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao banco. Desse total, R$
50 bilhões entrariam no caixa do governo ainda este ano, e R$ 130 bilhões no ano que
vem.
O ofício com o pedido já foi encaminhado pela presidência do conselho do banco, junto
com documentos dos ministérios do Planejamento e da Fazenda. Os valores finais e a
forma de pagamento serão negociados, a partir de agora, com a equipe econômica.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o banco considera que há espaço para
negociar e que o pedido não foi “taxativo, mas algo dentro das possibilidades”. A
avaliação é de que o documento deixa margem para a negociação de alternativas. O
banco já deixou claro que quer negociar valores menores.
Nos últimos anos, o Tesouro repassou recursos bilionários ao BNDES como forma de
engordar o caixa do banco e ampliar os financiamentos. Era uma estratégia dos
governos Lula e Dilma Rousseff de alavancar os investimentos sem impacto direto no
Orçamento.
Com a crise e a mudança de governo, no ano passado, a orientação mudou. Em
dezembro, o BNDES já devolveu R$ 100 bilhões. A dívida atual com o Tesouro, mesmo
assim, ainda supera os R$ 450 bilhões.
O comando do BNDES tem ressaltado, nos últimos dias, que a perspectiva de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abre espaço para a ampliação dos
desembolsos de empréstimos do banco.
E que é preciso considerar o impacto dessa demanda futura nos valores a serem
devolvidos. Conforme informou o Estadão/Broadcast, a ideia inicial do governo era
pedir a devolução antecipada de cerca de R$ 100 bilhões no ano que vem.
A devolução é necessária para o cumprimento da chamada “regra de ouro” do
Orçamento, prevista na Constituição. Essa norma proíbe o Tesouro de se financiar
(emitir dívida) para bancar despesas de custeio do governo.
Só é permitido emitir dívida para o refinanciamento da própria dívida ou para despesas
de investimento. Na proposta de Orçamento, o governo precisa comprovar a fonte de
financiamento da regra de ouro. A área econômica quer uma margem para administrar
esse risco também até o final deste ano.
Sem a restituição do dinheiro do empréstimo do Tesouro feito ao BNDES, o governo
não tem como cumprir a “regra de ouro”. O não cumprimento deixaria as autoridades
federais sujeitas até à responsabilização criminal, explicou uma fonte da área
econômica. Por isso, a ideia é fazer um cronograma de devolução para que o dinheiro
esteja de volta ao caixa da União.
Um integrante da equipe econômica disse à reportagem que o governo não vai “forçar
o BNDES a fazer o que não possa cumprir”. Segundo a fonte, o banco não pode mais
contar com recursos do Tesouro e terá de ir ao mercado para captar os recursos
necessários para bancar os financiamentos das empresas.
Procurado os ministérios da Fazenda e do Planejamento não comentaram. A
reportagem não conseguiu resposta da assessoria do BNDES.

Mercado prevê menos inflação e crescimento maior do PIB para 2017 e 2018
11/09/2017 – Fonte: G1
Analistas de instituições financeiras passaram a prever queda maior dos juros
neste ano, que deve atingir mínima histórica anual de 7%. Estimativas foram
divulgadas no relatório Focus.
Os economistas do mercado financeiro elevaram novamente a estimativa para o
crescimento da economia neste ano, passando a prever um comportamento melhor
da inflação e também uma queda mais forte da taxa de juros em 2017.
As previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas
nesta segunda-feira (11) por meio do relatório de mercado, também conhecido como
Focus. Mais de cem instituições financeiras foram ouvidas.
De acordo com o levantamento do BC, a inflação deste ano deve ficar, na média, em
3,14%. No relatório anterior, feito com base nas previsões coletadas pelo Banco
Central na semana retrasada, os economistas estimavam que a inflação ficaria em
3,38%.
A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%.
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser
perseguida pelo Banco Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de
juros da economia (Selic).
A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, o país ainda
sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa.
Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação recuou de 4,18% para
4,15% na última semana. O índice segue abaixo da meta central (que também é de
4,5%) e do teto de 6% fixado para o período.
PIB e juros
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro elevou sua
estimativa de crescimento de 0,50% para 0,60% na semana passada. Foi a terceira
alta consecutiva.
Para 2018, os economistas das instituições financeiras elevaram a estimativa de
expansão da economia de 2% para 2,10%.
As estimativas de crescimento começaram a subir com mais intensidade após a
divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre deste ano – que avançou 0,2%
contra os três primeiros meses deste ano.
O mercado financeiro também baixou sua previsão para a taxa básica de juros da
economia, a Selic, de 7,25% para 7% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente,
a taxa está em 8,25% ao ano.
Ou seja, os analistas continuaram estimando uma redução dos juros neste ano. Se o
patamar previsto de 7% ao ano for atingido no fim de 2017, esse será o menor nível
já registrado (até então a menor taxa era de 7,25% ao ano).
Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos para a taxa
Selic recuou de 7,5% para 7,25% ao ano. Com isso, eles seguem prevendo que os
juros deverão subir um pouco no ano que vem.

