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Editorial

Teto para gastos é 
determinante para retomada

 O  Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles enviou ao Congresso a medida que cria um teto 
para a expansão dos gastos públicos, ressaltando a importância desse fato, que vai ter efeitos diretos 
na retomada da confiança, na volta dos investimentos e na geração de empregos.

 Essa proposta tem ainda como finalidade estabilizar o crescimento da dívida pública como percentual do Produto 
Interno Bruto (PIB) e, até mesmo, reduzir esta dívida insustentável.
 Ele lembrou que a despesa pública no Brasil tem crescido de forma alarmante nos últimos anos. De 2008 a 2015, o 
gasto total do governo federal cresceu mais de 50% enquanto a receita avançou 17%.
 Como se esperava de um ministro responsável e competente a medida é absolutamente correta.
 O iBEF externa sua satisfação em constatar acertos da atual equipe econômica, como trabalha e torce para que o Brasil 
equilibre suas finanças públicas e cresça de forma sustentável.
 A revista iBEF número 63, convida a todos a lerem os importantes temas dos artigos e matérias aqui publicadas, 
procurando com isso, sempre contribuir com o crescimento econômico de nosso país.
    Boa leitura!
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Opinião

 O Brasil é um grande país emergente, com potencial 
econômico e comercial bem denso, tendo setores, primário 
e secundário que, muitas potências econômicas lhe 
invejariam.
 Dona de um mercado consumidor com mais de um bilhão 
de pessoas, potencialmente muito rico, terra de todas as 
oportunidades, tem futuro com um crescimento médio de 
5% por ano... e a África está aberta à parceria internacional, 
econômica e comercial.
 Como uma lindíssima senhora, ela é o objeto de todos os 
tipos de cobiça. A presença de empresas e de homens de 
negócios estrangeiros na África cresce.
 É particularmente o caso de chineses, europeus, japoneses, 
libaneses, turcos, indianos, etc.

 O Brasil, também, tenta marcar lá a sua presença.
 Esta presença poderia ser bem reforçada e proveitosa para 
as duas partes, se medidas fossem tomadas para superar 
certas dificuldades estruturais, tais como:

1- A questão de financiamento, com procedimentos 
mais simplificados, da exportação de bens e serviços 
brasileiros.

  Pois, os procedimentos existentes atualmente deverão 
ser adaptados às realidades da competitividade mundial 
e deixar espaço para mais celeridade.

  Muitos países africanos estão, por exemplo, interessados 
nos bens  e serviços brasileiros, no entanto, não podem 
adquiri-los, por falta de mecanismos de financiamento 
apropriados e com acesso facilitado.

2-   A questão da competitividade dos preços dos bens e 
serviços brasileiros continua sendo outra problemática 
que trava a promoção das relações comerciais e 
econômicas do Brasil.

  Com qualidade igual, os bens e serviços brasileiros 
parecem, frequentemente, mais caros do que os de outros 
países concorrentes do Brasil, salvo quando medidas de 
concessões forem ofertadas. 

   Seria, talvez, bom examinar a possibilidade de ter 
mecanismos que facilitam a exportação dos bens 
e serviços pela redução na base de certas taxas e 
impostos.

  Não se pode, também, esquecer o poder da compra das 
populações dos países importadores de bens e serviços 
brasileiros, que com qualidade igual, não faltarão de dar 
sua preferência aos bens e serviços com preços mais 
acessíveis.

3- Uma melhor promoção dos bens e serviços brasileiros na 
África se torna necessária.

  Atualmente, são organizadas várias feiras e exposições 
de bens e serviços, cada ano, aqui e ali no Brasil.

  Seria desejável que o Brasil participe, cada vez mais, 
das feiras e exposições na África para fazer conhecer 
seus bens e serviços.

  O ideal seria que alguns países como a China, Índia, 
Turquia, até o próprio Irã, o Brasil organizasse, 
periodicamente, na África feiras exclusivamente 
dedicadas para bens e serviços.

4- A necessidade de facilitar igualmente o acesso ao 
mercado brasileiro dos bens e serviços africanos.

  O reforço das relações econômicas e comerciais não 
pode ser concebido em um único sentido.

  Os países africanos, ao mesmo tempo em que recebem 
os bens e serviços brasileiros, precisam também mandar 
os seus produtos ao mercado brasileiro.

  A balança comercial não deverá acusar déficit ou 
superávit ao benefício ou prejuízo de uns e de outros.

  A vontade do fomento das relações comerciais e 
econômicas deve ser mutuamente partilhada e assumida 
na prática.

5-  Seria bom igualmente de um lado e de outro promover 
verdadeiras parcerias e culturas de investimento 
excluíndo a exaltação de ganhos fáceis.

6- A questões dos transportes aéreos e marítimos diretos 
entre a África e o Brasil merece uma melhor atenção 
para facilitar o fluxo comercial, econômico até turístico 
entre os dois conjuntos.

  Atualmente, nenhuma companhia aéra brasileira possui 
uma linha para um país africano. As raras linhas diretas 
que existem são mantidas por companhias africanas. 
A questão que foi examinada há alguns anos pelo 
governo brasileiro permanece sem solução e merece 
ser considerada de maneira pragmática, racional e 
objetiva.

    Concluíndo, podemos dizer que com boa 
vontade e medidas justas, as relações econômicas 
e comerciais entre a África (continente muito 
promissor) e o Brasil (grande país emergente), podem 
doravante juntar os atos à palavra e não se limitar 
às declarações de intenção e aos piedosos desejos. 

Brasil-África: como promover as 
relações econômicas e comerciais

Isidore Monsi*

* Embaixador do Benin no Brasil.
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Capa

 Louvável a preocupação do 
Congresso Nacional com a 
governança e a gestão das estatais. 
Nada obstante, a intenção de criar 
um “estatuto jurídico das estatais” 
– ímpeto expresso pela aprovação 
em ritmo acelerado do Projeto de 
Lei do Senado 555/2015 e que 
tramita agora na Câmara dos 
Deputados como o Projeto de Lei 

(PL) 4.918/2016 – pode resultar em um dano indesejável 
ao edifício institucional do país. 

 Em 1988, o constituinte preocupou-se em estabelecer 
que o Estado, ao se transvestir de pessoa jurídica de direito 
privado para intervir em atividade econômica, deve fazê-
lo por inteiro, submetendo-se ao ordenamento aplicável ao 
setor privado. É o que se depreende do texto original da 
Constituição (art. 173, parágrafo primeiro): “A empresa 
pública, a sociedade de economia mista e outras entidades 
que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
às obrigações trabalhistas e tributárias.” Mesmo a Emenda 
Constitucional 19, de 1998, que estipula no parágrafo 
primeiro do artigo 173 da Constituição um estatuto jurídico 
para as estatais, ainda preserva, no inciso II, o princípio 
da “sujeição ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas”.   

 Observe-se que a iniciativa legislativa em tela impacta as 
sociedades de economia mista, sem, no entanto, derrogar a 
Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.). O PL repete vários trechos 
da Lei das S.A. Portanto, em juízo, um eventual contencioso 
será submetido aos regimes concorrentes de dois diplomas 
legais, conferindo ao ente estatal um caráter híbrido que 
atenta contra o espírito do constituinte de 1988.
 Se já de hoje o texto luminescente do artigo 238 da Lei 
das S.A. é mal interpretado, de modo a abrir espaço para 
o abuso de poder do controlador, o que esperar de uma 
caracterização de estatal desnecessariamente distinta da 
de empresa privada, dando guarida ao hibridismo, e não à 
similitude? 

 Os males que a sociedade brasileira percebe em escala 
monumental, advindos da má governança e insatisfatória 
gestão das estatais, não parecem decorrer da falta de 
legislação aplicável. Em vez disso, parecem defluir mais 
da não observância da legislação vigente. Afinal, casos 
escabrosos acometeram justamente sociedades de economia 
mista.
 A Lei das S.A. oferece um arcabouço amplo, sólido e 
robusto para enfrentar as principais questões de governança 
desse tipo societário, estabelecendo direitos, deveres e 
responsabilidades para acionistas e administradores. A 
experiência de décadas de vigência, assim como a aplicação 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), proporciona 
suficiente regulação para as sociedades de economia mista. 
Uma lei nova pode desperdiçar uma rica jurisprudência.

 O PL peca pela extensão e pelo caráter excessivamente 
prescritivo (97 artigos). Travestidas de boas práticas, 
algumas regras terão efeito contrário ao que se espera de 
empresas bem governadas. O requisito, para o ocupante 
do cargo de conselheiro de administração, de dez anos de 
experiência mínima no setor de atuação ou área conexa 
da estatal pode prejudicar a capacitação e a diversidade 
desejadas na composição do conselho. 
 Há casos de excesso, como a garantia de presença 
no conselho de “representante de trabalhadores e dos 
acionistas minoritários”. A eleição de membro do conselho 
por acionistas minoritários já é disciplinada em lei, assim 
como a de empregados, no caso das estatais. Cabe apontar 
também a inadequação do termo “representante”, uma vez 
que conselheiros não “representam” interesses de terceiros, 
devendo atuar sempre no interesse da companhia (art. 154, 
Lei das S.A.).
 Reconhece-se a necessidade de ajustes pontuais para o 
aperfeiçoamento da governança das estatais. No entanto, 
tais alterações deveriam ser, além de mínimas, conduzidas 
de modo a reforçar a submissão das empresas estatais à lei 
societária vigente. A ideia de que basta um novo estatuto 
para submeter as estatais a um controle eficaz é apenas uma 
velha e infundada crença: a de que tudo se resolve por meio 
de novas leis.

Governança de estatais
Emilio Carazzai e Danilo Gregório*

* Emilio Carazzai é presidente do conselho de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.
Danilo Gregório é gerente de advocacy, IBGC.
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Opinião

 O resultado do referendo realizado em todo 
o Reino Unido durante o dia 23 de Junho 
surpreendeu não só ao povo britânico, mas a 
todo o mundo.  Com 52% de votos favoráveis 
ao “Brexit” (abreviação das iniciais em inglês 
de “saída da Britânia”), a vontade popular 
prevaleceu, e o país inicia o processo de saída 
da UE. Do ponto de vista doméstico, a vitória 
da extrema direita britânica representa o 
desejo popular para uma restrição da imigração, tendo 
em vista a livre circulação de pessoas (sobretudo de 
dentro da EU) e capital dentro do bloco, e a diminuição 
de investimentos fora do país, especialmente no que 
se refere aos pagamentos regulares do governo pela 
afiliação á União. Mas será mesmo que o trinfo dos 
partidos radicais será bom para o Reino Unido? E em 
relação ao mundo?
 Para a União Européia, o brexit já é um desastre. 
Além de perder a segunda maior economia do bloco- 
perdendo somente para a Alemanha-, a EU sofre com a 
falta de credibilidade , devido á crise de alguns países 
como Grécia, Espanha e Portugal, assim como o novo 
golpe com a saída do Reino Unido. Visando diminuir 
as incertezas, o bloco pressiona Londres para agilizar 
o processo de saída, que deve levar dois anos, e ainda 
deve passar por diversos acordos para finalizar o 
processo, em negociações como a permanência do país 
numa área de livre comércio com a União Européia, 
os duty-frees em aeroportos, regras de segurança para 
produtos e etc. Além do aumento do questionamento 
da União como instituição e o indefinido futuro das 
relações Londres-Bruxelas, há a questão de como o 
mundo reagirá á questão.
 A nível mundial, a percepção é de insegurança e 
incerteza. A União Européia, mais fraca como bloco 
perderá parte de sua importância como potência 
econômica, tendo em vista a ascensão da China e 
uma possível recuperação financeira da Rússia, ainda 
abalada com as sanções impostas tanto pelos Estados 

Unidos quanto de Bruxelas pela anexação 
da península da Crimeia em 2014. Os 
próprios membros da União- especialmente 
França e Alemanha- veem com pessimismo 
tais previsões, e planejam o futuro, que 
cada vez mais parece menos promissor. O 
único exemplo de uma União Econômica e 
Monetária possui sua sobrevivência em jogo.
 Para o Reino Unido, os efeitos já são 

devastadores. A libra esterlina, moeda do país, se 
desvalorizou em seu menor nível em 30 anos frente 
ao dólar, levando assim a um aumento no preço de 
produtos importados como roupas e eletrodomésticos, 
por exemplo. Os turistas britânicos, que representam 
uma grande fatia no mercado mundial de turismo, 
poderão gastar menos devido a desvalorização, 
podendo afetar países que tem nessa atividade sua 
primazia econômica. A única boa notícia são para os 
exportadores britânicos, que poderão agora vender 
seus bens a um preço maior no comércio internacional, 
mas somente durante um curto período: até a saída 
definitiva, os empreendedores poderão negociar sem 
as tarifas para produtos importados dentro da UE. 
Porém, após a saída futuro é incerto, ainda mais 
considerando que o bloco europeu é o maior mercado 
para os produtos britânicos.

 Além da economia, a própria estabilidade política 
do país está em jogo. O primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, apresentou sua renúncia após a 
divulgação dos resultados, e deverá deixar o cargo em 
Outubro, repassando a um sucessor escolhido pelo 
Partido Conservador, do qual faz parte. E o mar de 
agitação política fica maior ainda considerando dois 
países em especial dentro do Reino Unido: Escócia e 
Irlanda do Norte. O Reino Unido, apesar de ser um 
Estado em sua forma plena, é constituído de quatro 
países, que formam uma União, sendo estes além dos 
já citados a Inglaterra e o País de Gales. A votação 

Brexit: a saída da EU ou 
entrada para o buraco?

Pedro Lopes*
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* Aluno de Relações Internacionais da PUC-Rio. Diretor do XIII Modelo Intercolegial de Relações Internacionais e 
Secretário Acadêmico do II Modelo Diplomático Agostiniano.

foi feita de forma separada entre eles, tendo votado a 
favor da permanência na UE a maioria de escoceses 
e norte-irlandeses. Logo, a situação pode levantar o 
debate sobre o futuro do próprio Reino Unido, tendo 
em vista que caso se separassem de Londres, estes 
países poderiam denunciar o referendo e continuar 
fazendo parte da União Européia, deixando assim o 
mar de incertezas para trás e unir-se a Bruxelas.
 A Escócia, em especial possui um enorme sentimento 
de independência. Palco histórico de disputas com os 
ingleses desde os tempo medievais, foi o cenário de 
uma polêmica votação sobre sua separação em 2014, 
o qual por aproximadamente 5% dos votos não foi 
separado do resto do Reino. Com a vitória do Brexit, 
a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, 
disse em discurso oficial após os resultados, que é 
“democraticamente inaceitável” a saída do país da 
UE, e que uma nova votação como a de dois anos 
atrás é “altamente provável’. Por sua vez, o primeiro-
ministro da Irlanda do Norte, em também discurso 
após a divulgação dos resultados, Martin McGuinness 
disse que os impactos para a nação seriam “muito 
profundos” e que agora seria viável uma futura 
votação a qual seria possível a reunificação de toda 
a ilha sob uma única bandeira, referindo-se a uma 
futura unificação com a vizinha Irlanda.
 Voltando a visão da UE e da Europa como um todo, 
é possível perceber uma tendência no continente: a 
volta dos partidos de extrema-direita. No Reino Unido, 
o partido United Kingdom Inpendependence Party, 
mais conhecido como Ukip, foi uma das lideranças 
do movimento pró-Brexit e seu líder, Nigel Farage, 
comemorou intensamente os resultados do referendo. 
O partido vem crescendo exponencialmente dentro 
do país, e foi o que ganhou o maior número de votos 
entre as demais facções políticas nas eleições do 
Parlamento Europeu de 2014, ganhando o status de 
“grande partido”, ao lado dos tradicionais Labour 

Party e Conservative Party. No resto da Europa, os 
partidos de extrema-direita seguem a onda de vitórias 
do Ukip. Na Suécia ,o Partido dos Democratas Suecos 
é acusado de possuir ligação com neonazistas e ocupa 
49 das 349 cadeiras do parlamento, tendo um apoio 
médio de 21,3% da população. Na França, a Frente 
Nacional, liderada por Marine Le Pen, comemorou 
o Brexit dizendo que “é o início do fim para a União 
Européia”, em entrevista á revista “Times”. Seu 
partido teve maioria de votos em 6 das 13 regiões 
do país nas últimas eleições regionais. Existem 
outros partidos populares de extrema direita na Itália, 
Dinamarca, República Tcheca, Finlândia, Noruega, e 
outros.
 Em conclusão, o Brexit representa uma virada 
histórica para o Reinod Unido, União Euopeia e 
até mesmo para o mundo. Desde a Groelândia em 
1982, num referendo separado da Dinamarca, país o 
qual faz parte, nenhuma outra nação optou por sair 
do bloco. Os efeitos já começam a ser sentidos nas 
esferas doméstica e internacionais, enquanto todos 
aguardam ansiosos para um futuro incerto. O Reino 
Unido enfrentará as consequências, tanto negativas 
e quanto positivas, da decisão de seu povo, podendo 
até levar a uma separação do governo de Londres 
com Edimburgo e Belfast. Talvez até uma crise 
econômica possa se alastrar não só pelo arquipélago, 
mas afete também o bloco, agora sem sua segunda 
maior economia. Vitória da extrema direita europeia? 
Talvez. Definitivamente uma boa notícia para a 
Rússia. O fato é que os britânicos já sentem os efeitos 
do referendo, e alguns até se arrependem. Mas por 
agora só é possível especular sobre as consequências 
já sentidas. É necessário esperar para ver qual será o 
incerto futuro que aguarda o Reino Unido e a União 
Europeia com o Brexit

Para o Reino Unido, os efeitos já são devastadores.” 



6 Revista  IBEF

Nacional

         Economia apresenta sinais de recuperação

 A economia brasileira apresenta alguns sinais de que o atual período 
recessivo poderia estar chegando ao fim, apesar de os indicadores coincidentes 
sugerirem que o PIB continuou a cair no segundo trimestre – após acumular 
uma queda de 7,1% de meados de 2014 até o primeiro trimestre de 2016.
 
	 Ipea	propõe	mudanças	que	deem	maior	flexibilidade	aos	gastos	
públicos	e	que	levem	em	consideração	a	rápida	transição	demográfica,	

com	alteração	das	regras	previdenciárias
 A reversão desse resultado negativo não ocorrerá da noite para o dia e 
dependerá, no médio prazo, de mudanças constitucionais e de regras 
infraconstitucionais que visem dar maior flexibilidade aos gastos públicos, 
aumentar a eficiência destes gastos e que levem em consideração os efeitos 
fiscais da rápida transição demográfica pela qual o país está passando. Para 
que essa estratégia de contenção dos gastos seja bem sucedida, é fundamental 
que se alterem as regras previdenciárias e que se tornem os gastos públicos 
mais flexíveis.
 
 Aumento	dos	gastos	previdenciários	X	menos	alunos	

			nas	escolas	públicas
 A combinação de políticas sociais terá de acompanhar essa dinâmica 
demográfica e, por isso, o engessamento dos gastos públicos tende a ser 
disfuncional no longo prazo. Os gastos com saúde e previdência, por 
exemplo, tenderão a aumentar com o envelhecimento da população. Por 
outro lado, a rápida redução da quantidade de alunos nas escolas públicas 
prevista para os próximos anos certamente abrirá espaços para a redução 
dos gastos em educação pública, a despeito do gasto por aluno da educação 
básica nas escolas brasileiras ser ainda baixo quando comparado ao de países 
desenvolvidos.
 
	 Mais	regulação	para	melhorar	ambiente	de	negócios
 Dada a dimensão do problema fiscal, que limita a capacidade de retomada 
de importantes investimentos do setor público, torna-se ainda mais relevante 
aprimorar a regulação e melhorar o ambiente de negócios para estimular os 
investimentos privados na área. De qualquer forma, alguns investimentos 
com alto retorno para o país, mas com retorno privado insuficiente, precisam 
de algum aporte de recursos públicos. Por isso, não se deve penalizar 
excessivamente os gastos do governo com investimentos públicos mesmo no 
atual cenário de ajuste fiscal.

  reformas estruturais podem permitir o 
afrouxamento	da	política	monetária	ainda	este	ano

 Caso se consiga realizar reformas estruturais que, de fato, gerem uma 
reversão da tendência de alta dos gastos públicos de forma sustentável, é 
possível que a melhora das expectativas permita um afrouxamento da política 
monetária ainda neste ano.

	 Mesmo	com	a	contenção	dos	gastos,
	a	dívida	do	governo	deve	continuar	a	crescer

 A reversão do crescimento da dívida bruta do Governo Geral, mesmo com 
a contenção das despesas primárias no nível real previsto para este ano, só 
deverá se iniciar por volta do ano de 2022.
 

Brasil	ainda	tem	potencial	de	ganhos	de	produtividade
 Há claras evidências de que os ganhos de produtividade passíveis de 
serem obtidos nas principais políticas públicas brasileiras são ainda bastante 
significativos. Se alcançados, tais ganhos permitiriam avanços na oferta 
de serviços públicos cruciais para a qualidade de vida e produtividade da 
população mesmo em um cenário de estabilidade dos gastos públicos 
primários. Para se atingir esse objetivo, torna-se fundamental fazer avaliações 
cuidadosas de eficiência das políticas públicas. O Ipea é especialista nesse 
monitoramento de políticas. 

Economia	pode	parar	de	regredir	no	segundo	semestre
 A recessão parece estar perdendo fôlego. É possível que, no segundo 
semestre, a economia pare de regredir. Alguns setores industriais, 
beneficiados pela taxa de câmbio mais favorável e que veem o exterior como 
uma alternativa ao deprimido mercado doméstico, têm atenuado a crise por 
meio de aumentos das exportações. Além disso, já se percebe algum processo 
de substituição de importações ao longo das cadeias produtivas.
 

Cenário	externo	e	saída	do	Reino	Unido	(Brexit)	
podem	afetar	o	Brasil

 Uma eventual piora do cenário externo poderia prejudicar a ainda frágil 
recuperação de alguns segmentos da economia. Antes do plebiscito que 
decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia (o chamado Brexit), 
o cenário externo estava relativamente neutro. Essa decisão levou a um 
aumento da instabilidade no cenário internacional. Uma das consequências 
possíveis é a intensificação do protecionismo econômico, que dificultaria a 
realizações de novos acordos comerciais pelo Brasil.
 

investimentos estão se recuperando
 O que se vê no curto prazo, porém, é uma percepção de que o Federal 
Reserve (o Banco Central dos EUA) tende a adiar a elevação da taxa juros 
americana, o que poderia atrair mais capitais internacionais ao Brasil. Talvez 
por isso, nas últimas semanas, houve uma valorização do real frente ao dólar, 
que, se persistir, poderá prejudicar a recuperação da produção de alguns 
segmentos voltados à exportação.
 
 A série de formação bruta de capital fixo (investimentos), calculada 
mensalmente pelo Ipea, no entanto, indica que houve uma recuperação na 
margem. De qualquer forma, em termos de capacidade instalada, há uma 
folga grande para a recuperação da economia mesmo sem uma imediata 
retomada mais intensa do crescimento potencial.

Ipea apresenta visão 
da conjuntura brasileira

O Ipea lançou pesquisa realizada por seu Grupo de Conjuntura (Gecon) sobre o comportamento da atividade econômica no Brasil
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Opinião

 O recrudescimento do cenário econômico 
brasileiro leva muitas empresas e gestores a se 
focarem exclusivamente em questões relativas ao 
curto, ou até, curtíssimo prazo. Claro, é necessário 
dar respostas rápidas às urgências do momento, mas 
deixar totalmente de lado o médio e o longo prazo tira 
a oportunidade de capturar oportunidades duradouras 
ou de se estabelecer em mercados ascendentes. Além 
disso, especialmente no mercado de logística, algumas 
tendências já se mostram muito nítidas e podem 
apontar caminhos para o enfrentamento em melhores 
condições da redução da atividade econômica. 

 Identificar tendências e traçar cenários futuros não 
é algo simples, mas o DPDHL enfrentou este desafio 
e produziu dois importantes estudos globais, com 
renomados especialistas de mercado e da academia, 
que apontam para tendências futuras. No estudo 
“Chegando ao amanhã, necessidades dos clientes em 
2020 e o futuro” são apontados 10 tendências para 
2020 no mercado de logística. Didaticamente, elas 
foram agrupadas em três blocos: 

1 – Desenvolvimento global: a economia mundial 
cresce – que abrange o impacto das mudanças 
climáticas, a revolução verde em produtos, 
serviços e fontes energéticas, o crescimento 
das desigualdades econômicas e sociais e a 
consolidação da liderança econômica da China. 

2 – O novo consumidor: novas necessidades, 
expectativas e comportamentos – a internet está 
transformando as expectativas e comportamentos 
do consumidor. Demandas por individualização, 
transparência, agilidade e sustentabilidade, bem 
como conveniência, conforto e simplicidade só 
tendem a crescer. As comunicações pessoais (redes 
sociais) permanecem uma prioridade.

3 – Logística alterada: o novo modelo da indústria 
– o mercado de logística incorpora tendências 
e estabelece novos padrões de cooperação e 
iniciativas verdes. Alternativas de manufatura 
(impressoras 3D, por exemplo) criarão novas 
possibilidades e o provedor logístico será cada vez 

Integrar visões de curto e longo prazo 
pode abrir novas oportunidades nas 

cadeias logísticas
Cindy Haring*
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* Presidente da DHL Global Forwarding Brasil.

mais um consultor responsável por desenvolver 
soluções de acordo com cada situação em 
específico. 

 Por sua vez, outro estudo do DPDHL, “Logística 
2050”, traça cinco cenários econômico-sociais e seus 
impactos no mercado de logística em 2050. Para fins 
de análise, vou comentar sobre dois: o “Economia 
Descontrolada”, que prevê um crescimento 
econômico massivo provocando impactos ambientais 
e o crescimento vertiginoso do mercado logístico; 
e o “Estilos de Vida Customizados”, que descreve 
um mundo onde individualização e consumo 
personalizado são preponderantes. Os consumidores 
estão habilitados para criar, projetar e inovar seus 
próprios produtos. Isto leva a um aumento nos fluxos 
comerciais regionais, com apenas matérias-primas e 
os dados ainda fluindo globalmente. 

 Nos demais três cenários do estudo (“Mega-eficiência, 
em megacidades”, “Protecionismo paralisante” e 
“Resiliência Global – Adaptação Local”), saltam a 
vista questões como cidades inteligentes, retorno do 
protecionismo de mercado e os impactos de eventos 
climáticos cada vez mais severos que poderiam levar 
a uma maior regionalização das cadeias logísticas. 

 Como todo exercício de previsão, é muito difícil 
que ele se concretize por completo, mas já podemos 
notar, agora mesmo, uma combinação destas 
tendências e cenários se materializando. Por exemplo, 

o desaquecimento econômico no Brasil coloca uma 
pressão sobre os operadores para aumentarem a 
eficiência das cadeias logísticas que administram. De 
outro lado, eventos climáticos extremos e instabilidades 
políticas internacionais vem provocando um maior 
rigor de diversos países na circulação de pessoas e 
produtos. A demanda por personalização e agilidade 
também já é algo bem intenso e perceptível em nosso 
dia a dia. 

 Assim, para além do pessimismo geral, o mercado 
de logística apresenta grandes oportunidades que 
podem ser até favorecidas pelo atual momento. 
Agora, muitas empresas estão mais abertas a reverem 
alguns paradigmas e adotarem novas soluções. Temos 
observado, por exemplo, crescer o interesse pelo modal 
cabotagem, cujos custos são mais competitivos frente 
ao transporte rodoviário. O desenho de cadeias de 
suprimentos cada vez mais ágeis e flexíveis também 
é uma demanda grande do mercado, fortalecendo, 
portanto, o papel de consultor dos operadores. 
 Devemos manter a motivação e perseguir estas 
oportunidades que podem reabrir os caminhos para 
a expansão dos negócios e posicionar em vantagem 
as empresas quando a economia se estabilizar. Acima 
de tudo, em um mundo em transformação, a logística 
não é um acessório, mas um ativo fundamental que 
conecta nações, empresas e consumidores e tem 
muito a contribuir com a economia como um todo.

Identificar tendências e traçar cenários futuros não 
é algo simples, mas o DPDHL enfrentou este desafio 

e produziu dois importantes estudos globais, com 
renomados especialistas de mercado e da academia, que 

apontam para tendências futuras.” 
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Nacional

 A APO (Autoridade Pública Olímpica) divulgou 
recentemente o resultado de uma revisão de custos 
dos Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no 
Rio de Janeiro. O montante chegou a R$ 39,1 bilhões. 
Em 2009, quando o comitê apresentou a candidatura 
para sediar os Jogos, o documento estimava um custo 
total de R$ 28,8 bilhões. Mesmo assim, em meio a 
polêmicas envolvendo a grave crise econômica que 
afeta o Estado do Rio de Janeiro, as Olimpíadas 
deixarão obras e projetos importantes para a cidade.  
 A maior parte dos recursos – R$ 24 bilhões foram 
usados para a conclusão de obras que ficarão como 
legado para a cidade, como a revitalização do porto, 
transportes como o VLT e o BRT, vias públicas e a 
ampliação do metrô. Esta última sendo a única de 
responsabilidade do governo do estado. Do total, 
R$ 7 bilhões foram utilizados para despesas da 
organização, e outros R$ 7 bilhões para as instalações 
olímpicas. 

 Do valor total investido nas Olimpíadas, segundo 
a Prefeitura do Rio de Janeiro, 30% foram oriundos 
do governo federal, 60% da iniciativa privada e 10% 
dos cofres do município. 

 Para custear os Jogos Olímpicos, é necessário somar 
o valor de matriz de responsabilidade olímpica, que são 
as obras necessárias para a cidade receber o evento; o 
plano de políticas públicas – as iniciativas de legado 
criadas para a competição, e ainda o orçamento do 
comitê organizados Rio-2016. 
 A APO apresentará o custo final dos Jogos 
Olímpicos no Rio meses após o acontecimento, pois 
vários itens não foram contabilizados no orçamento, 
como os custos para a remoção de moradores da Vila 
Autódromo, que passa de R$ 80 milhões, compra de 
bolas, redes, obstáculos e barcos, estimados em R$ 
100 milhões, e os R$ 14 milhões destinados para a 
limpeza da Baía de Guanabara, não incluídos ainda 
nos custos finais. 

CuStoS doS jogoS olímPiCoS

Arenas - R$ 7,07 bilhões (valor atualizado em 29/01/2016)
Legado - R$ 24,6 bilhões (estimativa de abril de 2015)
Comitê Rio-2016 - R$ 7,4 bilhões 
    (valor atualizado em agosto de 2015)
Custo	Total	-	R$	39,1	bilhões

Custos e o legado dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016
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Opinião

 O avanço da instabilidade econômica, somada a alta carga 
tributária e complexidade do sistema legislativo brasileiro 
constituem um grande desafio para o empresário no Brasil, que, 
devidamente orientado, pode transformar este cenário adverso em 
oportunidade de crescimento e investimento no próprio negócio.
 Apesar da equipe econômica do Governo Federal trabalhar 
com a hipótese de novas elevações de tributos, os contribuintes 
que estiverem atentos às alterações legislativas, e jurisprudências 
atualizadas, poderão fazer jus da utilização de novos parcelamentos, 
regimes especiais, recuperação de tributos, benefícios e incentivos 
fiscais, redução de carga tributária e até anistia, como ocorreu 
para a repatriação de recursos não declarados no exterior. 
 Como se não bastasse a quantidade diária de novas normas 
tributárias (cerca de 46, segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação – IBPT), que dificultam o cumprimento 
das obrigações acessórias e aumentam o Custo Brasil, ainda temos 
acompanhamentos diferenciados de empresas, autuações fiscais, 
processos administrativos, execuções fiscais, ações judicias e 
outros embaraços, cujo impacto financeiro sobre a economia e 
empresas brasileiras, desafia até mesmo os administradores mais 
experientes.
 Neste sentido, apenas para exemplificar o desafio das empresas 
e setores da economia, destaquemos a seguir algumas majorações 
de tributos, válidas já para este ano:
a) ICMS-SP sobre cervejas, de 18 para 22%, que representa, em 

reais, aumento percentual de mais de 22%;
b) IPI de vinho de 750ml, de R$ 0,73 por garrafa, para R$ 

8,00 (10% do valor da venda, aumento que pode superar os 
900%);

c) IPI de chocolates e sorvetes, de R$ 0,09 por quilo para 5% 
sobre a venda (aumento que pode superar os 1000%);

d) ICMS-RJ sobre papel higiênico de folha dupla ou tripla, de 
zero (era isento) para 19% no RJ;

e) ICMS da TV por assinatura, de 10% para 15% em diversos 
Estados (Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Distrito Federal, etc.), aumento de 50%;

f) ICMS-RS sobre gasolina de 25% para 30% no Rio Grande do 
Sul;

g) IPTU – SP, Reajuste de 9,5% do valor dos imóveis;
h) IPI sobre cigarros, com aumento do imposto fixo de 1,30 

para R$ 1,40 por maço do produto, mais aumento do imposto 
variável de 9% sobre a venda para 14,5% em maio e 20% em 
dezembro deste ano, aumento superior a 100%;

i) PIS e COFINS sobre celulares, tablets e computadores, de 
zero (eram isentos) para 9,25%, aumento de mais de 9000%;

j) ICMS-MG sobre celulares de 12 para 14%, dentre diversos 
outros aumentos; dentre outros aumentos e majorações. 

 Tais aumentos tendem a ter impacto direto na lucratividade das 
empresas, prejudicando novos investimentos, contratações e até a 
manutenção de eventuais linhas produtivas. 
 Para fazer frente a tais aumentos, além de muitos cálculos e 
planejamentos, o empresário pode, via auxílio de um especialista, 
verificar quais ações judiciais e administrativas podem ser 
patrocinadas em favor da empresa com o intuito de melhoria de 
fluxo de caixa, restituição de tributos recolhidos a maior e redução 
da carga tributária.
 Como exemplo de oportunidade no âmbito administrativo, o 
creditamento de PIS e COFINS sobre insumos utilizados pelas 
empresas, de que tratam as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 
pode contribuir para redução bem-vinda da carga tributária nas 
empresas, e já são muitas as decisões administrativas favoráveis 
aos contribuintes acerca deste direito.
 No âmbito judicial, podemos mencionar a incidência de 
INSS, de que trata a Lei nº 8.212/91, sobre remunerações de 
caráter indenizatório, tais como auxílio doença e acidente, terço 
constitucional de férias e aviso prévio indenizado. Tal exclusão, 
via ação judicial transitada em julgado, se abranger todas as 
verbas tidas com indenizatórias pode representar uma economia 
financeira para a empresa de aproximadamente três vezes o valor 
da folha mensal de uma empresa na ocasião da concessão do 
benefício.
 Assim, tal trabalho preventivo de revisão de procedimentos 
no recolhimento dos tributos, bem como identificação de 
teses judiciais aplicáveis à empresa, além de contribuir para 
o compliance fiscal da empresa, pode gerar oportunidades 
tributárias de restituição de tributos e redução da carga tributária, 
regularização de processos, e até redução de passivos fiscais.

 Estas são algumas das ferramentas à disposição dos gestores 
de empresas, para enfrentar este momento delicado da economia 
onde são comuns as notícias de dificuldade econômica, aumento 
da carga tributária e inflação. Este trabalho preventivo de revisão, 
bem como identificação de teses judicias, poderá contribuir 
não só para melhoria imediata do fluxo de caixa das empresas, 
como também para o planejamento estratégico no médio e longo 
prazo.

Planejamento tributário em tempos de 
instabilidade econômica

Yuri Guimarães Cayuela*

* Advogado, contador, MBA em Direito Tributário pela FGV e FORDHAM (EUA), Head da área Tributária no escritório Cerqueira Leite Advogados Associados.

“O planejamento tributário é uma disciplina básica da administração empresarial, mas 
em tempos de economia oscilante, pode se tornar um diferencial competitivo importante.”
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Opinião

Estado mínimo, estado forte

 O governo, não o Estado, historicamente intervém 
na economia do país, por meio de um dirigismo 
coativo e pela aberta manipulação de empresas sob 
seu controle, que em desigualdade de condições 
disputam com empresas privadas. Nesse regime, sofre 
a ordem econômica a voragem do partidarismo, que 
sobrepõe o interesse do governo ao interesse maior da 
sociedade e ajuda a explicar a atual ruína das finanças 
e da infraestrutura nacional.
 O constituinte de 1988 prescreveu outro regime: 
a intervenção do Estado, e não do governo, na 
economia, subordinada à lei, sendo excepcional 
a atuação de empresas estatais. E foram criadas 
agências reguladoras, formalmente postas a salvo do 
assédio partidário, para darem curso efetivo e legal 
à intervenção estatal na economia. Essas regras, 
contudo, não vêm sendo estritamente cumpridas, 
nem a independência técnica e decisória das agências 
respeitada, essa conduta do governo endossada por 
parte da doutrina jurídica, sob as vistas muitas vezes 
hesitantes do Judiciário em frear a ação dilatada do 
Executivo. 
 O novo governo vem de propor ao Congresso 
uma Medida Provisória (nº 727/2016) criando o 
“Programa de Parceria de Investimentos – PPI”, com 
o qual pretende atrair investimentos privados para a 

infraestrutura e, acertadamente, buscando revigorar a 
livre concorrência e a livre iniciativa; isto é, tarifas 
realistas para serviços concedidos, privatização de 
empresas ineficientes, reguladores independentes e 
transparência desses processos.
 Na medida provisória, é atribuído ao PPI ampliar 
e fortalecer “a interação entre o Estado e a iniciativa 
privada por meio de contratos de parceria...”. 
Mas a interação – melhor será dizer a relação – entre o 
Estado democrático moderno e a iniciativa privada só 
ocorre efetivamente pela edição de regras e contratos,  
nestes fixados, realisticamente, obrigações e deveres 
a reger os serviços concedidos, e pela atuação das 
empresas estatais, que se faça de fato indispensável 
aos interesses nacionais. 
 Ou seja, a relação entre o Estado e a iniciativa privada 
é caracterizada pela segurança jurídica, que só pode 
resultar da lei e do contrato, este transparentemente 
debatido e regulado por agências independentes.
 Deve o atual governo resistir a sugestões partidárias 
e a ideias vencidas, e objetivamente promover a 
livre concorrência, a desestatização e a regulação 
econômica técnica e independente. A tanto, não são 
necessárias novas leis, nem novas figuras jurídicas 
para atrair investimentos privados; as existentes, e a 
atenção à realidade do país, bastam.

* Advogado.

Pedro Dutra*
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Internacional

 O Reputation Institute, líder mundial em pes-
quisas e consultoria sobre reputação, acaba de 
divulgar a pesquisa RepTrack®100, que cobre as 
100 empresas mais conceituadas do mundo em 
termos de inovação, governança, cidadania, en-
tre outros tópicos. Pelo sexto ano consecutivo, a 
Lego figura na lista, entre as top 10. Em 2016, a 
empresa ocupa a posição de número seis. 
 
 A vice-presidente executiva de marketing da 
Lego, Julia Goldin, comemorou os resultados: 
“nós estamos muito satisfeitos pelo reconheci-
mento recorrente da empresa entre as top 10 mais 
conceituadas do mundo. O resultado só demonstra 
que as pessoas ao redor do mundo admiram a 
Lego, o que ela significa e o  que ela faz.”
 
 O novo relatório veio após o ano em que o 
Grupo conquistou aproximadamente 100 milhões 
de crianças pelo mundo todo com suas diversas 
experiências.
 
 “2015 foi um ano incrível. Proporcionar ex-
periências às crianças que as ajudem a aprender 
e a progredir é a nossa contribuição mais impor-
tante ao mundo. Além disso, nós nos esforçamos 
para oferecer um impacto positivo na sociedade 
e no meio ambiente quando realizamos negó-
cios, interagimos com nossos parceiros, comuni-
dades locais, etc. Por fim, focamos em ser um 
local de trabalho seguro, motivador e satisfatório 
para mais de 17.000 colaboradores dedicados no 
mundo todo. E, eles podem ter muito orgulho 
deste resultado” completa Julia.

 Segundo o diretor do Reputation Institute, 
Henrik Stroier,”o sucesso do Grupo Lego, sua 
afinidade com o mercado e seus maravilhosos 
produtos, mais uma vez, garantiram uma posição 
no RepTrack®. O comprometimento da Lego 
com a criatividade, o mercado, a preocupação 
com as pessoas e com o planeta ilustram o ideal 
de como as empresas globais devem agir”.
 
 “Para mim, a Lego constitui o que é necessário 
para se sobressair no mercado moderno e o Grupo 
é um exemplo de organização que sabe como 
atingir o equilíbrio perfeito entre fazer dinheiro 
e fazer o bem” completa.
 