Câmbio, balança e investimentos
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a
taxa de câmbio no fim de 2017 permaneceu em R$ 3,20. Para o fechamento de 2018,
a previsão dos economistas para a moeda norte-americana ficou estável, em R$ 3,35.
A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial (resultado do total
de exportações menos as importações), em 2017, subiu de US$ 61,3 bilhões para US$
61,5 bilhões de resultado positivo.
Para o próximo ano, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit
cresceu de US$ 48 bilhões para US$ 49 bilhões.
A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil,
em 2017, permaneceu em US$ 75 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas ficou
estável também em US$ 75 bilhões.
Artigo: Alta no atacado compensa deflação ao consumidor e IGP-M sobe
0,34% na 1ª prévia de setembro, diz FGV
11/09/2017 – Fonte: Reuters
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,34 por cento na primeira
prévia de setembro depois de recuar 0,03 por cento no mesmo período do mês
anterior, uma vez que o avanço dos preços ao produtor compensou a deflação ao
consumidor.
Os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
mostraram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou avanço de 0,55
por cento no período, contra deflação de 0,19 por cento na primeira prévia de agosto.
O IPA mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice
geral.
Dentro do IPA, as Matérias-Primas Brutas aceleraram a alta a 2 por cento, contra
avanço de 0,9 por cento no mês anterior, dada alta dos preços do minério de ferro,
dos bovinos e do milho.
Já os Bens Finais diminuíram a queda a 0,08 por cento, ante recuo de 1,05 por cento
em agosto, com a queda menor do subgrupo alimentos processados.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral,
passou a cair 0,12 por cento na primeira prévia de setembro, ante alta de 0,31 por
cento antes.
O destaque no IPC foi o grupo Alimentação, que acelerou a deflação a 0,92 por cento,
ante recuo de 0,31 por cento antes, dado principalmente o comportamento do item
hortaliças e legumes.
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) por sua vez avançou 0,19 por cento
no período, pouco acima da alta de 0,18 por cento em agosto.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os
de energia elétrica e aluguel de imóveis.
(Marcia Dessen- É planejadora financeira pessoal, diretora do Planejar e autora do
livro 'Finanças Pessoais: o que Fazer com Meu Dinheiro)

Antes de investir em ações, avalie bem sua tolerância a risco
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Mercado de ações é famoso pela volatilidade e requer tolerância a risco
Fernanda está preocupada, acha que, com a queda da taxa de juros, não vai conseguir
atingir o objetivo que queria. Está pensando em investir em ações, na expectativa de
ganhar mais do que na renda fixa.
O problema é que Fernanda nunca investiu em ações. Entrar na Bolsa só porque está
descontente com o menor rendimento que vem exercendo na renda fixa não é uma
boa decisão.
Ela tem perfil conservador. Investe no Tesouro Selic, um título público emitido pelo
Tesouro Nacional, considerado livre do risco de crédito. Nunca viu o valor do título se
desvalorizar; ele segue a variação da taxa Selic, com trajetória sempre positiva.
Fernanda começou a pensar na hipótese de investir em ações influenciada por um
amigo que "brinca" com uma carteira de ações e, segundo ela, ganhando dinheiro.
Perguntei se ele nunca perdeu, e ela respondeu que sim, que ele já passou por poucas
e boas nessa iniciativa solitária de investir em ações. Não deixa de ser uma experiência
educativa, e, se ele estiver estudando o assunto, pode se tornar um investidor de mão
cheia.
Fernanda relata outra experiência, a do pai, que não teve um final feliz. Ele usou
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar ações da Vale e da
Petrobras com a expectativa de ganhar mais dos que os pífios 3% ao ano, taxa que
remunera o saldo do FGTS.
Ficou superanimado no início com a valorização das ações, mas não resistiu quando
viu o preço desabar. Ele confirmou a tese de que a dor da perda é maior do que o
prazer do ganho e vendeu as ações, realizando o prejuízo antes que ele se agravasse.
Se você nunca investiu em ações, é um típico investidor no mercado de renda fixa,
como a Fernanda, e está pensando em entrar na Bolsa, cuidado, avalie bem seu perfil
de tolerância a risco. O mercado de ações é famoso pela volatilidade. Para colher um
resultado positivo, o investidor atravessa períodos de muita turbulência e alta
volatilidade no valor dos papéis.
Muitos não conseguem atravessar os períodos de baixa e vendem suas ações no
primeiro movimento de queda acentuada, realizando um prejuízo que dificilmente será
recuperado, como fez o pai de Fernanda. Arrependidos, voltam para a renda fixa em
busca de refúgio.
O principal risco do investidor em renda fixa é o risco de crédito, possibilidade de a
instituição financeira quebrar e não devolver seu dinheiro. Porém, conta com a
proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), que garante até R$ 250 mil por CPF.
No investimento em ações, o principal risco é o de mercado, que provoca forte
oscilações nos preços dos papéis. Fatores políticos e macroeconômicos afetam o
conjunto de ações cotadas no mercado, para o bem ou para o mal. É denominado de

risco sistemático e não é possível evitá-lo, mesmo com uma boa diversificação de
carteira.
Os fatores microeconômicos que afetam o preço das ações de uma empresa específica
ou empresas de um mesmo setor são conhecidos como risco não sistemático. Esse
pode ser reduzido com uma diversificação eficiente. Uma carteira com ações de boas
empresas de diferentes setores, com baixa correlação entre elas, está menos exposta
ao risco de mercado.
Ao investidor principiante, como a Fernanda, recomendo investir por intermédio de
fundos de investimento em ações. Um gestor profissional tomará as decisões de
comprar ações de setores com melhor expectativa de retorno e de vender quando tiver
a avaliação de que a ação já atingiu o preço justo. Investir por conta própria, sem
estudo e conhecimento, tem grande chance de dar errado. Pura especulação.
Na sua primeira experiência em Bolsa, invista no máximo 5% dos seus recursos, um
montante que não será necessário a curto e médio prazo. E observe como você se
sente perante a flutuação desfavorável de preços. Só cogite aumentar sua exposição
a esse risco se sentir conforto em fazê-lo.
Se você é um investidor de perfil arrojado, com objetivo de investimento de longo
prazo e tolera eventuais perdas, em um contexto macro e microeconômicos
favoráveis, poderá colher bons frutos dessa maior exposição ao risco.
Construção encolhe 21% durante a crise e volta ao patamar de 2009
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Pedreiros trabalham em obra em Serra Azul (SP)
A contração nos gastos públicos, aliada à crise do setor imobiliário, fez a construção
civil encolher ao patamar de seis anos atrás, em 2009, ano em que o país sofria os
efeitos da crise financeira global.
Desde o início da recessão, no segundo trimestre de 2014, a atividade encolheu 21%,
segundo dados do IBGE.
A construção e sua cadeia de materiais respondem por cerca de 10% do PIB, calcula
a CBIC. E sua debilidade está empurrando os investimentos no setor e a indústria para
o vermelho.
Presidente do Sinduscon-SP (sindicato da construção), José Romeu Ferraz Neto
ressalta que, além da contração das obras públicas em razão do ajuste fiscal do
governo, o setor também patina, digerindo o excesso de oferta de habitações dos
últimos anos.
Economistas do governo falam que o segmento imobiliário produziu uma bolha, com
a liberação de empréstimos para pessoas com menor capacidade de endividamento, o
que levou a uma sobrevalorização dos imóveis.
Ferraz não concorda e atribui o excesso de oferta à perda de renda da população, além
da alta da inflação e dos juros nos últimos anos.

Segundo projeções da CBIC, a construção civil como um todo (inclusive infraestrutura)
fechará 2017 com uma retração de 3,5%, no quarto ano consecutivo de queda.
Presidente da entidade, José Carlos Martins diz que os recursos cativos da habitação
também minguaram, o que retirou verba da construção.
Em seus cálculos, os recursos vindos dos depósitos da poupança —65% são
carimbados para o financiamento imobiliário— encolheram de R$ 120 bilhões em 2014
para uma projeção de R$ 40 bilhões neste ano. "Os depósitos voltaram a se recuperar
nos últimos meses, mas estamos a séculos da situação que tínhamos no passado."
Uma das medidas listadas pelo setor para ajudar na recuperação é a legislação para
regular a desistência na compra de imóveis, os distratos. A crise econômica levou
muitos consumidores a desistir da compra, o que drenou a capacidade de investimento
das construtoras.
A Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça finalizou uma medida
provisória para regularizar os distratos, mas o texto está parado na Casa Civil.
O secretário de Defesa do Consumidor, Arthur Rollo, diz que, pela proposta,
consumidores pagarão mais se desistirem do negócio (até 50% do valor pago, limitado
a 10% do valor do imóvel), mas as construtoras terão que permitir a desistência, com
ressarcimento integral, se ela ocorrer em até sete dias.
Desigualdade de renda no Brasil não caiu entre 2001 e 2015, revela estudo
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC

O crescimento da renda da população mais pobre no Brasil nos últimos 15 anos foi
insuficiente para reduzir a desigualdade. Segundo estudo divulgado nesta semana pela
equipe do economista Thomas Piketty, famoso por propor a taxação dos mais ricos
para reduzir as disparidades na distribuição de renda, a maior parte do crescimento
econômico neste século foi apropriada pelos 10% mais ricos da população.
De acordo com o estudo, conduzido pelo World Wealth and Income Database, instituto
codirigido por Piketty, a fatia da renda nacional dessa parcela da população passou de
54,3% para 55,3% de 2001 a 2015. No mesmo período, a participação da renda dos
50% mais pobres também subiu 1 ponto percentual, passando de 11,3% para 12,3%.
A renda nacional total cresceu 18,3% no período analisado, mas 60,7% desses ganhos
foram apropriados pelos 10% mais ricos, contra 17,6% das camadas menos
favorecidas.
A expansão foi feita à custa da faixa intermediária de 40% da população, cuja
participação na renda nacional caiu de 34,4% para 32,4% de 2001 a 2015. De acordo
com o estudo, a queda se deve ao fato de que essa camada da população não se
beneficiou diretamente das políticas sociais e trabalhistas dos últimos anos nem pôde
tirar proveito dos ganhos de capital (como lucros, dividendos, renda de imóveis e
aplicações financeiras), restritos aos mais ricos.
“Ao capturar pouco ou nenhuma parte da distribuição da renda de capital e ao não
capturar muitos dos frutos da política social diretamente, a faixa intermediária

‘espremida’ poderia ser um produto das elites que a quer botar em competição com a
faixa inferior [de renda]”, destacou o estudo, assinado pelo economista Marc Morgan.
O estudo classificou a manutenção da desigualdade no Brasil como “chocante”,
principalmente se comparada com outros países desenvolvidos. “É digno de nota que
a renda média dos 90% mais pobres no Brasil é comparável à dos 20% mais pobres
na França, o que apenas expressa a extensão da distorção na renda no Brasil e a falta
de uma vasta classe média”, ressalta o levantamento. Em contrapartida, o 1% mais
rico no Brasil ganha mais que o 1% mais rico no país europeu: US$ 541 mil aqui,
contra US$ 450 mil a US$ 500 mil na França.
Metodologia
O levantamento exclui transferências de renda. Considerando o Bolsa Família e o
Benefício de Prestação Continuada, a participação dos mais pobres teria encerrado
2015 em 14%, mas a evolução da renda dos 10% mais ricos permaneceria inalterada.
No entanto, o salário mínimo, as aposentadorias e pensões e o seguro-desemprego
estão incluídos no cálculo.
Segundo o World Wealth and Income Database, as transferências sociais foram
retiradas do levantamento para facilitar a análise da estrutura da economia. Essa
medida, conforme a equipe responsável pelo estudo, permite estimar quanto da renda
nacional vem do capital e quanto vem do trabalho.
Para chegar à distribuição da renda nacional, os autores usaram dados da Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) que analisa o padrão de vida e a renda das famílias mais pobres. Os
dados sobre a parcela mais rica da população vieram de informações sobre a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, enviados pela Receita Federal com a
preservação do sigilo fiscal dos contribuintes.
Para acrescentar a participação do capital e as rendas não tributáveis, o estudo usou
as Contas Econômicas Integradas, de 2000 a 2014, e as Contas Nacionais Trimestrais
do IBGE de 2015. Juntando as três bases de dados, os economistas elaboraram a série
histórica dos últimos 15 anos da renda nacional com a participação de cada faixa de
renda da população.
Dividendos
A inclusão das contas do IBGE permitiu aos pesquisadores estimar os impactos sobre
a economia da isenção de Imposto de Renda sobre lucros e dividendos, em vigor desde
1995. De acordo com o estudo, a desigualdade na renda do trabalho (de quem ganha
salários) diminuiu de 2001 a 2015, mas esse efeito pode ser mascarado por
profissionais autônomos que recorrem a instrumentos como participação nos lucros e
distribuição de dividendos para pagarem menos impostos.
“Num contexto em que lucros distribuídos são isentos de Imposto de Renda, enquanto
as rendas mais altas do trabalho são taxadas com a alíquota máxima de 27,5%, esse
tipo de comportamento não pode ser descartado, especialmente como parece ser
comum entre os brasileiros envolvidos em atividades autônomas”, destacou o estudo.
Tributação do investimento-anjo destrói incentivos de financiamento às
micro e pequenas empresas
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
A Receita Federal simplesmente colocou no mesmo patamar a remuneração
paga pelas empresas de menor porte aos investidores-anjo a rendimentos de
aplicação de renda fixa ou variável. Isso coloca em xeque investimentos de
tanto risco.