Sobre	o	RepTrack®
 
 O RepTrack®100, estudo realizado pelo Repu-
tation Institute, mede a reputação de 100 empre-
sas por meio de pesquisas com um público geral 
com questões sobre o apelo emocional de cada 
empresa em 15 países diferentes. Além disso, o 
estudo classifica as Diretoria, Liderança, Cida-
dania e Performance. Esse ano, os resultados do 
Grupo Lego mostraram um avanço em todas as 7 
categorias.
 

lista das top 10:

	 LEGO	figura	na	lista	das	10	empresas	
mais conceituadas do mundo em reputação

2016 é o sexto ano consecutivo em que a empresa figura entre as 
top 10 no RepTrack®100, relatório anual do Reputation Institute

1- Rolex
2- Walt Disney Company
3- Google
4- Grupo BMW
5- Daimler (Mercedes-Benz)

6- Grupo Lego
7- Microsoft
8- Canon
9- SONY
10- Apple
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Saúde

 Em algumas pesquisas recentes, foi mostrado que a de-
manda por uma liderança compassiva está sendo cada vez 
mais desejada. As pessoas querem estar ao lado de times 
que são alegres, gentis, bondosos e compassivos. Esse é 
um novo cenário que desponta, mas ao mesmo tempo que 
queremos transformar a vida interior das corporações, es-
tamos diante de um mundo complicado. 
 Com a era digital, nos deparamos com um fluxo de 
informação crescente – um ping-pong entre telefone e 
computador, obrigações e deadlines. Nos sentimos reféns 
desse movimento e a busca pela nossa essência humana 
é um pergunta cada vez mais frequente; quem somos no 
meio de tudo isso? A todo momento, tentamos encontrar o 
equilíbrio do nosso Ser diante de tantos cenários que dis-
putam a nossa atenção. Hoje, o tema trabalho, vem sendo 
estudado por pesquisas cientficas sérias, e já vem sendo 
considerado a principal fonte significativa de stress.
 Conseguimos a habilidade de faturar bilhões anual-
mente, de bater recordes, mas pouco avançamos na capaci-
dade de acessar estados de calma, compaixão e estabili-

dade interior. A Meditação corporativa está surgindo como 
uma ferramenta de auto gestão interior, onde assumimos 
completamente a habilidade em criar, cuidar e responder 
a nossa vida interior. Aprender a meditar nos fará interagir 
de uma forma diferente com os ambientes em que estamos 
inseridos. E, quando essa conexão é feita por membros de 
uma mesma equipe, ela contribui para um clima positivo e 
mais tolerante, estimulando a cooperação e a sinergia entre 
os colaboradores em torno de seus objetivos comuns.
 O Programa Conexão tem como foco desenvolver a 
liderança interior e treinar para se obter uma mente sau-
dável e sabedoria emocional. A Meditação promove o 
desenvolvimento da cultura do bem estar, concentração, 
compaixão, empatia, paciência e alegria. 
 Um novo estilo de vida, que considera e inclui a vida 
interior no trabalho, está surgindo. Só o retorno financeiro, 
já não é mais suficiente para muitos de nós. É imperativo 
desenvolver e despertar a cultura da consciência dentro das 
organizações. O paradigma workaholic, regido pela atitude 
inconsciente, anuncia seu fim.

 Programa conexão
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 Em um ambiente econômico não positivo como o 
que estamos enfrentando, com projeções pessimistas 
capazes de congelar os próximos passos de uma em-
presa, o gerenciamento eficiente da capacidade produ-
tiva é um dos grandes desafios a serem enfrentados, 
pois o desequilíbrio resultante deste pode acarretar 
buracos no fluxo de caixa e não permitir um retorno 
adequado aos investimentos já realizados no passado.
 É clássico dizer que uma boa gestão do empreendi-
mento significa a busca constante da máxima utiliza-
ção dos recursos a fim de melhorar a competitividade, 
retorno de investimento e obter mais benefícios para 
os clientes. Claro que sempre que mencionamos ca-
pacidade produtiva logo pensamos em produção in-
dustrial. Mas este termo não é privilégio deste setor.
 A capacidade produtiva pode ser mensurada tam-
bém nos recursos logísticos como caminhões, trens, 
vans, recursos humanos, pontos de vendas, departa-
mento financeiro, entre outros. Saber definir e equa-
cionar dinamicamente a capacidade de produção 
versus a demanda real é crucial para sobreviver e se 
tornar mais competitivo - independente do setor ou 
tamanho da empresa.
 Mas conseguimos avaliar constantemente todos os 
detalhes relacionados à nossa capacidade? Estamos 
atentos aos pequenos gargalos dentro de uma orga-
nização? Acredito que uma boa gestão passa pelo 
seguinte: análise da capacidade produtiva e potencial 
de retorno esperado comparando-se com a produção 
e custo real.
 Contudo, o que mais vejo são empresas trabalhando 
apenas na definição de macro indicadores para obter 
uma visão geral dos números, sem conseguir mitigar 
pequenos gaps de expectativas que comprometem 
o resultado total ou deixa de se realizar o retorno 
máximo possível ou, ainda, esconde ineficiências que 
foram encobertas por sucesso momentâneo de algum 
outro elo da cadeia de valor.
 Exemplo clássico: uma equipe regional de vendas 

atinge resultados tão positivos que encobre os resul-
tados negativos de outras regiões. Os grandes indica-
dores não são precisos na identificação de onde há ca-
pacidade ociosa, retrabalho desnecessário, operação 
com custo acima dos resultados, etc.
 Quando se trata de capacidade produtiva ociosa, o 
diabo mora nos detalhes. Uma empresa baseada em 
operações preestabelecidas - sem o devido monitora-
mento de cada atividade e antecipação de eventuais 
problemas, pode perder clientes importantes, Market 
Share, positivação de alguns produtos e morrer no 
mercado. Isso simplesmente porque existem gaps que 
macro indicadores não conseguem demonstrar, por-
tanto, cada pequeno detalhe conta.
 E por que as empresas não monitoram todas as 
atividades e a capacidade produtiva? Não monitoram 
porque o custo e o tempo para coletar e consolidar as 
informações da forma tradicional é inviável. Um dos 
principais benefícios das novas tecnologias de análise 
de dados como BI & Analytics é automatizar esta co-
leta e consolidar os dados para que o executivo tenha 
em suas mãos todos os detalhes de como anda o seu 
negócio, reagindo rápido sobre os pontos que estão 
fora do previsto e antecipando cenários futuros. Além 
de mencionar que as ofertas atuais de BI & Analytics 
são mais eficientes que as maneiras tradicionais de 
coleta e consolidação de dados.
 O desafio, nestes tempos incertos, é saber harmo-
nizar a sua capacidade de produção e a sua demanda. 
Para isto, preste bem atenção nos detalhes, pois são 
tantos pontos a serem analisados, que aquele pequeno 
problema que você não viu poderá fazer você perder 
dinheiro, oportunidade, mercado, retorno ou seu fu-
turo. E aí será o diabo.

Capacidade produtiva ociosa é o diabo 
morando nos detalhes

Allan Pires*

* CEO para a América Latina e Texas da multinacional dinamarquesa Targit, especializada em Business Intelligence.
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 A fim de ajudar o cidadão a compreender melhor os 
documentos que podem ser obtidos com essa legisla-
ção, a cartilha fornece a definição e a teoria por trás 
de um contrato, abordando as leis que regulamentam 
as licitações públicas e a fiscalização de seu cumpri-
mento.
 O projeto Jogos Limpos, iniciativa do Instituto 
Ethos, lança o guia “Como ler contratos”, para cel-
ebrar o aniversário de quatro anos da entrada em 
vigor da Lei de Acesso à Informação. A fim de aju-
dar o cidadão a compreender melhor os documentos 
que podem ser obtidos com essa legislação, a cartilha 
fornece a definição e a teoria por trás de um contrato, 
abordando as leis que regulamentam as licitações 
públicas e a fiscalização de seu cumprimento. O ob-
jetivo é fortalecer o controle social, uma importante 
estratégia para o combate à corrupção.

 Dividida em seis capítulos, a publicação foi escrita 
por um grupo de advogados especialistas em direito 
administrativo público. O capítulo um dá os princi-
pais conceitos que determinam o que é um contrato 
e como ele funciona. Já o capítulo dois mostra os 
requisitos de um contrato público. O três exempli-
fica o que foi abordado até então com um contrato 
assinado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro 
e no quatro os autores comentam as condições em 
que uma licitação pode ser alterada. Os dois últimos 
capítulos falam sobre as estratégias de fiscalização da 
sociedade, os órgãos que podem ser acionados para 
ajudar nessa tarefa e trazem um resumo de todo o 
conteúdo da cartilha.
 Além disso, o guia fala desde as contratações feitas 
pela tradicional Lei de Licitações (nº 8.666/93) até as 
novidades trazidas pelo RDC (Regime Diferenciado 
de Contratações), criado para facilitar as licitações de 

obras para a Copa do Mundo. Além disso, comple-
menta as informações presentes na publicação “Jogo 
Limpo x Jogo Sujo”, lançada pelo projeto Jogos Lim-
pos em dezembro de 2014, que explica o processo de 
escolha ou licitação para fornecedores, fase que ante-
cede a assinatura dos contratos. Juntos, os dois livros 
tratam das questões essenciais para a fiscalização de 
uma obra ou um investimento público, explicando as 
etapas que compreendem desde sua proposição nos 
orçamentos públicos até sua entrega, e fazem parte 
do legado do projeto Jogos Limpos para fomentar o 
controle social no Brasil.

Sobre	o	Instituto	Ethos	e	o	projeto	Jogos	Limpos

 O Instituto Ethos é uma Oscip (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público) cuja missão 
é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir 
seus negócios de forma socialmente responsável, tor-
nando-as parceiras na construção de uma sociedade 
justa e sustentável.
 Criado em 1998 por um grupo de empresários 
e executivos da iniciativa privada, o instituto é um 
polo de organização de conhecimento, de troca de ex-
periências e de desenvolvimento de ferramentas para 
auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão 
e aprofundar seu compromisso com a responsabili-
dade social e o desenvolvimento sustentável.
 O projeto Jogos Limpos é uma iniciativa do Instituto 
Ethos cuja meta principal promover a transparência 
das contas públicas, impulsionar o aumento 
integridade na relação público-privada e estimular o 
controle social, em especial no que diz respeito aos 
investimentos destinados à Copa do Mundo de 2014, 
à Olimpíada e à Paralimpíada Rio 2016. 

Guia “Como ler contratos” é 
lançado pelo Instituto Ethos
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 Conclusão leva em conta respostas coletadas de 1190 
profissionais de 14 países, incluindo o Brasil.
 A pesquisa Digital Marketer Survey 2016, feita pela 
Experian, mostra que o principal desafio das áreas de mar-
keting das empresas neste ano é conhecer as necessidades, 
vontades e atitudes do consumidor, apontado por 38% dos 
entrevistados. A pesquisa foi realizada em novembro de 2015 
com 1190 profissionais de 14 países, incluindo o Brasil. 
 “O conhecimento sobre cliente é o que orienta todas as 
interações, e esse conhecimento vem dos dados”, analisa 
Fernando Rosolem, gerente da Serasa Experian Marketing 
Services. Para ele, a pesquisa é um retrato da dificuldade que 
o mercado ainda tem em obter informações que forneçam 
uma visão única de seus consumidores.

 Crescer a visibilidade da marca diante dos competidores 
é o segundo maior desafio, aparecendo nas respostas de 35% 
dos consultados. Em seguida, os entrevistados apontaram que 
estar à frente das tendências de marketing 33%. A integração 
de múltiplas plataformas e tecnologias de marketing aparece 
logo em seguida, apontada por 32% dos profissionais.
 Conectar os dados dos clientes por meio de canais e de-
vices vem em quarto lugar no ranking, com 27% das respos-
tas. Tornar as mensagens relevantes para os clientes aparece 
também como maior desafio, com o mesmo percentual. 
Fechando a lista dos cinco maiores desafios, está a mensura-
ção precisa dos resultados das campanhas de marketing.
 A pesquisa mostrou, também, que mais da metade dos 
entrevistados (52%) apontou o aumento do conhecimento 
sobre o cliente como uma das três principais prioridades da 
área de marketing para este ano. Mas como atingir esse ob-
jetivo? As respostas estão na segunda e terceira prioridades 
mais apontadas: integrar tecnologia para automatizar, or-
questrar e gerenciar interações cross-channel com os consu-
midores (43%) e coletar, associar e gerenciar dados (42%).
 “A maioria das empresas já vê as informações como uma 
parte essencial da formação da estratégia de negócios. Ape-
sar de os departamentos de marketing terem começado a uti-
lizar ferramentas tecnológicas mais sofisticadas ao longo dos 
últimos anos, eles estão apenas começando a usufruir dos 
insights que os dados podem prover”, conclui Rosolem. 
 O estudo completo (em inglês), de 112 páginas, contém 
também dados segmentados por porte das empresas entre-
vistadas. Link: https://marketing.serasaexperian.com.br/
whitepapers/digitalmarketer2016

SERASA ExPERIAN

 A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços 
de informações para apoio na tomada de decisões das em-
presas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as eta-
pas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, 
oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com 
profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a 
força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial 
da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company 
em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consul-
tas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a 
tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. É a 
maior Autoridade Certificadora do Brasil, provendo todos os 
tipos de certificados digitais ICP-Brasil, tornando os negó-
cios mais seguros, ágeis e rentáveis.
 Constantemente orientada para soluções inovadoras em 
informações para crédito, marketing, identidade digital e 
negócios, a Serasa Experian vem contribuindo para a trans-
formação do mercado de soluções de informação, com a 
incorporação contínua dos mais avançados recursos de in-
teligência e tecnologia.
 A Serasa Experian é parte da Experian, líder mundial em 
serviços de informação, fornecendo dados e ferramentas de 
análise a clientes ao redor do mundo. O Grupo auxilia os 
clientes no gerenciamento do risco de crédito, prevenção a 
fraudes, direcionamento de campanhas de marketing e na au-
tomatização do processo de tomada de decisão. A Experian 
também apoia pessoas físicas na verificação de seus relatóri-
os e scores de crédito e na proteção a fraudes de identidade. 
Em 2015, a Experian foi eleita pela revista Forbes como uma 
das companhias mais inovadoras do mundo.
 A Experian plc está registrada na Bolsa de Valores de 
Londres (ExPN) e compõe o índice FTSE 100. A receita to-
tal para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2015 foi de 
US$ 4,8 bilhões. A empresa emprega cerca de 17.000 pessoas 
em 37 países e possui sede corporativa em Dublin, na Irlanda 
e sedes operacionais em Nottingham, no Reino Unido; na 
Califórnia, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil.

Entender as necessidades do cliente 
está acima da exposição da marca,

 aponta pesquisa da Experian 
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 A ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & 
Venture Capital divulgou durante o Congresso ABVCAP 
2016, em conjunto com a KPMG, o retrato do setor de 
Private Equity e Venture Capital no Brasil. Apesar da atual 
turbulência nas esferas política e econômica, o estudo aponta 
que os investimentos realizados em 2015 atingiram R$ 18,5 
bilhões, 39% acima do volume obtido em 2014, batendo o 
recorde histórico desde o primeiro levantamento em 2011. 
 De acordo com o Fernando Borges, presidente da 
ABVCAP, o montante significativo de investimentos se ex-
plica pela apreciação do dólar frente ao real, o que resulta na 
diminuição dos preços dos ativos e na maior atração do capi-
tal estrangeiro.  A representatividade dos estrangeiros sobre 
o capital comprometido no País continuou sendo maior, cer-
ca de 57% ante os 43% do capital comprometido nacional.
 “Com relação aos próximos três anos a expectativa 
da ABVCAP é de continuidade no crescimento, espe-
cialmente em função da grande reforma do marco regu-
latório que a CVM está em vias de implementar”, acres-
centa Francisco Sanchez, vice-presidente da ABVCAP e 
Sócio-Fundador da Lions Trust.
 Cerca de 88 % dos investidores estrangeiros pretendem 
aumentar o investimento no País, uma forte demonstração 
do interesse a longo prazo.
 A CVM, com a participação da ABVCAP, irá publicar o 
novo marco regulatório em meados de agosto, o que deve 
propiciar mais investimentos dos fundos, além da liberação 
de investimentos dos fundos brasileiros no exterior. Essa 
nova regulamentação é importante para fortalecer as empre-
sas brasileiras e suas estratégias de crescimento no exterior. 
“É essencial começarmos a pensar na ampliação das mul-
tinacionais brasileiras”, comenta Luiz Eugenio Figueiredo, 
Coordenador do Comitê de Regulamentação da ABVCAP.

  “A indústria de private equity e venture capital continua 
crescendo de forma consistente no Brasil, o que pode ser 
demonstrado pelo aumento de 20,7% (R$ 153,2 bilhões) 
do total do capital comprometido em relação a 2014”, diz 
o presidente da ABVCAP. Um indicador que permaneceu 
praticamente inalterado, quando comparado com o ano an-
terior, foi o de capital disponível para investimentos e despe-
sas, um total de R$ 39,3 bilhões.    
 Além de infraestrutura, setor que tradicionalmente é foco 
da indústria, os setores que tiveram investimentos expres-
sivos foram: Saúde e Farmácia (38%), Educação (12%), Va-
rejo (11%), representando 61% dos investimentos. A legis-
lação que permitiu participação direta ou indireta do capital 
estrangeiro nos estabelecimentos de assistência à saúde do 
país impulsionou esse crescimento.
 No mesmo sentido de alta, os desinvestimentos realizados 
no ano alcançaram R$ 5,8 bilhões, 23,4% superiores aos de 
2014, menor apenas do que o desinvestimento de 2012 que 
foi de R$ 6 bilhões, sendo que na época a principal saída era 
o mercado de capitais. Em 2015 não ocorreu nenhum IPO, 
o que demostra que os investidores encontraram alternativas 
mais fortes nos Institucionais.
 O panorama do setor de Private Equity e Venture Capital 
brasileiro, traçado pela ABVCAP e KPMG, demonstra que 
os três aspectos Capital, Investimento e Desinvestimento 
continuaram evoluindo positivamente em 2015, de modo 
geral, quando comparados ao ano anterior.
 Em dezembro de 2015, cerca de R$ 40 bilhões dos R$150 
bilhões de capital comprometido não havia sido investido, o 
que significa que devem ocorrer investimentos assim que o 
cenário político se mostrar mais estável.

Estudo da ABVCAP e KPMG revela 
recorde histórico nos investimentos 

no setor de Private Equity 
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 O esperado fim da malfadada gestão petista encerra 
uma fase da História Política e Econômica do Brasil, 
remetendo Lula, Dilma e apaniguados ao panteão dos 
governantes merecidamente esquecidos. Ao invés da 
estapafúrdia expressão “não vai ter golpe” passaremos 
a ouvir “Dilma nunca mais”. O governo de Temer, 
com todas as dificuldades que está enfrentando 
para recuperar as Finanças Públicas, ainda terá de 
suportar muitos outros problemas decorrentes não 
só das intermináveis e necessárias investigações da 
Lava Jato, mas também do corporativismo sindical 
e político, que teima em sabotar as tentativas de 
recuperação da Economia, numa demonstração 
inequívoca de egoísmo e falta de espírito público. 
Os cidadãos que não vivem das benesses do setor 
público cansarem-se de uma interminável sequência 
de golpes: mentiras, arrogância, desonestidade, 
incompetência e uma maneira infantil de vislumbrar 
o mundo e de compreender como o mesmo funciona. 
A brilhante equipe econômica nomeada por Michel 
Temer tem credibilidade mais do que suficiente para 
recolocar o Brasil no rumo do progresso e de devolver 
a esperança à população, porém, há que afastar os 
políticos dos cargos em que a capacidade técnica é 
imperativa, não deixando com isso que a gestão do 
país resvale novamente para um padrão permanente 
de atos de irresponsabilidade, visando a manutenção 
de um projeto de poder a qualquer custo.
 Alguns assuntos de vital importância terão que ser 
inescapavelmente enfrentados de forma imediata: uma 
reforma política destinada a criar legislação visando 
o afastamento mais rápido de maus governantes (por 
incompetência ou deslize moral), fim da estabilidade 
de emprego no setor público, mudanças drásticas na 
obsoleta legislação trabalhista (antes que a tecnologia 
transforme-a em letra morta), desvinculação das 
receitas da União, privatização de estatais como Banco 
do Brasil, Petrobrás, Caixa Econômica Federal e 
outras  que servem permanentemente de instrumentos 
de manipulação para políticos desonestos, diminuição 

da inflação a patamares aceitáveis e consequente 
diminuição da taxa de juros, taxa de câmbio que permita 
ao país ter competitividade no comércio internacional 
e incremento das ações diplomáticas destinadas a 
priorizar negócios com  parceiros de real importância 
como os EUA, Europa, Japão e China, ao invés dos 
claudicantes da América Latina, estabelecimento de 
um teto para os gastos públicos em relação ao PIB, 
bem como para o déficit previdenciário.
 Uma ideia a ser considerada para um sadio 
processo de reaquecimento da Economia seria 
destravar os setores habitacional e de infraestrutura, 
que rapidamente alavancaria diversos segmentos: 
demanda de mão-de-obra, produção e manutenção de 
veículos pesados, serviços de engenharia, siderurgia, 
asfalto, cimento, lojas de materiais de construção, 
moveleiro, decorações, loteamentos, etc., citando 
apenas alguns setores. Um redirecionamento das 
políticas de crédito do BNDES, canalizando-a para as 
pequenas e médias empresas (grandes empregadoras 
de pessoal) também contribuiria com o objetivo. Boas 
ideias existem, mas carecemos do principal: pressão 
permanente das classes esclarecidas em relação aos 
políticos e autoridades em geral, obrigando-os a 
reorientar suas decisões em prol dos reais interesses 
do país. Só reclamar é inócuo.
 As próximas eleições vão propiciar aos eleitores 
compromissados com as boas práticas capitalistas, 
uma ótima oportunidade para abandonar a retórica 
e agir, evitando votar em políticos alinhados com 
a defesa do contínuo agigantamento do Estado e 
suas mazelas. A leitura ou releitura das seguintes 
consagradas obras pode ajudar a entender o atual 
dilema ideológico em que encontra-se o Brasil: “A 
Mentalidade Anticapitalista “ e “As seis Lições”, 
ambas do economista austríaco Ludwig von Mises, 
bem como “Os fundamentos da Liberdade”, de 
Friedrich A. Hayek.