Como disse Fernando Pessoa, é essencial “esperar pelo melhor e preparar-se para o
pior”.
Em artigo publicado em novembro de 2016, afirmei que o pretenso poder dado ao
Ministério da Fazenda e à Receita Federal do Brasil (“RFB”) pela Lei Complementar n°
155, de 27 de outubro de 2016 (“LC n° 155/16”), para “regulamentar a tributação
sobre retirada do capital investido” pelos investidores-anjo traria surpresas
indesejadas.
Apesar de esperar pelo melhor (o otimismo é muito importante em minha vida), sabia
ser essencial seguir o conselho de Fernando Pessoa e estar preparado para o pior.
Minhas duas décadas de experiência de advocacia empresarial reforçavam a sensação
de que algo ruim estaria por vir e que dificilmente coisa boa sairia da regulamentação
a ser editada. Minha expectativa se confirmou.
Com base no pretenso poder dado pela LC n° 155/16, em 19 de julho de 2017 a RFB
editou a Instrução Normativa nº 1.719 (“IN n° 1.719/17”).
Segundo o artigo 5 da IN n° 1.719/17, o rendimento a ser pago aos investidores-anjo
está sujeito a imposto de renda retido na fonte em alíquotas que variam entre 15%
para contratos com maturação maior do que 720 dias e 22,5% para os investimentos
com prazo de até 180 dias.
A tributação pretendida nos termos da IN n° 1.719/17 traz alguns claros problemas,
de naturezas econômica e legal, como explicarei agora.
Sob a ótica econômica, qualquer diploma legal ou regulatório que trate de micro e
pequenas empresas deve ter como fundamento incentivar o investimento para (i)
permitir o desenvolvimento de tecnologia, (ii) fomentar o crescimento econômico e
(iii) aumentar a geração empregos. Qualquer coisa contrária a tal lógica deve ser
rechaçada de imediato.
A RFB, por meio da IN n° 1.719/17, fez justamente o oposto do que se deveria fazer.
Simplesmente, colocou no mesmo patamar de tributação (já que as alíquotas são
exatamente as mesmas) (i) os “rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou
operação financeira de renda fixa ou de renda variável” (nos termos trazidos pela Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999) e (ii) a remuneração paga pelas empresas de
menor porte aos investidores-anjo. Não levou em consideração as necessidades
específicas das micro e pequenas empresas.
Apesar de ambos serem de natureza jurídica parecida (por serem todos investimentos
de caráter financeiro), a nivelação feita pela RFB parece um pouco esdrúxula, pois vai
contra todo e qualquer princípio econômico e legal relacionado às micro e pequenas
empresas.
Um outro problema é que foi destruído todo e qualquer incentivo de se financiar as
micro e pequenas empresas por meio do sistema criado pela LC n° 155/16.
Os investimentos em micro e pequenas empresas já são de elevado risco, pois a
grande maioria dessas empresas não consegue sobreviver, principalmente por ser o
nosso sistema jurídico extremamente hostil ao empreendedorismo.
Agora, a remuneração (o retorno) dos investidores, quando houver, irá, em boa
parcela, para o Estado. Assim, a relação risco/retorno é determinada pela sanha
arrecadatória do estado, o que sempre serve como desincentivo para qualquer tipo de
investimento.
Como consequência, os investidores estarão bem reticentes a investir em algo de tanto
risco sem a possibilidade de retorno adequado.

Um terceiro problema é que as micro e pequenas empresas são tributadas sempre
com base no faturamento. Não podem, pela legislação em vigor, utilizar as despesas
relacionadas ao pagamento de juros para reduzir a base de cálculo dos tributos a
serem pagos. A situação fica pior pois, além da empresa ser tributada, o financiador
da empresa também o será.
Um quarto problema é que a tributação, segundo as novas normas, dá-se (i) sobre a
remuneração auferida pelo investidor-anjo e (ii) sobre eventual ganho de capital que
venha a ter no momento do resgate. No segundo caso (tributação sobre o ganho de
capital), é curioso que o artigo 61-A da Lei do Simples (com a redação dada pela (LC
n° 155/16) determina:
“O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos,
no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato
de participação, e seus haveres serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não podendo ultrapassar o valor investido
devidamente corrigido”.
Em outras palavras, o único ganho de capital permitido pela Lei do Simples é, na
verdade, correção monetária (ou seja, não é ganho de capital verdadeiro), mas que
em parte será confiscada pelo estado.
O estado, na verdade, apropriar-se-á de riqueza que não foi criada, já que a correção
monetária é simples atualização do valor do capital que se desvaloriza em decorrência
da inflação. Assim, quão maior for a inflação, maior será a tributação. Parece um tanto
ilógico o tratamento tributário dado pela RFB ao assunto.
Sob o ponto de vista jurídico, a IN n° 1.719/17 parece trazer profundos problemas.
Primeiramente, vai contra o sistema tributário trazido pela Lei do Simples, que é uma
lei complementar.
Não nos parece que uma instrução normativa da RFB tem o condão de alterar todo o
arcabouço jurídico-tributário trazido pela Lei do Simples. Em segundo lugar, pode a
RFB determinar a tributação de ganho de capital inexistente (já que o único ganho de
capital permitido pelo artigo 61-A da Lei do Simples é, na verdade, mera correção
monetária?
Note-se, que, curiosamente, a RFB faz tudo isso para tentar arrecadar mais. Dizer que
o contrário representaria “renúncia fiscal” é argumento meramente falacioso, pois,
hoje, a tributação do investimento-anjo conforme previsto na Lei do Simples não
existe, pois simplesmente ainda não se pratica investimento-anjo na forma de tal
diploma legal. Assim, não haveria qualquer renúncia fiscal, pois não incide tributação
sobre operações inexistentes.
Pelo jeito, é melhor evitar o surgimento de um mercado promissor do que deixá-lo
nascer e crescer. É melhor, na visão da RFB, não se permitir o desenvolvimento
tecnológico do País, não se fomentar o crescimento econômico e não se aumentar a
geração de empregos.
Bom, como dito acima, é sempre muito importante preparar-se para o pior.
Artigo: Herança de cotas societárias: Qual o valor correto da avaliação (e do
imposto)?
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Como devem ser avaliadas as cotas sociais pertencentes ao falecido que era
sócio da empresa?