Doloroso rito de passagem
Fernando Pinho*

* Economista e consultor financeiro da Prospering Consultoria.
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 O ecossistema de FinTech brasileiro tem ganhando 
muita relevância nas últimas semanas, em especial 
pela demonstração de amadurecimento e comprome-
timento dos envolvidos na operação de negócios que 
exploram a tecnologia financeira como um todo, com 
a criação da Associação Brasileira de Fintechs.
 Acompanhando essa evolução, a CVM - Comissão 
de Valores Mobiliários, instituiu o Núcleo de Inova-
ção em Tecnologias Financeiras, também batizado de 
FinTech Hub, seguindo uma diretiva da IOSCO (In-
ternational Organization of Securities Commissions) 
para que os reguladores locais passem a realizar tra-
balhos de monitoramento das mudanças tecnológicas, 
com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento e 
a aplicação de novas tecnologias financeiras  no âm-
bito do mercado de valores mobiliários. 

 De acordo com a Portaria que o instituiu, o FinTech 
Hub terá como principais diretrizes o equilíbrio en-
tre a adoção da inovação financeira por participantes 
do mercado, considerando os potenciais impactos à 
eficiência, solidez, transparência, redução de custos, 
e a proteção do investidor, bem como a integridade 
e confiabilidade do mercado de valores mobiliários, 
além de estimular à competição entre empreende-
dores deste segmento.
 A Portaria traz também uma definição, aos olhos 
do Regulador, sobre o conceito de Fintech, definindo 
como “a aplicação intensiva de novas tecnologias nos 
mercados, produtos ou serviços sob a jurisdição da 
CVM”, incluindo, dentre outros, áreas relacionadas a 
plataformas de financiamento e à distribuição, nego-
ciação e pós-negociação de valores mobiliários, tais 
como: crowdfunding, digital securities, automated ad-
vice, distributed ledger technology e high-frequency 
trading.
 Como resultado, espera-se a confeção de estudos e 
pesquisas quanto aos riscos e oportunidades gerados 

pelas novas tecnologias financeiras com potenciais 
impactos no mercado de valores mobiliários, além 
da efetiva interlocução com participantes de mercado 
que desenvolvam ou contratem o desenvolvimento 
de novas tecnologias financeiras e passem a adotá-las 
em seus processos.
 Entendo como um grande passo evolutivo ao 
mercado de capitais brasileiro e principalmente, do 
amparo que o regulador nacional tem ofertado aos 
empreendedores de inovação tecnológica financeira.
 Inovações tecnológicas já são realidade neste tipo 
de mercado, tendo sido internalizada em regulamentos 
de jurisdições cujo ambiente de negócios se mostram 
mais eficientes, como em Delaware, nos Estados Uni-
dos, onde já é possível a emissão primária de ações e 
títulos de valor mobiliário na blockchain, ou ainda de 
alguns países do bloco europeu, que acompanhando 
a evolução tecnológica já admitem a negociação se-
cundária dos títulos de investimento emitidos via 
Equity Crowdfunding em plataformas digitais descen-
tralizadas operadas diretamente entre as pontas.
 Ao criar o FinTech Hub a CVM sinaliza que es-
tará acompanhando estes movimentos internacionais 
e se comprometendo em assimilar de maneira mais 
assertiva os anseios e expectativas da nova geração de 
investidores, que nascidos em um ambiente conecta-
do, prezam mais pela experiência e facilidade das 
operação trazidas pela desintermediação do que 
pela rigidez e morosidade dos atuais processos de 
ambientes legados operados por agentes interme-
diadores acoplados.
 Uma grande iniciativa para um potencial grande de 
mercado.

CVM cria núcleo especializado em FinTech
Diego Perez*

* Advogado, especialista em Direito Digital, sócio fundador da StartMeUp Crowdfunding e Diretor Presidente da Equity - Associação Brasileira de Equity 
Crowdfunding.
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Opinião

 A crise econômica e moral que se abateu sobre 
o País despertou nos brasileiros reservas de ativis-
mo cívico por muito tempo ausentes da nossa vida 
política. Desde março de 2015 até maio deste ano, 
multidões saíram às ruas, repetidas vezes, de modo 
pacífico e espontâneo, em protesto contra a ruína da 
economia, a predação de nossas melhores empresas 
públicas e o abandono do interesse público por grande 
parte do sistema político.
 
 As instituições do Estado de Direito funcionaram 
apropriadamente e os Poderes Judiciário e Legisla-
tivo promoveram uma saída constitucional para a 
crise, fiéis aos rigores formais da lei, mas sensíveis, 
também, à vontade majoritária da Nação.
 
 Felizmente, a população brasileira reagiu de modo 
maduro e sereno ao desfecho da crise política. Provou 
que a Nação não está dividida e que os inconforma-
dos constituem parcela minoritária da sociedade. Só 
chegamos ao ponto de apoiar e exigir o impedimento 
da presidente da República porque o estado da eco-
nomia atingiu um limite insustentável. Ficou claro 
para todos que o principal responsável por tudo foi 
o governo, em alguns casos a falta de um governo 
efetivo.
 
 Os setores produtivos tiveram papel ativo no pro-
cesso. Coadjuvaram, no tempo próprio, com as ini-

ciativas e manifestações nas cidades, não porque 
reivindicassem qualquer protagonismo de natureza 
puramente política – o que não lhes cabia –, mas 
porque perceberam que a desintegração progressiva 
do ambiente econômico acabaria por destruir a ca-
pacidade de produção do País. Uma vez concluído 
o processo, industriais, comerciantes e agricultores 
voltam, agora, ao trabalho, para cumprir o seu papel 
natural na vida da Nação.
 
 Restam diante de nós os imensos problemas que 
nos foram legados. O caminho de volta ao equilíbrio 
fiscal, ao crescimento econômico e à regeneração da 
vida pública, tudo o que foi perdido, vai demandar 
remédios amargos, para os quais não sabemos, ainda, 
se a sociedade está totalmente preparada. Pode haver 
reações que cheguem ao limiar de conflitos sociais.
 
 A maior parte das medidas necessárias precisará da 
ação do sistema político e das Casas do Parlamento. 
O esgotamento da capacidade fiscal do Estado, que 
é o responsável pela recessão econômica e a alta in-
flação, só pode ser corrigido por medidas legislativas 
e emendas constitucionais, que atingem interesses 
constituídos. A maior ou menor resistência da socie-
dade a essas mudanças dependerá de como o processo 
for conduzido pela classe política.

O que está faltando ao Brasil
João Martins da Silva Júnior*



Revista  IBEF 23

*Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Artigo publicado no Jornal O Estado de São Paulo dia 15/6/2016

 Se deputados e senadores forem capazes de, por um 
momento, deixar de lado a lógica dos seus interesses 
particulares, especialmente os de ordem eleitoral, 
e se dispuserem a discutir e construir um caminho 
para o futuro, nosso país poderá ter a esperança de 
reencontrar um destino de progresso e justiça.
 
 O governo em exercício tem mostrado que re-
conhece e compreende os problemas que tem pela 
frente. A proposta de estabelecer um teto nominal 
para as despesas dos exercícios fiscais, limitado apenas 
à inflação do ano anterior, sem nenhum crescimento 
real, é um remédio duro, para o qual não há alterna-
tivas. O grande teste será a sua apreciação pelo Con-
gresso Nacional. Em breve, os interesses organizados 
saltarão sobre as bancadas parlamentares, para que 
sua parte no bolo fiscal seja excluída dos tetos e das 
restrições.
 
 O orçamento fiscal é, hoje, a grande arena em que 
se exprimem os conflitos distributivos. Todos têm 
seus bons motivos, mas nenhum tem razão neste mo-
mento. Se não for restaurado um equilíbrio duradouro 
nas contas públicas, caminharemos para um desastre 
geral, que arruinará todos.
 
 Não é fácil ser otimista. O sistema político está em 
muito mau estado. Conseguimos a proeza de ter mais 
de 30 partidos, quase totalmente indiferenciados e 
com os quais o Poder Executivo tem de se articular 
em termos pragmáticos, já que não há questões de 
princípios em jogo. Construir uma pauta unificadora 
e negociar em questões exclusivamente de mérito é 
cada vez mais raro e difícil.
 
 Nossa democracia, apesar de vibrante e autêntica, 
em virtude dos defeitos do sistema eleitoral, não 
tem produzido líderes capazes de agregar e formular 
agendas transformadoras, com amplo apoio popular. 

O sistema político acaba funcionando por impulsos, 
respondendo apenas a emergências, sem condições de 
resistir a pressões corporativistas e de interesses mais 
bem organizados.
 
 Reconheço, com tristeza, que uma geração inteira 
já foi sacrificada. Passada mais uma emergência insti-
tucional, todos temos razão em temer que a política 
brasileira volte, mais uma vez, ao seu lugar de sempre 
e não dê aos brasileiros a oportunidade de sonhar com 
realizações mais altas, que a nossa riqueza natural e o 
nosso povo nos permitem desejar.
 
 A sociedade não se recolheu, para sempre, às suas 
casas e a seus locais de trabalho. Tendo chegado até 
aqui, ela não vai permitir que tanto esforço e espe-
rança se dissipem no nada. A Nação espera que os 
seus representantes, malgrado as imperfeições e os 
vícios dessa representação, aprovem as medidas exigi-
das para reconduzir o País à normalidade.
 
 Se os interesses políticos esvaziarem o conteúdo 
das reformas legislativas e patrocinarem falsas refor-
mas, que não resolvem nada, a Nação, os trabalha-
dores e os empresários, jovens e adultos, brasileiros 
de hoje e do amanhã, terão o direito de reagir.
 
  Passadas as emergências da crise econômica 
e social, os políticos devem à Nação uma reforma 
política que mude a natureza caótica da representa-
ção parlamentar e torne os agentes públicos - presi-
dente, governadores, prefeitos e legisladores - mais 
responsáveis pelos seus erros e pelas suas ações.
 
 Um sistema político mais justo e consequente 
não teria permitido que tantos agentes públicos 
tivessem errado tanto, durante tanto tempo. Se tudo 
isso acontecer, terão valido a pena os riscos e peri-
gos que corremos.
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Opinião

 O SISCOSERV é um sistema informatizado criado 
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) pelo qual os contribuintes residentes e 
domiciliados no Brasil precisam prestar informações 
para fins econômicos e comerciais ao MDIC. Tais 
informações são utilizadas para coleta, tratamento e 
divulgação de estatísticas, no auxílio à gestão e ao 
acompanhamento dos mecanismos de apoio ao comércio 
exterior de serviços, intangíveis e às demais operações.
Para fins de regulamentação e assuntos pertinentes à 
administração pública, outros normativos foram editados 
para esclarecer prazos, multas e procedimentos para 
cumprimento dessa obrigação, notadamente: a Portaria 
MDIC nº 113/2012, a Instrução Normativa SRFB 
nº 1.277/2012 (e alterações posteriores) e a Portaria 
Conjunta SRFB/SCS nº 1.908/2012. Além desses, os 
próprios manuais de ajuda do SISCOSERV trazem uma 
série de instruções necessárias para o preenchimento da 
obrigação.

 Em 13 de maio de 2016, foi aprovada a 11ª edição 
dos Manuais Informatizados dos Módulos Venda e 
Aquisição do SISCOSERV, os quais entraram em vigor 
em 1º de junho de 2016. Esses manuais foram aprovados 
pela Portaria Conjunta RFB/SCS nº 768/2016 e já estão 
disponíveis para consulta no site da RFB (http://rfb.
gov.br) e no site do Ministério da Indústria, Comércio e 
Serviços na Internet (http://www.mdic.gov.br).

 Analisando a 11ª edição do manual em relação à 
versão anterior, identificamos as seguintes alterações e 
atualizações:

• Exclusão do CCR - Convênio de Pagamento e Créditos 
Recíprocos da Relação da lista de Mecanismos de 
Apoio/Fomento ao Comércio Exterior de Serviços e 
Intangíveis - Módulo Venda

• Inclusão de nova funcionalidade “Informações 
Cadastrais” das empresas e pessoas físicas no 
SISCOSERV - Item 1.4 do capítulo 2 dos Manuais 
Informatizados dos Módulos Venda e Aquisição

• Inclusão de nova funcionalidade “Motivo do não 
preenchimento do NIF” em ambos os módulos - 

VENDA E AQUISIçãO
• Inclusão de nova funcionalidade “Vinculação do 

Adquirente ao Vendedor” - Módulo Venda (operações 
intercompany) ou “Vinculação do Vendedor ao 
Adquirente” - Módulo Aquisição

• Inclusão de nova funcionalidade “Gastos Pessoais a 
Serviço do Empregador” - Módulo Aquisição

• Deslocamento da “Vinculação à Movimentação 
Temporária de Bens” do RF/RP para a operação

• Exclusão da funcionalidade “Vinculação à Exportação 
de Bens”

• Inclusão de informação sobre ocorrência de erro ao 
tentar editar ou retificar registro transmitido em lote 
de forma manual

• Inclusão de nova funcionalidade “Retificação do RF/
RP”

• Revisão completa do item “Transmissão em Lote”, para 
atualização e incorporação das novas funcionalidades 
descritas acima e inclusão de nova funcionalidade 
“Retorno do Lote”

• Inclusão de nova funcionalidade “Relatório Gerencial”  
- Ambos os módulos

 Tendo em vista o caráter obrigatório para a prestação 
de informações por meio do SISCOSERV, há medidas 
coercitivas previstas no conjunto de normas que o regem. 
Entre tais medidas, há aquelas relacionadas, a título 
de exemplo, ao cumprimento, em prazo devidamente 
estipulado, para a prestação de informações e, ainda, 
para o caso de prestação de informações incorretas.

 Lembramos que o SISCOSERV trata-se de uma 
obrigação complexa em que é reportado um grande 
volume de informações. E, quanto maior for esse 
volume, maiores são os riscos de questionamentos por 
parte do Fisco.

 A EY possui recursos para auxiliar no mapeamento, na 
análise, na alocação e no tratamento das informações que 
serão encaminhadas eletronicamente ao SISCOSERV, 
propiciando a seus clientes um envio consistente e com 
alto grau de confiabilidade.

Você conhece a 11ª edição 
do manual do SISCOSERV?

Frederico H. God, André Sancho e Andrew Carswell*

* Frederico H. God e André Sancho são da área de Business Tax Services e Andrew Carswell é gerente de Global Compliance & Reporting da EY.
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Nacional

 O Brasil cobra mais impostos das empresas 
do que qualquer outro país do BRIC, além disso, 
tem o percentual acima da média das nações que 
formam o G7 e da média global, é o que aponta 
o estudo realizado pela UHY, rede internacional 
líder em auditoria e consultoria, representada no 
Brasil pela UHY Moreira-Auditores.
 A pesquisa reforça que o Brasil tem uma das 
mais altas taxas de impostos corporativos do 
mundo, o que inibe o crescimento econômico, a 
competitividade do País e afugenta investimento 
externo. O governo brasileiro arrecada das em-
presas em média 33,7% sobre um lucro tributável 
de US$ 1 milhão. Em comparação, o governo 
chinês toma apenas 25% dos lucros corporativos 
sobre o mesmo valor. A média das economias do 
G7 é de 32,3%, dos BRICs é de 27,9% e a média 
global é de 27%.
 “Os impostos corporativos já são uma carga 
significativa para as companhias e é muito maior 
no Brasil do que em alguns mercados emergen-
tes. As altas taxas impedem as empresas instala-
das aqui de competir em igualdade de condições, 
o que acaba inibindo o crescimento da econo-
mia brasileira. A redução de impostos corporati-
vos poderia ajudar o país a criar uma vantagem 
econômica e fomentar o crescimento por meio 
da liberação de mais capital para incentivar os 
investimentos corporativos e atrair empresas es-
trangeiras”, aponta Diego Moreira, sócio-diretor 
executivo da UHY Moreira-Auditores.
 “Quando as economias estão sob pressão, man-
ter a carga fiscal sobre as empresas o mais leve 

possível é fundamental para a competitividade. 
No entanto, esta não é uma decisão fácil para os 
governos que estão sem dinheiro. Permitir que as 
empresas retenham mais seus lucros e encorajá-
las a reinvestir o capital ajuda a impulsionar a 
inovação e oferecer eficiências operacionais para 
melhorar a produtividade e reduzir os custos em 
curso”, afirma Moreira.
 As empresas no Reino Unido e Rússia são as 
que desfrutam dos mais baixos impostos sobre 
a renda (que representam apenas um quinto de 
seus lucros) das principais economias globais. O 
imposto na Rússia foi de 20% sobre o lucro tribu-
tável de US$ 1 milhão para o exercício no final 
de 2015*, enquanto no Reino Unido a taxa foi de 
21%. Ambos são bem menores do que a tributa-
ção realizada pela média global.
 No Reino Unido a tributação foi cortada em 3% 
a partir de 24% no ano anterior** e há previsão 
para diminuir ainda mais, de 20% em 2015/16 
para 18% em 2020, enquanto o governo procura 
reforçar a recuperação econômica e criar um am-
biente mais favorável às empresas.
 Em mais de dez pontos percentuais abaixo 
da média dos países pertencentes do grupo G7, 
o Reino Unido tem agora um dos regimes mais 
competitivos do mundo, o que está beneficiando 
empresas de todos os tamanhos. “E ainda com 
mais cortes planejados para os próximos anos 
este país incentiva o crescimento das empresas 
nacionais ao mesmo tempo em que aumenta os 
investimentos corporativos vindos do exterior”, 
diz Bernard Fay, presidente da UHY.