Infelizmente, em inventários judiciais, não são todos os advogados que questionam
os valores atribuídos pela Fazenda Pública aos bens para fins de recolhimento de
ITCMD. Parece lei que o valor atribuído pela Fazenda é de recolhimento obrigatório.
Aliás, não todos os operadores do processo se atentam ao fato de que o cálculo do
imposto, em sede de inventário judicial, deve ser fixado judicialmente
(art. 637 e 638, CPC/2016), e não administrativamente pela Fazenda Pública.
Nesse contexto, não é incomum pelas Fazendas Públicas tomar critérios equivocados
errados na avaliação e base de cálculo do ITCMD, fazendo os herdeiros arcarem com
custos excessivos. Entre os equívocos recorrentes se encontram as hipóteses de
existência de cotas societárias no acervo hereditário.
Imagine que, em razão de um equívoco no entendimento do fisco acerca do valor das
cotas sociais, os herdeiros pagassem o triplo de imposto causa mortis. Nos anos de
atuação em sucessão, já presenciei tal situação, chegando o valor de imposto a
milhões, por ter a Fazenda Pública erroneamente considerado o patrimônio da
empresa na avaliação de cotas sociais, quando o correto era a utilização do valor
nominal das cotas.
Indo direto ao ponto: como avaliamos as cotas societárias de uma empresa para fins
de partilha e cálculo do imposto? Há duas situações possíveis.
Na hipótese de o contrato social prever a continuidade das atividades societárias pelos
herdeiros, estes apenas estarão herdando as cotas societárias, pelo seu valor nominal.
Constará na partilha, portanto, o valor das cotas nominais, tal como expresso
no contrato social (ou o valor de mercado das mesmas, aferido por avaliador, porque
nem sempre esse valor é o valor de mercado). Esse valor também deverá
obrigatoriamente ser considerado para compor a base de cálculo do imposto.
Situação diversa ocorre se o contrato social previa a não continuidade pelos herdeiros,
no caso da morte dos sócios. Nesse caso, se o contrato prever a resolução da sociedade
em relação ao sócio falecido, aplica-se a regra do art. 1.031 do Código Civil, de onde
se denota um um pagamento em dinheiro, resultante da liquidação das cotas do sócio
retirado, com base na situação patrimonial da empresa (patrimônio líquido). Já se o
contrato prever o fim da sociedade, aplicam-se as regras de liquidação da sociedade
empresária, com pagamento do passivo e rateio do remanescente (art. 1.103, IV,
CCB), o que também envolve o patrimônio líquido da empresa.
Assim, só não será levado a efeito o valor nominal das cotas (ou valor de mercado)
para fins de partilha e imposto, se houver resolução da sociedade, seja em relação a
um sócio, seja a dissolução da mesma.
O raciocínio é obtido pela seguinte lógica jurídica: no caso de a sociedade se resolver,
os herdeiros terão sua situação patrimonial aumentada de acordo com o patrimônio
da empresa. Já se os herdeiros vão continuar no exercício da sociedade, em lugar do
sócio falecido, a situação da empresa continua igual; nada estão recebendo
efetivamente, pelo que não seria justo pagar imposto causa mortis em razão disso.
Havendo previsão contratual de continuidade da empresa nas pessoas dos herdeiros,
não há necessidade de avaliação dos bens da empresa pela Fazenda Pública, tendo
em vista que serão transmitidos aos herdeiros as quotas sociais que pertenciam ao
falecido e não os bens da empresa.
Em suma, temos as seguintes possibilidades:
1) O espólio ou herdeiros sucedem ao sócio falecido, por previsão contratual. Como
não receberam nada em razão disso, os herdeiros apenas pagam pelo valor nominal
das cotas (ou eventual avaliação de mercado dessas cotas).

2) A sociedade se resolve em relação ao sócio, por previsão contratual. As quotas
serão liquidadas e os herdeiros receberão em dinheiro, sendo o valor apurado de
acordo com a situação patrimonial da empresa, aqui crível a verificação do patrimônio
líquido da empresa.
Tudo vai depender, portanto, da forma disposta no contrato social.
Por: Rodrigo Stangret – Assessor Jurídico- Jusbrasil Newsletter
Receita Federal divulga orientações para consolidação de débitos de
parcelamento especial (Refis da Crise)
11/09/2017 – Fonte: Portal Contábil SC
Receita Federal divulga orientações para consolidação de débitos de
parcelamento especial
Consolidação de débitos
Instrução Normativa (IN) RFB nº 1735/2017 trata de débitos previstos na Lei nº
12865/2013
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a IN RFB nº 1735/2017 que apresenta
orientações para consolidação dos débitos objeto de parcelamento ou de pagamento
à vista com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) previstos no art.
17 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
No caso de parcelamento, o sujeito passivo deve indicar os débitos a serem parcelados,
o número de prestações e os montantes de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados.
No caso de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativa da CSLL, o contribuinte deve indicar os débitos pagos à
vista e os montantes de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de
cálculonegativa da CSLL a serem utilizados.
A prestação das informações ocorrerá de 11 a 29 de setembro de 2017, no sítio da
Receita Federal na Internet, pelo Portal e-CAC por meio de utilização de código de
acesso ou certificado digital. Caso as informações não sejam prestadas nesse prazo
haverá o cancelamento do parcelamento ou da opção pelo pagamento à vista e a perda
de todos os benefícios previstos na legislação.
No sítio da RFB estará disponível também o manual da consolidação com o passo a
passo da prestação das informações para consolidação. Cabe ressaltar que, caso o
contribuinte queira alterar/incluir modalidade distinta da opção original, poderá fazêla no aplicativo.
O contribuinte que tenha débitos com exigibilidade suspensa a parcelar ou pagos à
vista com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL deverá selecioná-los no momento da prestação das
informações. A inclusão desses débitos implicará em desistência da impugnação ou
recurso administrativo. Se houver débitos objeto de ações judiciais, deverá haver a
desistência dessas ações no prazo previsto na Instrução Normativa.
Para que a consolidação tenha efeito, o contribuinte deverá liquidar todas as
prestações vencidas até o mês anterior ao da consolidação e o eventual saldo devedor
das modalidades de pagamento à vista, até o último dia do respectivo período.

A consolidação do parcelamento poderá ser objeto de revisão a pedido do sujeito
passivo ou de ofício.
Se houver indeferimento no pedido de utilização dos créditos decorrentes de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL para liquidar multa e juros relativos
aos débitos pagos ou parcelados, o contribuinte poderá pagar o saldo devedor em
espécie ou apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.
A IN também prevê as normas para consolidação no caso de adesão ao parcelamento
ou ao pagamento à vista por pessoa jurídica que foi extinta por incorporação fusão ou
cisão total e para órgãos públicos.
A consolidação dos débitos por modalidades de parcelamento e para pagamento à
vista no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) será disciplinada
em ato específico desse órgão em data futura.
Ações da China têm estabilidade com suporte de setor de carros elétricos
11/09/2017 – Fonte: Reuters
O índice acionário de Xangai e Shenzhen ficou estável nesta segunda-feira, com os
investidores celebrando o plano do governo de proibir carros que usam gasolina
enquanto as novas políticas do banco central que aparentemente buscam controlar o
rápido fortalecimento do iuan também ficaram em foco.
O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen,
avançou 0,01 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,37 por cento.
As empresas automobilísticas chinesas de novas formas de energia ampliaram a forte
alta recente depois que uma autoridade do governo disse no fim de semana que a
China começou a avaliar uma proibição aos tradicionais carros movidos a gasolina.
O índice de fabricantes de veículos movidos a novas formas de energia saltou 5,6 por
cento e registrou a máxima desde o seu lançamento no início de 2016, acumulando
alta de mais de 20 por cento neste ano.
Muita atenção foi dada aos movimentos do banco central para controlar a força recente
do iuan. O banco informou nesta segunda-feira que eliminou o compulsório para as
instituições financeiras que liquidam posições futuras em iuan, entre outras medidas.
Analistas interpretaram isso como um sinal de que o banco central não quer ver o iuan
se fortalecer rapidamente contra o dólar. Uma moeda forte beneficia setores como
bancos, imóveis e companhias aéreas, mas prejudica os exportadores.
Já i índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha
alta de 0,47 por cento às 7:51 (horário de Brasília).
. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,41 por cento, a 19.545 pontos.
. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,04 por cento, a 27.955 pontos.
. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37 por cento, a 3.377 pontos.
. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e
SHENZHEN, avançou 0,01 por cento, a 3.826 pontos.
. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,66 por cento, a 2.359 pontos.
. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,36 por cento, a 10.572 pontos.
. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,00 por cento, a 3.228
pontos.
. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,71 por cento, a 5.713 pontos.

Empresas modernizam comércio de carros ao aproximar loja e consumidor
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

Posto de vistoria da Instacarro, em São Paulo
"Faltam seminovos no mercado, as lojas estão comprando umas das outras para
atender à demanda", diz Rafael Lourenço, da start-up PasseCarros. A empresa é uma
das que enxergaram oportunidade num setor que se mostrou resistente à crise.
Em 2016, a venda de usados ficou estável, com alta de 0,2% em relação a 2015 e
10,3 milhões de modelos negociados. No mesmo período, a venda de novos caiu 20%,
com 2 milhões de unidades emplacadas. Os dados são da Fenabrave, que representa
as distribuidoras de carros.
Com aplicativos, os empreendedores aproximam vendedores e compradores, sejam
lojistas, foco da PasseCarros, ou particulares, como Instacarro e Car4sale.
"Investigamos o mercado e encontramos investidores, mas o maior desafio foi
convencer os lojistas a comprarem de nós. Diziam não querer disputar carros com
concorrentes", afirma Diego Fischer, da Instacarro, que atua desde dezembro de 2015.
A princípio, os revendedores não acreditavam no formato do negócio, em que é preciso
dar lances num leilão virtual. Os carros oferecidos são de clientes que recorrem à
Instacarro na tentativa de obter boas ofertas.
O plano de negócio de Fischer mostrou-se viável ao incluir uma vistoria do veículo e
dar garantias. Como há variações de gostos e preços entre regiões, um revendedor de
outro Estado pode achar interessante um carro "desprezado" em São Paulo, apesar
dos gastos com frete.
Hoje, há 1.500 lojistas cadastrados na Instacarro, e a receita mensal balizada (média
dos últimos 12 meses) é de R$ 220 milhões. A empresa, que nasceu em São Paulo,
acaba de inaugurar três pontos de vistoria no Rio.
Marcelo Justo/Folhapress

O empresário Daniel Jacinto, criador do App do Automóvel
O lucro da Instacarro vem de comissões pagas pelos revendedores. Apesar da
depreciação (em média, o valor pago é cerca de 20% inferior ao da tabela Fipe),
clientes que da start-up recebem pagamento imediato e assessoria para cuidar dos
documentos.