Elevada carga tributária para empresas 
bloqueia crescimento da economia brasileira

Estudo analisa os impostos corporativos das principais economias globais, o Brasil 
ocupa o sétimo lugar entre as maiores incidências de tributação para empresas
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 O regime de tributação da Rússia compara-se 
favoravelmente com outras economias do BRIC. 
Está a cinco pontos percentuais menor do que na 
China (que cobra 25%) e 13 pontos percentuais 
menor do que a Índia e o Brasil (onde as taxas 
são de 33,1% e 33,7%, respectivamente).
 Para a Rússia, a manutenção de uma taxa 
competitiva é especialmente vital, pois sanções 
econômicas e tensões geopolíticas tornaram-se 
cada vez mais desafiadoras para que se possa 
atrair o investimento estrangeiro. “A Rússia tem 
tentado dar um impulso fundamental para as 
empresas locais e estrangeiras, mantendo baixa 
a tributação sobre a renda, a fim de compensar 
o impacto de sanções econômicas e a queda nos 
preços do petróleo”, alega Fay.
 Para o resultado deste estudo, os especialistas 
da UHY estudaram os lucros tributáveis na faixa 
de US$ 1.000.000 em 31 países em toda a sua 
rede internacional, incluindo todos os membros 
do G7, bem como as principais economias emer-
gentes.
 Os Estados Unidos estão no topo da tabela das 
economias com maior imposto sobre a renda, co-
brando uma taxa global de 41,1%. No entanto, a 
UHY destaca que este é de fato mitigado por uma 
variedade de esquemas e deduções que resultam 
em alíquota efetiva de muitas empresas sendo 
muito inferior.
 O Japão também está no podium, apesar de re-
duzir o imposto em 2,5% em um ano, como parte 
da política “Abenomics” do primeiro-ministro 
Shinzo Abe para estimular o crescimento da eco-
nomia japonesa após mais de duas décadas de es-
tagnação.
 Curiosamente, a República de Malta tem o 
quarto maior imposto, empatada com a Argenti-
na. No entanto, a UHY aponta que Malta credita 
qualquer imposto pago por uma empresa para os 

acionistas quando os lucros são distribuídos. Este 
crédito, juntamente com um sistema de reembol-
sos, reduz a taxa efetiva de imposto para muito 
abaixo do seu percentual de 35%.
 A UHY diz que, dos 31 países estudados, a 
maioria (74%) manteve as taxas de imposto no 
mesmo patamar ao longo dos últimos dois anos, 
inclusive o Brasil. Seis nações (19%) reduziram 
as taxas no ano passado, enquanto que apenas 
dois países (Israel e Índia) elevaram (ver tabela 
abaixo).
 Para Bernard Fay, é evidente que não há muito 
espaço para os governos em aumentar o imposto 
sobre a renda neste clima atual, mas também há 
pouca disposição para reduzi-los. Porém, aqueles 
com as taxas mais elevadas podem ser considera-
dos imprudentes. Apenas cortando a taxa global 
do imposto o governo será capaz de transmitir 
uma mensagem muito clara de que a economia 
está ao lado das empresas. Emendar com uma 
variedade de assistências e isenções pode criar 
sistemas muito mais complicados, que são mais 
propensos ao abuso e ao erro.
 A UHY acrescenta que os Emirados Árabes 
Unidos têm as taxas mais baixas do que qualquer 
outro país no estudo - não cobrando nenhum tipo 
de imposto sobre a renda neste sentido - seguido 
pela Irlanda (12,5%) e vários países da Europa 
Oriental, incluindo a Romênia, República Checa 
e Croácia.
 Ranking global do imposto sobre a renda (pela 
maior alíquota incidente)
 

*2014/15
**2013/14
***Em anos fiscais recentes, a Espanha reduziu o seu imposto de 
30% para 28% em 2015 e para 25% em 2016, com startups pagando 
uma redução de 15% no seu primeiro ano de lucro.
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Opinião

  “Onde encontrarei seme-
lhantes meus? Semelhantes 
meus são todos os que se dão 
a si próprios, à sua vontade 
se desprendem de toda a 
resignação”. 
   Foram essas palavras do 
“Zaratustra” de Nietzsche 
que me vieram à cabeça, 
quando voltando de uma 
visita a um cliente, passei 
pela rua Farani na Zona Sul 
do Rio de Janeiro e avistei 

um sujeito de terno e gravata passeando por entre os 
carros com uma grande lata fumegante recheada de cones 
de amendoim. 

 Baixo o vidro do carro e comento bem humorado com o 
business man:

 - Tire esse terno, meu amigo.

 Ele sorridente me oferece um punhado que eu não 
estava com a menor vontade de comer, mas comi mesmo 
assim, e diz:

- Se eu for pra marte, vou trabalhar usando esse terno!
 Na maior parte dos campos de estudos econômicos, o 
lucro é o alicerce do progresso, isto é, ele é a catapulta para 
um virtuoso ciclo de expansão, investimentos, empregos, 
elevação de renda, e portanto, de bem estar social, que 
talvez seja o mais eficiente termômetro para avaliação do 
êxito das nações. Mas no Brasil, o lucro é imoral a menos 
que você seja um vendedor de amendoim. No entanto, o 
único elemento que o distingue dos maiores exportadores 
da semente é que estes ganharam escala.

 Para uma parcela considerável dos brasileiros, 
especialmente em tempos de Lava Jatos, “Mensalões” 
e “Petrolões”, a empresa lucrativa é automaticamente 
associada a manobras ilícitas, alianças nebulosas e 
empresários corruptos. Esta percepção errônea vem, há 
gerações, sendo instilada no inconsciente do brasileiro 
e isto gera implicações extremamente negativas ao país. 
Não que os corruptos não existam, mas foi justamente 
a perseguição pelo lucro a responsável pelo enorme 

desenvolvimento humano dos últimos tempos, sobretudo 
nos séculos xIx e xx, onde ela retirou os homens da mais 
completa carestia e possibilitou avanços tecnológicos que 
elevaram expressivamente a qualidade de vida das pessoas. 
Einstein ou Ford não produziram seus legados por ordens 
de burocratas, mas perseguindo interesses individuais, 
e acredito que nenhum deles mereça por isso, críticas do 
ponto de vista moral.
 Em nações desenvolvidas como nos escandinavos, 
na Alemanha, Japão ou EUA, estado e mercado são 
aliados justamente pelo fato do primeiro reconhecer a 
inquestionável função social do lucro, e são justamente 
estes países que figuram no topo do ranking de liberdade 
econômica divulgado periodicamente pela “The Heritage 
Foundation”. O Brasil está em 122º colocado nessa lista. 
Mas por outro lado, de acordo com a pesquisa “Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM)” desenvolvida pela 
Sebrae em 2015, 31,4% dos brasileiros com idades entre 
18 e 64 anos almejam ter o próprio negócio. Como podem 
existir índices tão antagônicos no mesmo ambiente?
 Alguns economistas como Francis Fukuyama creem que 
já chegamos no “ending point” da evolução ideológica 
da humanidade com a universalização da democracia 
liberal e seu sistema de leis que resguarda o direito à 
liberdade, e neste sentido, ao invés de nos apegarmos a 
detalhes imaturos sobre quão imorais são os empresários 
ambiciosos, devemos desconstruir estes conceitos que 
nada têm de positivos e perpetuar a ideia de que não só 
não há erro algum em almejar condições melhores para si 
próprio, como o fato de que nossas aspirações podem gerar 
benefícios para a sociedade, especialmente em um contexto 
onde uma crise sem precedentes assola a conjuntura do 
país. 
 Se este vendedor de amendoins vencer todas as filas, 
carimbos e trâmites burocráticos que envolvem a abertura de 
uma empresa no país, bem como se ele conseguir absorver 
as pesadas cargas tributárias, intervencionismos, encargos 
trabalhistas, e ainda assim auferir lucro por sua atividade, 
haverá os que o chamarão de imoral simplesmente por ter 
obtido recompensa por seu esforço, entretanto, muito além 
de um indicador financeiro, essa recompensa pode ser a 
chave para retomar o otimismo e superar a crise econômica 
que vem nos castigando há tanto tempo.

A imoralidade do lucro no Brasil

*Economista, analista CNPI certificado pela APIMEC e MBA em finanças corporativas.

Ivo Seixas*
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  Os jovens empresários são movidos pelo desejo da 
independência, a crença no “bem social” e o compromisso 
com a felicidade dos funcionários. Essas são as principais 
impressões do relatório “Sage’s Walk With Me”, elaborado a 
partir de uma pesquisa conduzida pela Sage - líder mundial no 
setor de softwares para pequenas e médias empresas - com 7.400 
empreendedores de 18 a 34 anos, em 16 países. O estudo analisa 
as características e atitudes mais comuns entre os empresários da 
Geração Y, os chamados Millennials.
 Ao contrário das generalizações em torno do comportamento 
dessa geração, a pesquisa mostra que os jovens líderes 
empresariais possuem qualidades distintas nos locais de trabalho 
que os dividem em cinco perfis:
• Planejadores – extremamente metódicos na forma de trabalhar, 

gostam de planejar cuidadosamente todos os passos para o 
sucesso. São ambiciosos, nunca tomam nada pelo valor da 
aparência e costumam ser questionadores;

• Técnicos – amam seus trabalhos e não suportam a ideia de 
ficar sem nada para fazer. Confiam no poder e na eficiência 
da tecnologia para estarem sempre um passo à frente da 
concorrência. Acreditam em sua capacidade de manter e de 
conquistar novos clientes;

• Exploradores instintivos – amam o desconhecido e adoram 
explorar novos territórios. Confiam em seus instintos e nas 
“armas” que possuem. Valorizam a imagem moderna que 
transparecem, assim como o legado que esperam deixar;

• Realistas – engenhosos, mas costumam atrelar o sucesso dos 
negócios à tecnologia e não a eles mesmos. Alternam a tomada 
de decisões entre se deixar levar pelo instinto e por assumir 
abordagens mais técnicas;

• Caçadores de Emoção - como se entediam facilmente, estão 
sempre em busca do próximo desafio e não se importam com 
as aparências. Trabalham melhor na companhia de outras 
pessoas e acreditam que a ideia de causar um “impacto social” 
é superestimada. 

 Uma das principais tendências mostradas pelo estudo é o desejo 
dos jovens empreendedores em fazer a diferença. Proporcionar 
um “bem social” é especialmente importante para os Millennials 
do Brasil (81%) e da África do Sul (80%). Os entrevistados 
na Suíça (24%), Austrália (20%) e França (19%) dizem que a 
felicidade dos empregados é um fator de motivação, enquanto 
34% dizem que começaram um negócio no intuito de serem 
donos de seus próprios destinos. 
 Em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal, 
66% afirmam valorizar o lazer ao trabalho. Para os entrevistados 
no Brasil (71%), Austrália (70%), Bélgica (70%), Cingapura 

(73%) e Suíça (70%), a redução na jornada de horas trabalhadas 
e a possibilidade de antecipar a aposentadoria são fatores 
considerados importantes. 
 Abrir mais de um negócio próprio é o desejo de 62% dos 
Millennials. Desse total, 52% dizem que devem empreender mais 
vezes, pois têm muitas ideias que querem compartilhar com o 
mundo. “O Brasil se destaca nesse quesito. Por aqui, os jovens 
estão descobrindo o empreendedorismo cada vez mais cedo, e 
72% dos entrevistados declararam que já têm planos de serem 
donos de pelo menos duas empresas. Eles anseiam em poder 
transformar suas ideias em realidade e em serem seus próprios 
chefes”, diz Jorge Santos Carneiro, presidente da Sage no Brasil.
 
 Kriti Sharma, diretor de gerenciamento de produtos mobile 
da Sage, explica: “Sendo um empreendedor Millennial, entendo 
como ninguém que essa geração está agitando as coisas. 
Rejeitamos padrões pré-estabelecidos de trabalho e fazemos que 
a tecnologia atue a nosso favor. Enxergamos o mercado por uma 
nova lente. Estamos dispostos a trabalhar duro, mas queremos 
flexibilidade em como, quando e com quem fazemos negócios”. 
 
 “Os empreendedores da Geração Y têm um enorme papel 
a desempenhar na economia, principalmente no segmento de 
start-ups, e estão moldando os ambientes de trabalho”, afirma 
Stephen Kelly, CEO da Sage. “Entretanto, não podemos agrupá-
los em um estereótipo homogêneo. Nossa pesquisa mostra que 
eles se encaixam em perfis distintos, com diferentes esperanças, 
medos, preocupações e formas de trabalhar. Eles serão nossa 
próxima geração de líderes de negócios e os heróis da economia, 
e compreender quais são suas motivações hoje nos coloca no 
caminho certo para o futuro. Isso é importante para quem quer 
fazer negócios com esses jovens empreendedores, comprar deles, 
contratá-los ou criar políticas para ajudá-los a crescer”, finaliza. 
Destaques da pesquisa:

• Levantamento realizado em 16 países mostra que os empresários da Geração 
Y se encaixam em cinco perfis distintos;

• Estudo dá dicas sobre como contratar, engajar e fazer negócios com esses 
jovens ambiciosos;

• 61% dizem que podem sacrificar o lucro da empresa para se manterem fiéis 
aos próprios valores – realidade ainda maior na África do Sul (78%), nos 
EUA (70%) e em Cingapura (72%);

• 66% dizem que a vida pessoal vem antes do trabalho. A afirmação é ainda 
mais relevante para entrevistados da Espanha (79% versus 21%), Portugal 
(75% versus 25%) e França (65% versus 35%);

• Um em cada três (34%) é movido pelo desejo de ser dono do seu próprio 
destino, à frente do anseio em ganhar dinheiro (21%);

• Fazer o bem social é especialmente importante no Brasil (81%) e na África 
do Sul (80%).

Trabalhar para viver, e não viver para o 
trabalho: pesquisa sobre a Geração Y 
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NacionalNacional

 Uma das situações mais difíceis  no mundo corpo-
rativo é a perda definitiva de um sócio. Neste cenário 
a primeira pergunta a ser feita é: quem assumirá o 
comando da empresa?  Os herdeiros? Mas, e se os 
herdeiros não tem perfil ou interesse em assumir a so-
ciedade? Ou se tem interesse mas não tem o preparo 
necessário e podem colocar em risco o próprio negó-
cio?  Uma maneira de amenizar os riscos que uma 
situação como essa pode causar é a utilização do Se-
guro de Sucessão Empresarial.  

 Segundo o Grupo Nunes & Grossi, consultoria es-
pecializada em seguros, vida, saúde e previdência, 
esse tipo de Seguro, apesar de muito eficiente e im-
portante é pouco conhecido e utilizado pelo mercado 
corporativo. “Se as empresas  conhecessem melhor o 
tipo de cobertura que este seguro oferece, poderiam 
evitar muita dor de cabeça quando um sócio falece. 
Para  a empresa, por exemplo, esse seguro minimiza 
riscos patrimoniais ou financeiros. Para os demais só-
cios, fornece os recursos para adquirir a parte do sócio 
ausente. E para os herdeiros, o amparo necessário  que 
a perda do provedor poderá refletir e evita que estes 
tenham que assumir a administração do negócio”, 
explica Alessandro Gonçalves, gerente comercial da 
Nunes & Grossi.

 O principal motivo para a contratação desse seguro 
é sem dúvida, a empresa poder dispor de um capital, 
que não sairá do seu caixa, para pagar aos herdeiros 
os valores de direito que correspondem às cotas do 
falecido. “Dessa forma os herdeiros têm seus direitos 
garantidos e os demais sócios podem continuar suas 
atividades sem reduzir seu patrimônio e sem precisar 
dividir o controle acionário da empresa com quem 

não está afeito ao negócio”, afirma.  O Grupo Nunes 
& Grossi oferece este Seguro de Sucessão Empre-
sarial. É prática de mercado, quando da análise para 
contratação deste seguro, que se considere alguns as-
pectos importantes como, por exemplo,  o valor real do  
patrimônio e o estado de saúde dos sócios,  podendo, 
em alguns casos, haver necessidade de solicitar exames 
de saúde.

 O capital segurado, bem como o investimento da 
empresa no seguro são  atualizados  no aniversario da 
apólice por um indexador, normalmente IPCA-IBGE 
(Indice de preços ao consumidor amplo), e a idade 
para contratação varia de 18 a 65 anos normalmente.
O mais importante é a empresa buscar informações a 
respeito do Seguro Sucessão Empresarial. Nos países 
de primeiro mundo é um produto consolidado e muito 
utilizado. No Brasil ainda não o é, mas, segundo es-
pecialistas, caminha para sê-lo. Principalmente pelo 
fato do ITCMD (Imposto sobre Transferência 

 Causa Mortis e Doação) no Brasil variar entre 2% 
a 8% , causando uma despesa significativa. Mesmo 
sendo uma das menores do mundo, pode vir a sofrer 
reajustes futuros. No exterior esta alíquota pode chegar  
a 50%. Por isso, em alguns países, esta cultura do se-
guro sucessão empresarial é consolidada. Outro ponto 
positivo é que não incide Imposto de Renda sobre o 
valor segurado. Mas também não há resgate do valor 
pago caso haja cancelamento. Como o Seguro não é 
considerado herança, não entra no inventário. E, o 
mais importante é que ele permite que um patrimônio 
conquistado com tanto esforço seja mantido, preser-
vado”, finaliza Gonçalves.

Seguro de sucessão empresarial 
garante suporte a sócios e familiares e 

a continuidade da empresa

“Se as empresas  conhecessem melhor o tipo de 
cobertura que este seguro oferece, poderiam evitar 

muita dor de cabeça quando um sócio falece.”
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NiSSaN

 
 Nissan começa a usar energia solar para produzir carros 
no Reino Unido.  
 Sunderland, Reino Unido – Em seu mais recente marco 
na jornada da companhia em direção à Mobilidade Inteli-
gente, a Nissan alterou seu fornecimento de energia para a 
solar na sua maior planta da Europa.
 Constituído de 19 mil painéis fotovoltaicos, a nova es-
trutura, que fornece 4.75MW de energia, opera em sua to-
talidade na planta Nissan Sunderland, enquanto a Nissan 
continua buscando alcançar suas metas de zero emissões e 
zero fatalidades.

grouPoN

 Groupon comemora um bilhão de ofertas vendidas. 

 Site de e-commerce local movimentou mais de U$ 13 
bilhões em negócios locais ao redor do mundo

 O Groupon comemora a marca de um bilhão de ofertas 
vendidas em todo o mundo. O site se une a grandes nomes 
como Beatles, Apple, McDonald’s e Elvis Presley, que atin-
giram a marca de um bilhão de vendas. Com isso, foram 
mais de U$ 13 bilhões injetados em negócios locais e cerca 
de U$ 20 bilhões economizados pelos clientes na América 
do Norte, graças às milhares de ofertas disponíveis diari-
amente na página do Groupon. A bilionésima oferta foi ven-
dida em St. Louis, Estados Unidos, por meio de uma par-
ceria realizada com uma pequena pizzaria italiana chamada 
Pirrone’s. 

 “Em 2008, o Groupon criou um modelo de negócio ino-
vador, que rapidamente conquistou milhões de usuários, em 
dezenas de países. O marco de um bilhão de ofertas ven-
didas é o reconhecimento do consumidor, que confia em 
nossa curadoria e que vê uma boa oportunidade em cada 
voucher adquirido”, afirma João Pedro Serra, country man-
ager do Groupon Brasil. 

 Fundado em Chicago, em 2008, o Groupon foi o criador 
do modelo de compras coletivas, um grande sucesso entre 
os internautas. Cinco anos mais tarde, o modelo evoluiu 
para o e-commerce local, conectando negócios locais ao 
consumidor final, por meio da Internet. Hoje, o foco do 
Groupon é possibilitar a descoberta de novas experiências e 
novos lugares, proporcionando momentos incríveis a todos 
os usuários, especialmente no que diz respeito a ofertas de 
viagens, lazer, entretenimento, beleza e estética - os carros-
chefe do Groupon, maior plataforma de comércio eletrônico 
local do mundo. 

 Para celebrar a conquista o Groupon está oferecendo 
uma mega promoção com mais de 600 ofertas exclusivas. 
São descontos de até 90% em opções de estética, diversão e 
serviços gerais.  

Day Trade
guga KuErtEN

 
  Gustavo Kuerten é o primeiro atleta representante do tênis 
masculino a se tornar embaixador mundial do Hall da Fama 
do Tênis Internacional. Uma solenidade em Paris, oficializou 
o nome do tricampeão de Roland Garros como embaixador 
da instituição que preserva a história do esporte, reveren-
ciando as conquistas dos maiores campeões do tênis. 

 O anúncio foi feito por Todd Martin, presidente do Hall 
da Fama do Tênis Internacional no complexo onde Guga le-
vantou por três vezes o troféu de campeão, no Grand Slam 
francês. Segundo Martin, o brasileiro foi escolhido para 
exercer a função de embaixador por ser um tenista com 
milhões de fãs em todo o mundo. A paixão de Guga pelo 
tênis, também foi levada em consideração para a escolha 
do nome do brasileiro que conquistou 28 títulos ao longo 
de 13 anos no circuito profissional. 

 Encarregado de promover o tênis, Guga se declarou hon-
rado por representar a entidade que eternizou seu nome no 
Hall da Fama do Tênis Internacional, em 2012. “Transmitir 
os valores do tênis é muito legítimo para mim, porque sou 
apaixonado pelo que fiz, continuo muito dependente e tenho 
como missão transformar o tênis no Brasil. Então, tudo isso 
faz muito sentido. Vou continuar a trabalhar com o tênis que 
é o que eu amo, sempre sorrindo e feliz. Foi esse ‘tempero’ 
que chamou atenção na minha carreira”, finalizou o novo 
embaixador.
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 A Alstom celebra junto ao consórcio VLT Carioca e a ci-
dade do Rio de Janeiro, o início da operação de seu primeiro 
VLT no Brasil a tempo para os jogos esportivos que acon-
tecerão no Rio de Janeiro em agosto. Sua inauguração já 
ocorreu com a presença de Eduardo Paes, prefeito do Rio de 
Janeiro, e Michel Boccaccio, presidente da Alstom no Brasil 
e vice-Presidente Sênior da Alstom para a América Latina.

 “A Alstom está orgulhosa de entregar o VLT para o Rio 
de Janeiro antes dos jogos. É um grande momento para a 
população da cidade e os visitantes de todo o mundo, já que 
o veículo ajudará a minimizar o trânsito e a poluição, ao 
mesmo tempo em que oferecerá um modal confortável, con-
fiável e conectado eficientemente com outros tipos de trans-
porte,” afirma Michel Boccaccio.

 O VLT Carioca terá 31 estações que cobrem 28 
quilômetros. Parte da linha que já está em operação tem 
uma distância de 7 quilômetros[1], ligando o Aeroporto 

Vlt No rio dE jaNEiro

Santos Dumont à Parada dos Museus (Praça Mauá). Outros 
7 quilômetros serão abertos antes do início dos jogos es-
portivos. Conectando outros modais de transporte, as linhas 
do VLT auxiliarão consideravelmente a redução do trânsito 
no centro do Rio de Janeiro.

 O projeto do VLT foi encomendado à Alstom pelo consór-
cio VLT Carioca em setembro de 2013. A Alstom é respon-
sável pelo fornecimento de um sistema integrado de VLT 
que consiste em: 32 veículos Citadis, sistema de alimenta-
ção de energia pelo solo, sinalização, telecomunicação e 
equipamentos para o depósito de manutenção dos VLTs.

 Para preservar e renovar a arquitetura original do Rio 
de Janeiro, o VLT Carioca optou pela solução de energia 
livre de catenárias da Alstom combinando duas tecnologias 
inovadoras: APS, que fornece energia por um terceiro trilho 
no solo, e Supercapacitores, módulos instalados no veículo 
para armazenar energia.

 Composto por sete módulos, o Citadis tem 44 metros de 
comprimento e capacidade para transportar 420 pessoas por 
VLT. Os primeiros cinco veículos foram desenhados e pro-
duzidos em La Rochelle, na França; e os outros 27 estão 
sendo fabricados em Taubaté, a primeira fábrica de VLTs da 
Alstom no Brasil. 

 A Alstom coordena todas as fases para o sistema do VLT, 
desde o seu design até a completa validação, comissiona-
mento e suporte para manutenção. A empresa é líder no for-
necimento de sistemas integrados de VLT e recentemente 
conquistou projetos em cidades como: Cuenca, no Equador; 
Lusail, no Quatar; Mostaganem, na Algéria; e Sydney, na 
Austrália.

WhiSKY glENFiddiCh

 Para atender à crescente demanda global pelo seu pre-
miado single malt whisky, Glenfiddich anuncia um projeto 
muiti-milionário de expansão para aumentar a capacidade 
produtiva da destilaria, localizada na região de Speyside, 
na Escócia.
 Glenfiddich é uma companhia familiar e foi esta inde-
pendência que permitiu a marca se planejar a longo prazo 
e pensar nos próximos 20, 30 ou mesmo 40 anos. Um pro-
jeto inovador foi concebido de forma a aumentar a capaci-
dade de produção da destilaria, mas manter a tradicional e 
icônica arquitetura do local.

 “Como uma empresa familiar que somos, nosso DNA 
está direcionado à proteção do futuro e ao pensamento de 
longo prazo. Isso significa gerir o nosso estoque com cui-
dado e liderar a categoria de single malts através da inova-
ção e da criatividade. Os planos de expansão nos ajudarão 
a atingir estes objetivos. Estamos muito satisfeitos que 
o nosso projeto de expansão foi aprovado pelo governo 
inglês e com isso continuaremos a satisfazer os mais exi-
gentes paladares em todo o mundo e por muitos e muitos 
anos”, afirma Enda O’Sullivan, diretor de marca global da 
Glenfiddich.
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Portal SEguro
 
 O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), 
da Escola Nacional de Seguros, acaba de lançar portal 
próprio: www.cpes.org. No novo espaço é possível consul-
tar o banco de dados, baixar artigos sobre temas relevantes, 
inscrever-se em eventos, candidatar-se a bolsas de estudo 
no Brasil e exterior e conferir novidades. As informações 
estão disponíveis nas línguas portuguesa e inglesa.
 “Queremos nos tornar um núcleo de referência em pes-
quisas relacionadas ao nosso mercado, estimulando a dis-
seminação e o intercâmbio de conhecimento para além de 
limites territoriais. O novo portal é uma importante con-
tribuição nesse sentido, uma vez que favorece a comuni-
cação com a comunidade acadêmica nacional e internacio-
nal”, avalia Natália Oliveira, coordenadora do CPES.
 O CPES foi criado há dois anos e visa ao desenvolvimen-
to da indústria do seguro por meio de programas educacio-
nais, apoio a pesquisas técnicas, publicação de vasta gama 
de títulos e organização de seminários e conferências. Ele 
também é membro da International Insurance Society, orga-
nização que reúne trabalhos sobre o mercado de seguros de 
mais de 100 países, e do Thought Center, da International 
Insurance Society.

CoSta CruZEiroS Em moSCou
 
 A Costa Cruzeiros anuncia uma inovação importante para 
a temporada de verão no Mar Báltico. A bordo do navio 
Costa Luminosa, o hóspede terá a oportunidade de visitar 
a cidade de Moscou, na Rússia, a partir de duas excursões 
inéditas lançadas pela companhia marítima. 

 A Costa é a primeira empresa de cruzeiros a oferecer pas-
seios de um dia por Moscou. Os tours acontecem a partir 
de São Petersburgo, porto de escala para os cruzeiros de 
sete dias da Costa pelo Mar Báltico. O hóspede do Costa 
Luminosa poderá chegar em Moscou via trem bala em um 
percurso de apenas quatro horas ou realizar uma excursão 
de dois dias, combinando passagem pela capital russa e 
visita aos principais monumentos históricos e culturais de 
São Petersburgo. 

 Ao escolher por um destes tours, o passageiro não precisa 
se preocupar com o visto de turista. Os documentos estarão 
incluídos nos valores das excursões e serão disponibiliza-
dos nos dias dos passeios. Os tours podem ser reservados 
um dia antes da data da excursão. 

Day Trade
EmPrESaS ChiNESaS

 Empresas chinesas buscam parcerias com distribuidores 
no Brasil.
 
 O Brasil é o maior mercado mundial em vendas (valores) 
de defensivos. Isso por que a produção agrícola brasileira 
cresce a cada dia, tornando-o um país estratégico para for-
necedores de insumos e máquinas do segmento. Porém, em 
2015, o setor sofreu um grande impacto com redução no 
faturamento das empresas.

 De acordo com o engenheiro agrônomo e consultor da 
AllierBrasil, Flávio Hirata, apesar da crise, o segmento tem 
otimizado sua produção. “O setor está sofrendo quedas no 
faturamento. Por outro lado, a consolidação entre empresas 
globais e/ou locais estão a todo vapor. Desta forma as em-
presas ganham escala e reduzem custos”, afirma.

 Ainda segundo Hirata, o Brasil possui, mesmo com o 
baixo desempenho vivido nos últimos anos, grandes de-
mandas no setor agrícola. “Uma delas é de produtos mais 
competitivos, ou seja, mais baratos e com qualidade. Os 
fabricantes da China e da Índia podem fornecer ao mercado 
local defensivos a preços mais reduzidos, diminuindo os 
custos da produção agrícola”, garante.

 Com o objetivo de oferecer um espaço para criar o diálo-
go e gerar negócios entre os fabricantes, traders de defensi-
vos agrícolas e representantes de empresas da China, Índia, 
Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Europa, Brasil, entre 
outros, a AllierBrasil, juntamente à CCPIT da China, orga-
niza anualmente a feira Brasil AgrochemShow. 

 Neste ano, o evento completa nove edições e será re-
alizado nos dias 22 e 23 de agosto, em São Paulo. Durante 
a feira, haverá tabletop e palestras ministradas por insti-
tuições, como MAPA, ANVISA, IBAMA, CCPIT, 
Rothmann Sperling Padovan Duarte Advogados, Allier-
Brasil, entre outros.
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Nacional

 Considerada a embaixada da gastronomia brasileira 
contemporânea do país, o restaurante Capim Santo 
ganha, em julho de 2016, sua primeira filial carioca, 
levando a fórmula de sucesso da marca Capim Santo: 
ingredientes brasileiros, comida saudável, ambiente 
acolhedor, técnica francesa e a simpatia e gentileza 
no atendimento. O restaurante - que nasceu na Bahia 
e cresceu em São Paulo - inaugura sua primeira uni-
dade dentro de um shopping center, o VillageMall, 
que reúne as melhores marcas nacionais e internacio-
nais de moda, cultura e gastronomia, na Barra da 
Tijuca, no Rio do Janeiro. 
 
 As sócias Adriana Drigo, a chef Morena Leite e 
Daniela de Luca se preparam para abrir a primeira 
unidade do Capim Santo no Rio: nova opção gas-
tronômica para cariocas e turistas, às vésperas das 
Olimpíadas.

 O restaurante Capim Santo nasceu em 1985 em 
Trancoso, litoral Sul da Bahia, e cresceu, em São Paulo, 
nas mãos da chef Morena Leite e das sócias, a jor-
nalista Adriana Drigo e a engenheira Daniela de Luca. 
O trio comanda também as três unidades do restau-
rante Santinho em São Paulo, o Buffet Capim Santo, 
uma escola de gastronomia e o Instituto Capim Santo. 
A unidade do restaurante Capim Santo no Villlage 
Mall será o primeiro investimento do grupo dentro 
de shopping centers. A chef coleciona reconheci-
mentos na área. O Capim Santo venceu, em 2011, 
o prêmio de Melhor Cozinha Brasileira pela revista 
Go Where Gastronomia e, em 2014, o  Santinho 
ganhou o prêmio de Melhor Refeição em Bufê, 
segundo o júri do especial Comer & Beber 2014-
2015, da Veja São Paulo.
 
 Para a nova empreitada, a chef Morena Leite irá 
morar no Rio de Janeiro por um tempo, para se dedi-
car integralmente ao novo restaurante e ao público 
carioca, que já é frequentador de suas casas em São 
Paulo e Trancoso. Com ela, levará alguns cozinheiros, 
que a ajudarão no treinamento da brigada local, que 
totalizam 45 funcionários. “Nosso objetivo é crescer 
sem perder o DNA artesanal”, afirma Adriana Drigo, 
uma das sócias. “É um passo importante para nós, o 
primeiro investimento dentro de um shopping center, 
por isso, escolhemos o ponto com muito critério. O 
VillageMall reúne a melhor infraestrutura na cidade e 
o Rio, especialmente em ano de Olimpíadas, convida-
va um restaurante que representasse a essência da cu-
linária brasileira. Acreditamos que vá se tornar ponto 
de encontro de cariocas e turistas na cidade”, explica 
Daniela de Luca, uma das sócias do Capim Santo.

Capim Santo chega ao Rio de Janeiro

Chef Morena Leite abre unidade do premiado restaurante 
Capim Santo no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca
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 Para Gustavo Diniz Junqueira, presidente da enti-
dade, freios e limitações defendidos por alguns setores 
isolados do agronegócio podem até aumentar a inse-
gurança jurídica e afugentar de vez os investidores de 
qualidade. 
 A Sociedade Rural Brasileira (SRB) defende que a 
liberação de venda de terras no Brasil a estrangeiros 
seja feita de maneira total e irrestrita. Para o presi-
dente da entidade, Gustavo Diniz Junqueira, impor 
freios e limitações em determinadas áreas pode rep-
resentar ameaças à segurança jurídica e afugentar a 
retomada de investimentos no País.

 A avaliação de Junqueira vem em resposta à mo-
vimentação de grupos minoritários do agronegócio à 
sinalização que teria sido dada pelo presidente interino 
da República, Michel Temer, de rever o parecer da Ad-
vocacia-Geral da União (AGU), que vetou a aquisição 
de propriedades rurais por investidores estrangeiros 
em 2010.  A SRB foi a primeira entidade a questionar 
judicialmente a restrição da AGU, no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), em abril de 2015. A Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
tem o objetivo de contestar e, portanto, reverter a in-
terpretação da AGU sobre as aquisições de terras ag-
ricultáveis por pessoas físicas e jurídicas do exterior. 
“Defendemos tratamento isonômico entre empresas 
brasileiras de capital nacional e empresas brasileiras 
de capital estrangeiro. Investidores sérios não têm cara 
ou nacionalidade”, diz Junqueira.
 À espera da avaliação pela Justiça, o dirigente da 
SRB mantém contatos no âmbito federal em busca de 
apoio à derrubada do veto. Nas últimas duas semanas, 
Junqueira reuniu-se em Brasília com o ministro do 
STF Marco Aurélio Mello e, em outra ocasião, com 
o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para tratar 
do projeto de lei em tramitação no Congresso, o PL 
4059/2012. Apesar de favorável ao projeto, Maggi 
defende que sejam estabelecidas limitações em áreas 
de grãos, mantendo liberação irrestrita apenas a outras 

culturas, como cana, laranja e eucalipto, e distante das 
áreas de grãos do Centro-Oeste.
 A SRB, por outro lado, entende que não há razão 
para reservas de mercado e que não existe área dedi-
cada a uma ou outra cultura, pois toda atividade agro-
pecuária necessita de volumes expressivos de recursos 
além dos disponíveis atualmente entre os investi-
dores brasileiros. Apesar da controvérsia, contudo, é 
consenso entre o governo e a iniciativa privada que 
o Brasil precisa atrair investimentos produtivos. Por 
isso, acredita Junqueira, não há razão para discriminar 
o investimento estrangeiro direto pela sua finalidade. 
“Todo investimento em atividades produtivas benefi-
cia a economia brasileira como um todo, dos serviços 
rurais às atividades urbanas relacionadas direta ou in-
diretamente com o agronegócio”, diz ele.
 Estudos da SRB e da Embrapa mostram que a 
produção brasileira de grãos deve aumentar quase 
60 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, com 
planejamento do crescimento da área plantada em 25 
milhões de hectares até 2025. Segundo Junqueira, esse 
crescimento, estratégico para o setor, não depende ape-
nas de investimentos na atividade agrícola. “O avanço 
das atividades agroindustriais depende também de um 
ambiente de negócios adequado e seguro ao investi-
dor, tanto para a indústria, como para a produção de 
matéria-prima”, diz. 
 Adicionalmente, o presidente da SRB avalia que 
investidores estrangeiros poderão ser grandes apoia-
dores dos produtores rurais na implantação do Código 
Florestal e nos compromissos brasileiros assumidos 
na Conferência de Paris (COP 21). Pela legislação, a 
revegetação florestal totalizará 12 milhões de hectares 
em Áreas de Proteção Permanente (APPs) e Reservas 
Legais, além da recuperação de 15 milhões de hect-
ares de pastagens degradadas. “Esses compromissos 
exigirão investimentos superiores a R$ 160 bilhões, 
dinheiro que o Brasil não possui nesse momento”, 
aponta Junqueira.

SRB defende liberação irrestrita de 
venda de terras a estrangeiros
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 A recente aceitação, pela Justiça Federal, de 
denúncia do Ministério Público Federal contra o 
acionista majoritário do Grupo Safra, Joseph Yacoub 
Safra, e outros cinco acusados de envolvimento no 
pagamento de propina para influenciar julgamentos no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), 
reacende a importância das alterações já promovidas 
na composição do centenário Tribunal, bem como à 
necessidade de seu constante aperfeiçoamento, com 
vistas à garantia de sua fundamental existência.
 Isso porque, partimos de um cenário de vulnera-
bilidade representada pela nomeação de conselheiros 
não remunerados, para uma tentativa de “profis-
sionalização” de seus meios com o pagamento de 
justa contraprestação a conselheiros indicados pelos 
contribuintes.
 Entretanto, da conjunção de uma remuneração 
muitas vezes pouco atrativa ao conselheiro indicado 
pela sociedade civil; da sua impossibilidade de atu-
ação como advogado ou consultor; da quase completa 
renovação dos quadros representados pelos con-
selheiros nomeados pelos contribuintes; e da indireta 
desproporção de representação entre estes e aqueles 
conselheiros indicados pela autoridade fiscal, resulta 
uma aparente guinada do tribunal, de órgão técnico a 
mero instrumento de arrecadação estatal.
 Aliás, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
instaurada na Câmara dos Deputados para investi-

gar as suspeitas de irregularidades no Carf aprovou 
a convocação do banqueiro para esclarecer mais este 
escândalo envolvendo o Conselho. Suspeita-se que 
houve negociação de R$ 15,3 milhões em propinas 
por causa de três processos de interesse da empresa 
JS Administração de Recursos, um dos braços do 
grupo Safra, que tramitavam no tribunal.
 
 E esse novo cenário explicita a grande oportuni-
dade oferecida pela Operação Zelotes com vistas ao 
real aprimoramento da atuação do Carf, a qual, por 
ora, parece não plenamente aproveitada.
 Com efeito, afirmar-se a vocação de efetiva inde-
pendência técnico-funcional do tribunal demandaria 
uma profunda reforma de sua estrutura, por exemplo, 
com o abandono de sua composição paritária, herança 
da era Varguista, e a recomposição de seus quadros 
com a instituição de carreira própria de conselheiro e 
ingresso de membros via concurso público.
 Ainda assim, a despeito de se preocupar em mera-
mente “salvar” e não efetivamente “aprimorar” o Carf, 
a atuação do Governo Federal em prol da manutenção 
e da própria existência do tribunal, a despeito de vozes 
discordantes como do Sindifisco ou de delegados da 
Polícia Federal, reforça, em matéria tributária, a im-
portância dos princípios da eficácia e eficiência, como 
norteadores da administração pública.

Carf precisa de uma reestruturação

* Especialista em Direito Tributário, LLM em Direito Tributário Internacional e sócio do escritório Meirelles Milaré Advogados.
 

Morvan Meirelles Costa Junior*
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Estante

  Novo livro da Editora	 Cultrix apresenta 
uma inovadora proposta de gerenciamento 
de recursos públicos e aprimoramento da 
governança.
 Endividamento do Estado, ineficiência 
administrativa, austeridade e responsabilidade 
fiscal, transparência. Essas são questões 
básicas para a gestão econômica dos países. 
No Brasil, particularmente, nunca estiveram em 
tamanha evidência. Mas há um aspecto fundamental 
geralmente subaproveitado – quando não 
desconsiderado – pelos governos: os enormes ativos 
que eles têm à sua imediata disposição. Escrito por 
Dag Detter e Stefan Fölster, dois experts em economia 
e finanças públicas, A Riqueza Pública das Nações – 
Como a Gestão de Ativos Públicos Pode Impulsionar 
ou Prejudicar o Crescimento Econômico mostra 
como o poder público pode utilizar esses recursos 
para aumentar seus rendimentos, reduzir custos e 
melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

 Quase	todos	os	governos	possuem	
mais	riqueza	do	que	têm	conhecimento

 A solidez de uma empresa pode ser medida pela 
capacidade administrativa de seus gestores. Uma 
diretoria com larga experiência no mercado é capaz 
de otimizar processos e fazer com que os recursos 
disponíveis rendam bons frutos. Todavia, quando 
esses recursos são públicos é comum que eles fiquem 
sob a responsabilidade de políticos e dirigentes 
politicamente indicados, que, com frequência, não 
possuem a competência necessária para geri-los.

 Governos do mundo inteiro sofrem com o déficit 
em suas contas, mas têm bilhões de dólares em ativos 
públicos – bens e direitos que podem gerar renda se 
estruturados e utilizados de modo adequado (estatais, 
imóveis comerciais, infraestrutura, florestas e 
patrimônio histórico, por exemplo). O problema é que, 

no geral, esses ativos são mal administrados 
ou negligenciados. Gerir melhor essa riqueza 
ajudaria a equalizar o endividamento ao 
mesmo tempo que contribuiria para um 
possível crescimento econômico. Para tanto, 
uma solução seria levar esses recursos para 
um Fundo Nacional de Riquezas administrado 
por profissionais que, livres de interferências 

políticas, o fariam em prol de toda a população. 

A DOCE ARMADILHA DA RIQUEZA PÚBLICA

 Muitos países que se encontram em situação 
financeira difícil possuem centenas de empresas, 
escrituras de terras e outros ativos, mas não se dão 
o trabalho de avaliar essa riqueza pública e muito 
menos administrá-la em prol do bem comum. Mas é 
justamente a maneira como a riqueza pública é gerida 
um dos elementos básicos que separam países bem 
administrados dos malsucedidos. 