Na Car4sale, que também lucra com comissões, o foco está nas negociações diretas
entre consumidores. Além de apresentar os veículos por meio de anúncios, a start-up
faz a intermediação do processo de compra e venda.
De acordo com Daniel Corrêa, criador da Car4sale, a vantagem para os clientes está
na maior valorização do carro, por não haver apenas revendedores envolvidos.
A empresa começou em 2016 com R$ 350 mil para desenvolver seu aplicativo. Deu
certo, e Corrêa levantou R$ 1,4 milhão com investidores estrangeiros para expandir o
negócio. "Somos fortes no Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Buscamos triplicar as
operações e chegar a São Paulo", diz o empresário. A nova fase exige mais R$ 3,5
milhões. "Há custos elevados, como montar a rede de call center."
Para os empresários, a parte mais complicada é o desenvolvimento do aplicativo.
Daniel Jacinto, criador do App do Automóvel, investiu R$ 700 mil para colocar sua ideia
no ar: um canal para troca de carros inspirado no Tinder.
"O cliente anuncia o carro e dá 'likes' em outros veículos. Quando há interesse mútuo,
o sistema avisa que deu 'match'", explica. O App do Automóvel tem hoje 30 mil
modelos anunciados. Há plano de assinatura, por R$ 4,99.
É preciso incluir uma sólida retaguarda jurídica no plano de negócios, alerta Emerson
Neves, consultor do Sebrae-SP. "As start-ups precisam definir as responsabilidades
entre contratantes, com respeito ao código de defesa do consumidor, e toda a
intermediação deve constar em contrato preestabelecido no site ou aplicativo."
*
VENDAS ACELERADAS
PASSE CARROS
Start-up promove avaliações de veículos e negociações entre concessionárias e lojistas
independentes
COMO FUNCIONA As concessionárias anunciam lotes de carros usados no site da
Passe Carros. Os veículos são visualizados por lojistas, que fazem suas ofertas
INTERMEDIAÇÃO Oferece assessoria on-line e serviços de vistoria para ajudar o
lojista
a
precificar
e
repassar
os
carros
que
compra
e
vende
QUANTO CUSTA Valores dependem do volume de anúncios e do que for solicitado
pelo revendedor, além de comissões
APP DO AUTOMÓVEL
Aplicativo de troca de carros com foco nas negociações diretas, sem intermediação de
lojistas
COMO FUNCIONA Segue o modelo adotado pelo Tinder: os anunciantes aguardam
os "likes" em seus carros e também sinalizam os veículos que os interessam para
troca. Se houver coincidência nas intenções, ocorre um "match", e as partes serão
avisadas para dar continuidade ao negócio
INTERMEDIAÇÃO O app não se responsabilizada pela negociação, que é feita
diretamente entre os anunciantes
QUANTO CUSTA R$ 4,99 (plano mensal)
CAR4SALE
Aplicativo de venda por meio de lances, oferece serviços para ajudar no fechamento
do negócio; para particulares e lojistas
COMO FUNCIONA O vendedor anuncia seu veículo, podendo colocar grande
quantidade de fotos; os interessados fazem suas propostas, como em um leilão online
INTERMEDIAÇÃO Oferece serviço de vistoria (feito antes da liberação do pagamento)
e sistema para recebimento seguro do valor negociado
QUANTO CUSTA O anúncio é gratuito, mas o aplicativo cobra comissão de 1,5% sobre
o valor negociado do veículo
INSTACARRO
A start-up coloca pessoas que desejam vender seus carros em contato com cerca de
1.500 lojistas Brasil afora

COMO FUNCIONA Após fazer uma cotação on-line, o cliente leva seu carro para ser
vistoriado em uma das lojas da empresa. Os dados do veículo são lançados em uma
rede nacional de revendedores, que farão suas ofertas
INTERMEDIAÇÃO Caso o cliente aceite uma das ofertas, a start-up faz o pagamento
imediato do carro, antes de receber o dinheiro do lojista
QUANTO CUSTA O serviço é gratuito. O lucro da empresa vem de comissões pagas
pelos lojistas
Ford e Google abrem seleção para programas de aceleração de negócios
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo
Há vagas para start-ups em programas de aceleração oferecidos por grandes
empresas, como Ford e Google.
A montadora norte-americana abriu processo de seleção para até 20 projetos de
mobilidade com impacto social, com inscrições até 17 de setembro, em parceria com
a incubadora brasileira Artemísia, especializada em iniciativas que beneficiam a
população de baixa renda.
"O mercado está mudando e queremos fazer mais do que carros. Buscamos iniciativas
de mobilidade, como novas formas de fazer o compartilhamento de veículos, por
exemplo, com forte componente de empreendedorismo que impacte a sociedade",
afirma a gerente de responsabilidade social da marca, Adriane Rocha.
Segundo Paula Sato, gerente de projetos da Artemísia, a montadora também está de
olho em iniciativas como as que propõem melhorias na oferta de transporte público ou
de serviços de saúde e educação móveis.
O programa terá duração de cinco semanas, com aceleração da Artemísia, e as
empresas também receberão uma doação de US$ 6.000, como capital semente.
As inscrições devem ser feitas pelo site artemisia.org.br/fordfundlab.
Já o Google busca organizações de países emergentes, como Brasil, Costa Rica, Peru
e Uruguai, para aceleração no Vale do Silício, nos EUA, durante a quinta edição do
Launchpad Accelerator.
As start-ups escolhidas passam por um treinamento com mais de 20 equipes do Google
e especialistas na área em San Francisco (EUA).
A primeira parte do programa, no exterior, tem duas semanas de duração.
Após o período, as empresas ainda contam com apoio do Google, no país de origem,
por mais seis meses.
"Temos interesse em fomentar iniciativas inovadoras nesses países, mas a ideia é
selecionar empresas que já estão estruturadas e crescendo", afirma José Papo,
responsável pelo programa no Brasil e na América Latina.
As empresas interessadas devem ser do setor de tecnologia, focando a solução de
problemas no mercado local.
Para fazer a inscrição, que fica aberta até 2 de outubro, é preciso preencher um
formulário no site launchpad-forms.firebaseapp.com/form/ja5ei8le.
Entre os negócios brasileiros que passaram pelo programa do Google estão o Love
Mondays, site de avaliações de empresas pelos funcionários, o Elo7, marketplace de
artesanato, e o QuintoAndar, de aluguel de imóveis.