 Por todos esses motivos, A Riqueza Pública das 
Nações chama a atenção para uma questão nevrálgica 
nesse contexto: o importante não é quem ou sob 
que orientação ideológica se administram os ativos 
públicos, mas a qualidade da gestão desses recursos. 
O foco, quando se trata de riqueza pública, deve 
ser o rendimento que ela pode propiciar, não sua 
propriedade em si. 

 Por meio de exemplos concretos, como Cingapura, 
Áustria e Suécia, e apresentando uma série de 
números impressionantes, Dag Detter e Stefan Fölster 
calculam que uma gestão aprimorada e melhor 
controle dos recursos comerciais em propriedades 
públicas poderiam:

→ restringir a pressão sobre os orçamentos 
governamentais; 

→ reduzir a dívida e os impostos; 

Repensando a riqueza pública das nações → custear investimentos dos próprios governos em 
áreas como infraestrutura; 

→ fortalecer a democracia;
→ coibir a corrupção, diminuindo as brechas para o 

mal-uso do patrimônio do Estado (vide o ocorrido 
com a Petrobras, por exemplo, foco de escândalos 
e que acabou perdendo mais da metade do valor de 
mercado). 

 O caminho apontado: impedir os governos de ter 
acesso direto à riqueza pública e confiar todos os 
ativos estatais a um Fundo de Riqueza Nacional que 
possa empregar as pessoas mais talentosas – dos 
setores público e privado – para administrá-los do 
modo mais eficiente possível.

 Trazendo argumentos atrativos e bem estruturados 
ao longo de um texto bastante detalhado, mas 
de leitura agradável, o livro demonstra que, com 
criatividade e transparência, as soluções para as crises 
que muitas nações enfrentam estão, literalmente, 
bem ao seu alcance. 

* Mais informações sobre o livro e seus autores podem 
ser acessadas pelo site publicwealthofnations.com.

* A Riqueza Pública das Nações foi escolhido um dos 
melhores livros de economia e negócios do ano de 
2015 por duas das publicações especializadas mais 
importantes do mundo: a revista The Economist e 
o jornal Financial Times.

* Em 2015 o livro também recebeu o Asset 
Leadership Impact Awards, concedido pela 
Asset Leadership Network em reconhecimento 
à avaliação criteriosa de ativos do governo e à 
contribuição nas discussões sobre o endividamento 
público.

* Na opinião de Adrian Wooldridge, editor e colunista 
da revista The Economist, “os estrategistas 
políticos de todas as convicções políticas seriam 
tolos se não dessem atenção a este livro”.
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  Novo livro da Editora	 Cultrix apresenta 
uma inovadora proposta de gerenciamento 
de recursos públicos e aprimoramento da 
governança.
 Endividamento do Estado, ineficiência 
administrativa, austeridade e responsabilidade 
fiscal, transparência. Essas são questões 
básicas para a gestão econômica dos países. 
No Brasil, particularmente, nunca estiveram em 
tamanha evidência. Mas há um aspecto fundamental 
geralmente subaproveitado – quando não 
desconsiderado – pelos governos: os enormes ativos 
que eles têm à sua imediata disposição. Escrito por 
Dag Detter e Stefan Fölster, dois experts em economia 
e finanças públicas, A Riqueza Pública das Nações – 
Como a Gestão de Ativos Públicos Pode Impulsionar 
ou Prejudicar o Crescimento Econômico mostra 
como o poder público pode utilizar esses recursos 
para aumentar seus rendimentos, reduzir custos e 
melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

 Quase	todos	os	governos	possuem	
mais	riqueza	do	que	têm	conhecimento

 A solidez de uma empresa pode ser medida pela 
capacidade administrativa de seus gestores. Uma 
diretoria com larga experiência no mercado é capaz 
de otimizar processos e fazer com que os recursos 
disponíveis rendam bons frutos. Todavia, quando 
esses recursos são públicos é comum que eles fiquem 
sob a responsabilidade de políticos e dirigentes 
politicamente indicados, que, com frequência, não 
possuem a competência necessária para geri-los.

 Governos do mundo inteiro sofrem com o déficit 
em suas contas, mas têm bilhões de dólares em ativos 
públicos – bens e direitos que podem gerar renda se 
estruturados e utilizados de modo adequado (estatais, 
imóveis comerciais, infraestrutura, florestas e 
patrimônio histórico, por exemplo). O problema é que, 

no geral, esses ativos são mal administrados 
ou negligenciados. Gerir melhor essa riqueza 
ajudaria a equalizar o endividamento ao 
mesmo tempo que contribuiria para um 
possível crescimento econômico. Para tanto, 
uma solução seria levar esses recursos para 
um Fundo Nacional de Riquezas administrado 
por profissionais que, livres de interferências 

políticas, o fariam em prol de toda a população. 

A DOCE ARMADILHA DA RIQUEZA PÚBLICA

 Muitos países que se encontram em situação 
financeira difícil possuem centenas de empresas, 
escrituras de terras e outros ativos, mas não se dão 
o trabalho de avaliar essa riqueza pública e muito 
menos administrá-la em prol do bem comum. Mas é 
justamente a maneira como a riqueza pública é gerida 
um dos elementos básicos que separam países bem 
administrados dos malsucedidos. 

 Por todos esses motivos, A Riqueza Pública das 
Nações chama a atenção para uma questão nevrálgica 
nesse contexto: o importante não é quem ou sob 
que orientação ideológica se administram os ativos 
públicos, mas a qualidade da gestão desses recursos. 
O foco, quando se trata de riqueza pública, deve 
ser o rendimento que ela pode propiciar, não sua 
propriedade em si. 

 Por meio de exemplos concretos, como Cingapura, 
Áustria e Suécia, e apresentando uma série de 
números impressionantes, Dag Detter e Stefan Fölster 
calculam que uma gestão aprimorada e melhor 
controle dos recursos comerciais em propriedades 
públicas poderiam:

→ restringir a pressão sobre os orçamentos 
governamentais; 

→ reduzir a dívida e os impostos; 

Repensando a riqueza pública das nações → custear investimentos dos próprios governos em 
áreas como infraestrutura; 

→ fortalecer a democracia;
→ coibir a corrupção, diminuindo as brechas para o 

mal-uso do patrimônio do Estado (vide o ocorrido 
com a Petrobras, por exemplo, foco de escândalos 
e que acabou perdendo mais da metade do valor de 
mercado). 

 O caminho apontado: impedir os governos de ter 
acesso direto à riqueza pública e confiar todos os 
ativos estatais a um Fundo de Riqueza Nacional que 
possa empregar as pessoas mais talentosas – dos 
setores público e privado – para administrá-los do 
modo mais eficiente possível.

 Trazendo argumentos atrativos e bem estruturados 
ao longo de um texto bastante detalhado, mas 
de leitura agradável, o livro demonstra que, com 
criatividade e transparência, as soluções para as crises 
que muitas nações enfrentam estão, literalmente, 
bem ao seu alcance. 

* Mais informações sobre o livro e seus autores podem 
ser acessadas pelo site publicwealthofnations.com.

* A Riqueza Pública das Nações foi escolhido um dos 
melhores livros de economia e negócios do ano de 
2015 por duas das publicações especializadas mais 
importantes do mundo: a revista The Economist e 
o jornal Financial Times.

* Em 2015 o livro também recebeu o Asset 
Leadership Impact Awards, concedido pela 
Asset Leadership Network em reconhecimento 
à avaliação criteriosa de ativos do governo e à 
contribuição nas discussões sobre o endividamento 
público.

* Na opinião de Adrian Wooldridge, editor e colunista 
da revista The Economist, “os estrategistas 
políticos de todas as convicções políticas seriam 
tolos se não dessem atenção a este livro”.
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		A	Light	acaba	de	completar	111	anos.

 A empresa tem uma ligação estreita com o Rio 
de Janeiro e com a evolução da cidade, desde a im-
plantação dos bondes elétricos, que substituíram os 
veículos com tração animal, no início do século pas-
sado, até a sua consolidação como uma das maiores 
distribuidoras de energia do país.

 A presidente da Light, Ana Marta Horta Veloso, 
destaca a história da companhia e o seu compromis-
so com o desenvolvimento da sociedade: “No Brasil, 

poucas empresas têm tanta história para contar como 
a Light. Chegamos aos 111 anos com muita energia 
para construir uma Light cada vez mais forte, com 
foco em resultados sustentáveis nos próximos cem 
anos que estão por vir”.

 No passado, a companhia também foi decisiva para 
que o Rio ganhasse sistemas de distribuição de gás, de 
telefonia e de iluminação pública a empresa deteve a 
concessão destes serviços por um longo período, con-
tribuindo com o desenvolvimento econômico do es-
tado. Mais recentemente, já no século xxI, garantiu o 
suprimento elétrico à Jornada Mundial da Juventude 
e à Copa do Mundo, sem deixar de fazer parte dos 
eventos do calendário permanente da cidade, como 
o Carnaval e o Réveillon. A Light será a energia dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

uma ViSita ao PaSSado

 Uma visita à Light, por si só, já é um programa 
repleto de histórias e de atrações culturais. Logo ao 
chegar na sede da companhia, no Centro do Rio, o 
visitante tem a oportunidade de reencontrar o passado. 
A fachada do prédio, inspirada no estilo da Renascen-
ça americana, foi tombada em 1988 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
 
 No interior do edifício, a empresa oferece uma série 
de atrações gratuitas em seu Centro Cultural, preser-
vando o passado, valorizando o presente e investindo 
no futuro, como o Museu Light da Energia, o Espaço 
Di Cavalcanti e o Espaço Memória, entre outras.
 O Gerente do Instituto Light e Centro Cultural, Luis 
Felipe do Amaral, conta que a companhia possui um 
acervo histórico com documentos que remontam o 
início do século xx, quando a empresa iniciava suas 
atividades. 

Light completa 111 anos de 
Rio de Janeiro

“Temos um acervo como poucos no Rio de Janeiro 
com mais de 600 mil itens entre fotografias, filmes, 
arquivos de áudio, documentos textuais, mapas, plan-
tas, mobiliário e, até, obras de arte - parte do material 
está disponível aos pesquisadores”, conta. 
 Além de todas estas atrações, na semana em que 
celebra o seu aniversário a Light oferece mais um 
presente para o público: uma apresentação da Or-
questra Som+Eu na quarta-feira (01/06), às 12h30, no 
teatro do Centro Cultural Light. Jovens músicos da 
Providência apresentarão repertório formado grandes 
clássicos, como árias da ópera “Carmen”, de Bizet, 
“Melodia Sentimental”, de Villa Lobos, e “Viajando 
pelo Brasil”, de Ernest Mahle.
 
 Outra atração é o Espaço Di Cavalcanti, que conta 
com uma exposição permanente do artista brasileiro, 
com quatro painéis da composição “Rio”, pintados na 
década de 50.

 The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power: 
o nascimento da Light

 A Light começou sua história em 1905. De lá para 
cá, a empresa vem contribuindo diretamente com o 
desenvolvimento do Rio de Janeiro. Constituída ini-

cialmente em 9 de junho de 1904, na cidade de To-
ronto, no Canadá, a empresa foi autorizada a funcio-
nar no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1905. Com 
o nome de “The Rio de Janeiro Tramway, Light and 
Power”, a companhia participou ativamente do pro-
cesso de modernização da cidade, impulsionando a 
expansão urbana e econômica do Rio de Janeiro pelos 
serviços prestados ao longo de cem anos: gás (1910 
a 1969), telefone (1907 a 1961), operação da Estrada 
de Ferro Corcovado (1906 a 1970), administração do 
Hotel Avenida (1910 a 1957) e transportes coletivos 
(1906 a 1963).
 
 Com o passar das décadas, a Light se modernizou, 
construiu usinas, investindo cada vez mais no setor 
elétrico e distanciando-se dos ramos de gás, teleco-
municações e transporte (assumidos pelo governo). 
Inicialmente administrada por acionistas canadenses, 
a companhia foi estatizada em 1979 e privatizada em 
1996.
 
 Hoje, a Light é uma das maiores distribuidoras de 
energia do Brasil e atende mais de 4 milhões de cli-
entes em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro.
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		A	Light	acaba	de	completar	111	anos.

 A empresa tem uma ligação estreita com o Rio 
de Janeiro e com a evolução da cidade, desde a im-
plantação dos bondes elétricos, que substituíram os 
veículos com tração animal, no início do século pas-
sado, até a sua consolidação como uma das maiores 
distribuidoras de energia do país.

 A presidente da Light, Ana Marta Horta Veloso, 
destaca a história da companhia e o seu compromis-
so com o desenvolvimento da sociedade: “No Brasil, 

poucas empresas têm tanta história para contar como 
a Light. Chegamos aos 111 anos com muita energia 
para construir uma Light cada vez mais forte, com 
foco em resultados sustentáveis nos próximos cem 
anos que estão por vir”.

 No passado, a companhia também foi decisiva para 
que o Rio ganhasse sistemas de distribuição de gás, de 
telefonia e de iluminação pública a empresa deteve a 
concessão destes serviços por um longo período, con-
tribuindo com o desenvolvimento econômico do es-
tado. Mais recentemente, já no século xxI, garantiu o 
suprimento elétrico à Jornada Mundial da Juventude 
e à Copa do Mundo, sem deixar de fazer parte dos 
eventos do calendário permanente da cidade, como 
o Carnaval e o Réveillon. A Light será a energia dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016.

uma ViSita ao PaSSado

 Uma visita à Light, por si só, já é um programa 
repleto de histórias e de atrações culturais. Logo ao 
chegar na sede da companhia, no Centro do Rio, o 
visitante tem a oportunidade de reencontrar o passado. 
A fachada do prédio, inspirada no estilo da Renascen-
ça americana, foi tombada em 1988 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
 
 No interior do edifício, a empresa oferece uma série 
de atrações gratuitas em seu Centro Cultural, preser-
vando o passado, valorizando o presente e investindo 
no futuro, como o Museu Light da Energia, o Espaço 
Di Cavalcanti e o Espaço Memória, entre outras.
 O Gerente do Instituto Light e Centro Cultural, Luis 
Felipe do Amaral, conta que a companhia possui um 
acervo histórico com documentos que remontam o 
início do século xx, quando a empresa iniciava suas 
atividades. 

Light completa 111 anos de 
Rio de Janeiro

“Temos um acervo como poucos no Rio de Janeiro 
com mais de 600 mil itens entre fotografias, filmes, 
arquivos de áudio, documentos textuais, mapas, plan-
tas, mobiliário e, até, obras de arte - parte do material 
está disponível aos pesquisadores”, conta. 
 Além de todas estas atrações, na semana em que 
celebra o seu aniversário a Light oferece mais um 
presente para o público: uma apresentação da Or-
questra Som+Eu na quarta-feira (01/06), às 12h30, no 
teatro do Centro Cultural Light. Jovens músicos da 
Providência apresentarão repertório formado grandes 
clássicos, como árias da ópera “Carmen”, de Bizet, 
“Melodia Sentimental”, de Villa Lobos, e “Viajando 
pelo Brasil”, de Ernest Mahle.
 
 Outra atração é o Espaço Di Cavalcanti, que conta 
com uma exposição permanente do artista brasileiro, 
com quatro painéis da composição “Rio”, pintados na 
década de 50.

 The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power: 
o nascimento da Light

 A Light começou sua história em 1905. De lá para 
cá, a empresa vem contribuindo diretamente com o 
desenvolvimento do Rio de Janeiro. Constituída ini-

cialmente em 9 de junho de 1904, na cidade de To-
ronto, no Canadá, a empresa foi autorizada a funcio-
nar no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1905. Com 
o nome de “The Rio de Janeiro Tramway, Light and 
Power”, a companhia participou ativamente do pro-
cesso de modernização da cidade, impulsionando a 
expansão urbana e econômica do Rio de Janeiro pelos 
serviços prestados ao longo de cem anos: gás (1910 
a 1969), telefone (1907 a 1961), operação da Estrada 
de Ferro Corcovado (1906 a 1970), administração do 
Hotel Avenida (1910 a 1957) e transportes coletivos 
(1906 a 1963).
 
 Com o passar das décadas, a Light se modernizou, 
construiu usinas, investindo cada vez mais no setor 
elétrico e distanciando-se dos ramos de gás, teleco-
municações e transporte (assumidos pelo governo). 
Inicialmente administrada por acionistas canadenses, 
a companhia foi estatizada em 1979 e privatizada em 
1996.
 
 Hoje, a Light é uma das maiores distribuidoras de 
energia do Brasil e atende mais de 4 milhões de cli-
entes em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro.
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Jurisprudência

 Marco Civil da Internet, investimentos em logística, 
impostos. Quais as perspectivas para empreendedor di-
ante da troca de governo

 Para os otimistas, crise também representa oportuni-
dade. E mesmo diante do revés econômico enfrentado 
pelo país nos últimos anos, muitos brasileiros transforma-
ram as dificuldades em novos negócios: dados do Sebrae 
demonstram que apenas em 2015, mais de 5 milhões de 
pessoas se tornaram microempreendedores no país, e a 
expectativa é que este número aumente ainda mais neste 
ano. Dentre as principais vertentes exploradas pelos no-
vos empresários brasileiros, o comércio eletrônico é o 
que ganhou maior destaque: num época onde as vendas 
do comercio tradicional despencam em reflexo à queda 
do consumo, as compras pela internet apresentam cresci-
mento e lucros reais. Porém, isso não significa que o setor 
não enfrente entraves: nos últimos meses, polêmicas 
como a tributação das vendas online e as novas regras 
do Marco Civil da in ternet abalaram a confiabilidade do 
setor, tanto para o investidor quanto para o consumidor. 
Outros questionamentos também atingem diretamente o 
empreendedor do e-commerce: a cadeia de serviços en-
volvida nas vendas online, como tecnologia, logística e 
infraestrutura ainda carecem de melhorias e representam 
um desafio diário para os donos de lojas virtuais. Agora, 
diante de um governo provisório e da clara possibilidade 
de mudanças político-econômicas a longo prazo, quais 
mudanças podem afetar esse setor, e de qual forma?

ENtraVES ECoNômiCoS

 Apesar dos números positivos do e-commerce no 
Brasil no último ano (o setor movimentou R$ 41,3 bilhões 
em 2015), as constantes mudanças no cenário econômi-
co têm afetado o potencial de crescimento do comercio 
eletrônico. Recentemente, a guerra fiscal pela partilha 
interestadual do ICMS (Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços) resultou em novo formato de 
tributação, provocando grande instabilidade no setor. A 
nova medida acabou derrubando vendas e provocando 
até mesmo o fechamento de pequenas lojas virtuais. Feliz-
mente, as regras que vigoravam desde janeiro deste ano, 
foram suspensas pouco mais de um mês após seu anún-

cio: uma liminar concedida pelo STF (Superior Tribunal 
Federal) revogou a mudança na tributação, suspenden-
do o complexo formato de cobrança. Tal medida evitou 
que maiores prejuízos fossem feitos, mas não impediu 
o encerramento das atividades de algumas empresas do 
mundo virtual.
 Uma das maiores preocupações do setor é justamente 
a possibilidade de uma nova tributação, ainda mais di-
ante da necessidade de aumento na arrecadação por parte 
do governo. E uma receita bilionária como a do e-com-
merce, sem dúvidas, desperta o interesse por parte do Fis-
co. Diante dessa possibilidade, representantes do setor já 
se mobilizam: a CBTI (Câmara Brasileira de Tecnologia 
da Informação) discutiu no último dia 13, as preposições 
legislativas e outros entraves quanto à regulamentação 
e viabilização do comércio eletrônico no país. Com o 
novo cenário político no Brasil, os representares bus-
cam, sobretudo, elucidar questões que ainda assombram 
os investidores e possíveis empreendedores. Durante o 
encontro, Roberto Nogueira, consultor da presidência 
da Confederação Nacional do Comércio, enfatizou que 
problemas triviais como a repartição do ICMS entre os 
estados não devem ser repassados para os empresários, 
sendo a questão de interesse e total responsabilidade do 
próprio governo.
 Temas como a possível tributação ou criação de novos 
impostos ainda não estão claros. O próprio atual minis-
tro da Fazenda Henrique Meirelles trata a questão com 
cautela. Um dos primeiros nomes escalados para compor 
o novo governo, Meirelles já sofre pressão por parte dos 
empresários quanto à possível adoção de novos impos-
tos. O fato é que qualquer tributação pode afetar ainda 
mais a confiança do setor, já que, nas palavras do próprio 
Nogueira “tributar o intangível é um desafio.” De olho 
nesse cenário, a CNC sediará nos próximos dias em 
Brasília, uma reunião para apresentação de um estudo 
elaborado pelo governo com parceria da União Europeia, 
afim de trocar experiências sobre o comercio eletrônico e 
seus desafios no Brasil.