BMW lança primeira motocicleta compacta no país, a G 310 R
11/09/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo

G 310 R durante teste no interior de São Paulo
Principal novidade da BMW para este ano, a motocicleta G 310 R, a primeira compacta
da marca alemã a chegar ao país, teve cem unidades comercializadas, em pré-venda,
em três semanas.
Equipado com motor de um cilindro e freios ABS, além de dois anos de garantia sem
limite de rodagem, o modelo sai por R$ 21,9 mil.
A G 310 R é produzida na nova fábrica da BMW em Manaus (AM), com componentes
importados –a maioria deles produzidos pela parceira indiana TVS.
Mesmo diante do resultado da pré-venda, Federico Alvarez, presidente da BMW Motos
do Brasil, afirmou que "ainda é cedo para falar sobre números". O modelo chegou às
lojas em agosto.
"Trata-se de um segmento inédito para nós, portanto preferimos 'farejar' como a moto
se comportará nesse nicho. Daí saberemos como será acertada a produção, e também
os serviços de pós-venda", disse.
A G 310 R tem três concorrentes principais no setor de compactas, todos na mesma
faixa de preço: Yamaha MT-03 (R$ 21,2 mil), KTM Duke 390 (R$ 21, 2 mil) e Kawasaki
Z 300 (R$ 20,9 mil).
Bruno Guerreiro/Divulgação

Painel de cristal líquido
AVALIAÇÃO
A Folha avaliou a nova moto no circuito do Haras Tuiuti, no interior de São Paulo.
A primeira impressão foi de que o acabamento segue o padrão BMW: bem cuidado e
sem peças mal encaixadas.
Posicionado de modo inverso ao que se encontra na maioria das motos, o motor de
um cilindro tem a aspiração na frente, o que resulta numa distância menor entre os
eixos e uma balança traseira, de alumínio, mais comprida. Além disso, a disposição
minimiza o calor do escapamento e disponibiliza ar mais fresco para o motor.
Na prática, isso torna a moto, que tem 158,5 kg, muito ágil nas curvas e nas mudanças
de trajetória.
O motor, com 313 cm³, refrigeração a líquido e cabeçote de quatro válvulas, rende 34
cavalos a elevadas 9.200 rotações por minuto.

Durante as voltas pelo circuito, ficou a impressão de que poderia ser mais "aceso" em
rotações mais baixas. Isso porque o modelo demanda giros mais altos para mostrar
seu poderio –no caso, acima de 6.000 rpm. Na comparação com concorrentes
equipados com dois cilindros, não entrega suavidade.
A transmissão traz engates certeiros e faz par com uma embreagem macia, auxiliando
a moto a ter agilidade. A sexta marcha tem relação mais longa, boa para estradas. Os
freios a disco, da Bybre (braço indiano da grife Brembo), tem potência satisfatória,
assim como a ação do sistema ABS.
Bruno Guerreiro/Divulgação

Traseira da motocicleta G 310 R
ENCAIXE
O assento é composto de espuma densa e tem altura mediana de 785 mm em relação
ao solo. A configuração, em conjunto com as pedaleiras, deixa as pernas em posição
relaxada na hora de pilotas. Pequeno, o tanque tem capacidade para 11 litros.
Já o guidão é montado sobre pequenos suportes de borracha, o que ajuda a amenizar
a vibração da máquina. Além disso, revela bom esterço para o uso urbano.
Os destaques ficam para o painel de cristal líquido amplo e completo em informações
e para a suspensão dianteira, do tipo invertido.
Por enquanto, o modelo está disponível em três cores: azul, branco e preto.
Acionistas pedem que Thyssenkrupp avance para fechar acordo com a Tata
Steel
11/09/2017 – Fonte: R7
Acionistas do grupo industrial alemão Thyssenkrupp estão pedindo que o grupo feche
este ano um acordo com a indiana Tata Steel para a fusão de suas operações de
produção de aço na Europa, alertando que o fracasso em fechar o negócio pode
prejudicar sua credibilidade.
As negociações entre as duas companhias para uma potencial combinação se arrastam
por um ano e meio, principalmente devido a longas discussões para reduzir a
responsabilidade da Tata Steel sobre aposentadorias no Reino Unido que foram
encerradas com um acordo no mês passado.
Uma fonte próxima do processo afirmou que uma análise dos números das empresas
(due diligence) deve começar em outubro, após eleições gerais na Alemanha.
Negociações subsequentes devem levar ainda vários meses.
"Um colapso das negociações seria muito negativo para Hiesinger. Ele tem trabalhado
no acordo por um longo período", disse o gestor de recursos da Union Invesment Ingo
Speich, referindo-se ao presidente-executivo do grupo alemão, Heinrich Hiesinger.
"A incerteza pesa sobre o preço da ação. Um acordo rápido seria muito útil."

A Thyssenkrupp - na qual a Union Investment é um dos 20 maiores acionistas com
mais de 45 milhões de euros (54 milhões de dólares) em ações - viu as suas ações
terem um desempenho superior ao dos principais papéis alemães até agora no ano.
Os investidores apostam que as ações vão subir ainda mais se um acordo for fechado.
"Todo mundo espera que um acordo está vindo. Se isso não acontecer, será uma
decepção", disse um dos 10 principais acionistas da ThyssenKrupp pedindo para não
ser identificado.
Hiesinger defende a formação de uma joint-venture para reduzir a exposição da
ThyssenKrupp ao volátil setor siderúrgico. O executivo tem agremiado apoio para uma
união com a Tata junto a investidores, mas acumulado reclamações de sindicalistas,
que temem demissões.