LogíSTICA,	InfRAESTRUTURA	
E tECNologia

 De acordo com a pesquisa Webshoppers (E-bit/Busca-
pé) um dos fatores cruciais para a fidelização do cliente é 

Como a mudança no cenário 
político-econômico brasileiro pode 

afetar o comercio eletrônico
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o cumprimento do prazo de entrega. Receber a mercador-
ia dentro do prazo estimado (e de preferência até antes) 
aumenta significativamente as chances do consumidor 
comprar novamente em uma loja virtual. Infelizmente, a 
logística do país ainda é precária, o investimento em tec-
nologia também. Muitos microempreendedores iniciam 
suas lojas virtuais dentro da sua própria casa e não fazem 
ideia dos processos envolvidos no gerenciamento de es-
toque e custos de mobilização de mercadorias. De acordo 
com a especialista da SHL Logistica, Roberto Hoffmann, 
novos serviços podem auxiliar desde pequenos em-
preendedores à lojas virtuais já estabelecidas, através do 
investimento em tecnologia e terceirização: “Investir no 
comércio eletrônico pode ser benéfico para toda econo-
mia do país. Atualmente, as vendas nesse segmento já 
representam 3,3% das vendas totais no varejo restrito de 
acordo com números do setor. A tendência é que essa par-
ticipação cresça ainda mais nos próximos anos, por isso 
é fundamental investir em tecnologia e sistemas que per-
mitam a redução de custos e otimização de resultados.”
 O fato é que, a infraestrutura do país ainda deixa a dese-
jar: a logística depende diretamente da malha viária, aero-
portuária e de estradas do país, e o setor foi diretamente 
impactado pela crise. Sem dinheiro, programas como o 
PAC congelaram, o PIL (Programa de Investimento em 
Logística) lançado em 2012 por Dilma Rousseff con-
seguiu, até setembro do ano passado, apenas três dos R$ 
130 bilhões de investimento previstos. A primeira ação de 
Michel Temer após assumir o governo interino foi justa-
mente assinar uma medida provisória criando o Programa 
de Parceiras de Investimentos (PPI), que assim como o 
antigo PIL, visa atrair investimentos para o setor, porém 
sob a supervisão do próprio Planalto, através de um con-
selho do qual participarão o próprio presidente em exer-
cício, juntamente com representantes dos ministérios da 
Economia, dos Transportes, Meio Ambiente, Casa Civil 
e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). O grande diferencial desse pacote 
é que, de acordo com a MP, os projetos deverão serão 
analisados e priorizados de acordo com seu impacto sob 
a geração de empregos no país e crescimento econômico. 
Para os empreendedores do setor de comercio eletrônico 
isso pode representar avanços na área de logística, com 
investimentos na infraestrutura do país é possível apri-
morar o serviço como um todo, desde o reabastecimento 
de estoque até as próprias entregas ao consumidor final.

marCo CiVil E rEgulamENtaçÃo 

 Em vigor há cerca de dois anos, o polêmico Marco 
Civil da internet, criado ainda na gestão Rousseff está na 

mira do governo interino: a pedido de Temer, o Ministro 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, deve reavaliar as últimas 
ações da presidente afastada compreendidas no período 
de 1° de abril a 12 de maio. Dentre elas, está justamente 
a lei, que apesar de datar de 2013, foi regulamentada às 
pressas no último dia 11. Apesar de elogiado por movi-
mentos sociais, parte do texto preocupa os empresários 
do comércio virtual, visto que uma das principais ferra-
mentas de marketing está ameaçada pelas novas leis. A 
modalidade conhecida como “remarketing” utiliza dados 
de navegação dos usuários como forma de divulgar anún-
cios de seu interesse, com base nas páginas e produtos 
visitados. Trocando em miúdos: aquele famoso “banner” 
com uma enxurrada de produtos relacionados às buscas 
recentes do internauta. Porém, de acordo com o Marco 
Civil, os dados do usuário só podem ser coletados medi-
ante autorização expressa, o que não ocorre com a tal fer-
ramenta. O acordo prevê, ainda, que esses dados devem 
ser excluídos, caso o consumidor solicite. Além disso, o 
Marco prevê as seguintes obrigações aos proprietários de 
lojas virtuais:
• Os sites devem conter informações claras sobre a co-

leta, uso e armazenamento de dados, justificando sua 
finalidade e garantindo a limitação de propósito. Isso 
significa que as informações devem ser utilizadas ex-
clusivamente para o fim que motivou a captura de 
dados;

• É expressamente proibido fornecer dados pessoais (ou 
de navegação) dos usuários à terceiros, salvo medi-
ante consentimento expresso;

• Guardar os registros de navegação de todos os acessos 
ao site pelo prazo mínimo de 6 meses;

• Veda a utilização de cookies (arquivos de internet 
que armazenam as informações da navegação) sem a 
prévia autorização do usuário;

• O Marco Civil também corrobora as leis já instituídas 
no Código de Defesa do Consumidor, tornando-as 
aplicáveis também no âmbito virtual;

 Não se sabe ao certo se as ferramentas de remarketing 
sofrerão reformulação, porém o fato é que a transparência 
e segurança no uso dos dados pode aumentar a confiança 
do consumidor e, consequentemente, amadurecer as rela-
ções virtuais. Ao que tudo indica, nas próximas semanas, 
o governo interino deve se posicionar quanto à essas e 
outras ações do governo Dilma, e, possivelmente, colocar 
novos holofotes sobre a questão. Cabe aos donos de lojas 
virtuais e empreendedores do e-commerce, ficar de olho.
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 No primeiro trimestre de 2016, o PIB da construção regis-
trou retração de 1% na comparação com o trimestre anterior, 
já desconsiderando os efeitos sazonais, segundo dados di-
vulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta quarta-feira (1). Ou seja, a melhora observada 
no último trimestre de 2015, quando houve crescimento de 
1,5%, não se sustentou. 
 Para o vice-presidente de Economia do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sin-
dusCon-SP), Eduardo Zaidan, não haverá melhoras no setor 
no curto prazo. “Esse cenário é resultado da instabilidade 
política, aliada a falta de confiança dos investidores na eco-
nomia. Nos próximos meses não teremos mudanças signifi-
cativas, pois novas medidas demoram a fazer efeito”, afir-
ma. “A principal tarefa do governo é reverter esse quadro 
de economia ainda este ano. E que se tome medidas efetivas 
para que isso aconteça.” O SindusCon-SP projeta uma de-
créscimo de 5% no PIB da construção para este ano. Em 
2015 a redução foi de 7,7%. 
 Na comparação com o primeiro trimestre de 2015, o PIB 
setorial encolheu 6,2%. Vale notar que em 2015, nesta mes-
ma comparação a queda foi de 8,3%, portanto, a comparação 
está sendo feito com uma base deprimida.  Com este resul-
tado, a retração do PIB da construção acumulada em quatro 
trimestres atinge 7,1%. Esse resultado é ligeiramente infe-
rior, portanto, à queda verificada no ano de  2015 (7,6%). 
 Para o SindusCon-SP, essa deve ser uma tendência ao 
longo dos próximos trimestres, ou seja, a comparação com 
uma base já bastante deprimida vai contribuir para uma taxa 
acumulada menor ao longo do ano.  “A piora na comparação 
com o trimestre anterior mostra que a atividade segue en-
colhendo, o que tem sido confirmado por outros indicadores 
como emprego, produção física de insumos da construção e 
comércio varejista de materiais”, ressalta Zaidan. 
 Outro ponto que deve ser destacado é que os indicadores 
de atividade mostram uma retração mais severa na produção 
formal da construção em relação a produção de pequenos 
empreiteiros ou das próprias famílias. Enquanto o número 
de empregados com carteira registrou queda de 14,1% na 
comparação do primeiro trimestre com o mesmo trimestre de 
2015, a PNAD contínua aponta apenas uma pequena retração 
de 1,18% no total de ocupados na construção nessa mesma 
comparação. 

 Em valor, o PIB da construção alcançou R$ 78,9 bilhões, 
o que representou 5,35% do PIB brasileiro. No primeiro tri-
mestre de 2015, essa relação era de 5,71%. 
 A formação bruta de capital fixo encolheu 17,5% em rela-
ção ao mesmo trimestre do ano passado. “Isso é o mais preo-
cupante em termos de saúde futura da economia brasileira”, 
afirma Zaidan. “O governo deve tomar todas as ações pos-
síveis para melhora desse ponto, pois esse é o principal indi-
cador que não teremos crescimento na frente. A construção é 
um setor crucial para reverter esse quadro.” 
 Os números mais negativos comparativamente aos da con-
strução refletem a queda maior nas importações e produção 
de bens capital. Em relação ao trimestre anterior os inves-
timentos encolheram 2,7%, o décimo trimestre consecutivo 
nessa base de comparação. 
 Na comparação com o PIB, os investimentos alcançaram 
16,9%, uma queda de 2,6 pontos percentuais na comparação 
com a taxa do primeiro trimestre de 2015. 
Tabela	1 - Taxa Trimestral (variação em volume em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior - %)

SindusCon-SP: queda no PIB da 
construção deverá aumentar nos 

próximos meses
Retração acumulada em quatro trimestres atinge 7,1%

Tabela	2 – Resultados da construção
        TAxAS (%) 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I
Acumulado ao longo do ano /   -8,3 -9,4 -8,4 -7,6 -6,2
mesmo período do ano anterior 
Últimos quatro trimestres / -5,0 -7,2 -6,9 -7,6 -7,1
quatro trimestres imediatamente anteriores 
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior -8,3 -10,6 -6,3 -5,2 -6,2
Trimestre / trimestre imediatamente  -0,1 -6,4 -0,4 1,5 -1,0
anterior (com ajuste sazonal)              Fonte: IBGE 

SETOR DE ATIVIDADE 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I
Agropecuária 5,4 2,2 -2 0,6 -3,7
Indústria -4,4 -5,7 -6,7 -8,0 -7,3
Indústria Extrativa 12,5 8,2 4,2 -4,1 -9,6
Indústria de Transformação -7,3 -8,1 -11,3 -12 -10,5
Produção e distribuição de 
eletricidade, gás, água, -6,6 -1,6 1,5 1,4 4,2
esgoto e limpeza urbana
Construção -8,3 -10,6 -6,3 -5,2 -6,2
Serviços -1,4 -1,8 -2,9 -4,4 -3,7
Valor adicionado a preços básicos -1,7 -2,5 -3,8 -5,0 -4,6
Impostos líquidos sobre produtos -3,8 -5,9 -8,3 -11 -10,4
PIB a preços de mercado -2,0 -3,0 -4,5 -5,9 -5,4
Despesa de consumo das familias -1,5 -3,0 -4,5 -6,8 -6,3
Despesa de consumo do Governo -0,5 -0,3 -0,4 -2,9 -1,4
Formação bruta de capital fixo -10,1 -12,9 -15 -18,5 -17,5
Exportação de bens e serviços 3,3 7,7 1,1 12,6 13
Importação de bens e serviços (-) -5,0 -11,5 -20 -20,1 -21,7
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 A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CIDOSO) da Câmara dos Deputados realizou nesta 
quarta-feira (01) uma audiência pública para apresentar 
as propostas e contribuições que irão orientar as ativi-
dades da comissão. A reunião aconteceu no plenário 08 
do Anexo II e contou com a participação dos consultores 
legislativos da Casa, que abordaram diferentes temáti-
cas relacionadas à pessoa idosa. 
 
 O presidente da comissão, deputado federal Roberto 
de Lucena (PV/SP), afirmou que a audiência é de suma 
importância para conhecer as demandas voltadas para 
a pessoa idosa. Segundo ele, com os dados apresenta-
dos pelos consultores, a CIDOSO poderá direcionar 
suas atividades de forma eficiente. “O nosso objetivo 
era discutir com os técnicos e consultores da Câmara 
dos Deputados a pauta da comissão, baseando-se nas 
propostas que tramitam na Casa, nas que possam ser 
apresentadas e nos instrumentos legislativos que nos 
oportunize condições de fazer o papel da comissão de 
forma eficiente. Precisamos praticar políticas públicas 
que resultem em uma melhor qualidade de vida para a 
pessoa idosa, garantir a manutenção dos direitos já ad-
quiridos, especialmente em relação à previdência, e de-
bater a “desaposentadoria”, em função do aumento da 
expectativa de vida”, destacou o presidente.
 

SaÚdE
 Geraldo Lucchesi, consultor legislativo especializado 
em saúde pública e comunitária, apresentou dados de-
mográficos sobre o envelhecimento populacional e a 
importância do aprimoramento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Há muitos desafios. Entre eles, é preciso 
aumentar as capacidades funcionais dos indivíduos após 
os 65 anos. Além disso, os idosos estão sendo cuida-
dos pelos idosos. E os idosos cuidadores também estão 
doentes. O cuidado com o idoso exige uma capacita-
ção”, afirmou destacando a relevância do papel do cui-
dador na sociedade brasileira. Lucchesi afirmou que a 
expectativa de vida passou de 48,4 para 73,4 anos e que 
o Brasil do futuro precisa se preparar. Dados demográ-
ficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) preveem que em 2030 a proporção de idosos na 
população geral será de 18%, contra 11,7% em 2015.

PrEVidêNCia
 Consultora legislativa especializada em previdência, 
Cláudia Augusta Ferreira Deud, destacou que a “Pre-
vidência Social é o maior gasto do nosso país”. Deud 
apresentou um relatório fiscal do Tribunal de Contas 
da União (TCU), aonde diz que só a previdência social 
consumiu 23% das despesas orçamentárias do país em 
2013. “A segunda maior despesa é saúde e respondeu 
apenas por 4% desses gastos. Sabemos dos problemas, 
mas infelizmente temos um ‘cobertor curto’. A Previ-
dência vai ter que se reduzir para atender a outras políti-
cas públicas, principalmente em função do envelheci-
mento da população”, alertou.
 

aSSiStêNCia SoCial
 Symone Maria Machado Bonfim, consultora legislati-
va especializada em assistência social, tratou dos marcos 
legais, dos benefícios, serviços, perspectivas e desafios 
relacionados à pessoa idosa. “A assistência social é um 
direito, da mesma forma que a saúde e a previdência. 
Como a saúde, ela não é contributiva. Porém a Consti-
tuição Federal (CF/88) diz que a saúde é direito de todos 
e a assistência social é daqueles que necessitam. Essa 
visão dificulta o exercício da assistência social”. Bonfim 
relembrou o ordenamento jurídico voltado para a pes-
soa idosa: os art. 203, 204, 229, 230 da CF/88; a Lei nº 
8.842/94 (Política Nacional do Idoso); a Lei 10.741/03 
(Estatuto do Idoso); a Lei 8.742/93 (LOAS - Lei Orgâni-
ca da Assistência Social, que trata do Sistema Único de 
Assistência Social); e a Resolução 109/09 (organizou o 
sistema de Assistência Social). Para ela, a CF/88 chama 
atenção o modelo familiar da proteção social brasileira. 
“Há uma ideia de que o grupo familiar é que vai atender 
as necessidades do idoso, prestando o amparo tanto na 
questão financeira quanto na afetiva. É um problema, já 
que o modelo familiar mudou, a forma como se organiza 
mudou nesses últimos 30 anos. E isso tem um impacto 
muito forte nessas disposições constitucionais em rela-
ção aos idosos”.
 

EduCaçÃo
 Consultor legislativo especializado em educação, 
Jefferson Ricardo Ferreira Chaves abordou as perspec-
tivas para uma sociedade que envelhece. “A educação, 

CIDOSO realiza Audiência Pública 
para	definir	estratégias	de	atuação
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para o envelhecimento, parecia ter pouca relação com a 
educação formal. Antigamente, a educação formal era 
tida como instrumento de preparação para a vida adulta 
e como qualificação para o trabalho. Essas políticas de 
educação ao longo da vida vêm sendo denotadas com 
mais atenção justamente por que o envelhecimento é 
uma realidade. O adulto que mantém a sua aprendiza-
gem cognitiva tende a ser um idoso mais saudável”. O 
consultor enfatizou a Estratégia 9.12 do Plano Nacional 
de Educação (PNE - Lei nº 13.005/14), que inclui como 
temática o envelhecimento nas na educação escolar. Em 
sua palestra, Jefferson destacou alguns projetos de lei 
que tramitam na Casa relacionados ao assunto.
 
 “81 milhões de brasileiros não completaram o ensino 
médio. Desses, 58 milhões não possuem o ensino fun-
damental. 14,8 milhões nunca concluíram um ano de 
estudo. 13 milhões não sabe ler ou escrever. Dos 13, 
nove milhões estão com 50 anos ou mais. 41,5 milhões 
é a quantidade de brasileiros classificados como analfa-
betos funcionais. É uma tragédia social brasileira! Isso 

demonstra como estamos falhando como sociedade. 
Estamos criando uma geração de pessoas que não dão 
valor nenhum à educação”, afirmou.

aSPECtoS ECoNômiCoS
 Consultor legislativo especializado em economia, 
Alexandre Cândido de Souza relacionou o envelheci-
mento e o mercado de trabalho, destacando a transição 
demográfica em relação aos aspectos econômicos. 
“Tradicionalmente se verifica que há um número sig-
nificativo de idosos que trabalham. Embora recebam 
benefícios, eles permanecem no mercado de trabalho. 
Evidenciam-se as dificuldades, desde 1998, para se 
aposentar e, ao mesmo tempo, esse aumento da popula-
ção de idade ativa que concorre com os idosos. Está cada 
vez mais difícil para os aposentados que trabalham per-
manecer no mercado de trabalho. Em 2030 haverá uma 
reversão, e consequentemente uma absorção necessária 
dessa mão de obra mais idosa, por não ter o jovem para 
suprir o mercado”, destacou o consultor.
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Opinião

 A Economia (com “e” maiúsculo) é uma ciência, 
com seus princípios e leis científicas. A economia 
(com “e” minúsculo) é o objeto de estudo da ciên-
cia econômica. O objeto de estudo (a economia) é o 
sistema por meio do qual um povo produz, distribui, 
troca, consome e acumula bens e serviços. Para fun-
cionar e prover a população do gigantesco conjunto de 
bens e serviços necessários à vida, o sistema emprega 
os fatores de produção (recursos naturais, trabalho, 
capital e iniciativa empresarial).
 Embora possa ser mais ou menos entendido por um 
leigo, o corpo humano somente é conhecido em sua 
estrutura, organização interna e funcionamento por al-
guém que estudou Anatomia e outras disciplinas médi-
cas. O mesmo se dá com a economia. Grosso modo, é 
possível entender a lógica interna e o funcionamento do 
sistema econômico. Mas a compreensão de suas rela-
ções, estrutura e organização sistêmica somente é pos-
sível a quem estude a ciência e seu objeto de estudo.
 Apesar disso, é grande o número de pessoas no meio 
político, intelectual e da militância partidária que falam 
e opinam como se fossem especialistas, mesmo sem 
terem conhecimento técnico e científico do assunto. 
Assim, não é de estranhar que o estoque de bobagens 
seja elevado, como a afirmação de certo líder social se-
gundo o qual “o único problema do Brasil é a desigual-
dade de renda e basta tirar de quem tem e transferir aos 
pobres para que a pobreza seja superada”.

A economia dos ingênuos

* Economista, é reitor da Universidade Positivo.

José Pio Martins*

 Isso não é verdade. Primeiro, o Brasil é um país po-
bre. A produção nacional em 2015, a preços correntes, 
foi de R$ 5,9 trilhões. Conforme o IBGE, a população 
no fim do ano passado era de 205,2 milhões de habi-
tantes. Isso dá uma renda por habitante de R$ 28,7 mil/
ano ou R$ 2.396 por mês. Considerando a carga tribu-
tária de 37%, a renda disponível por habitante é de R$ 
1.509,50/mês.
 Os valores acima referem-se à média. Por óbvio, 
milhões de pessoas ganham mais que o valor médio; 
logo, outros milhões ganham menos. Comparando com 
os Estados Unidos, a renda por habitante no Brasil é um 
quinto da norte-americana. Se tudo o que o Brasil pro-
duz fosse distribuído igualitariamente, continuaríamos 
sendo uma nação de pobres. Portanto, a meta maior 
não é tirar de quem tem mais. Definitivamente, a meta 
principal é fazer o PIB crescer mais que o crescimento 
da população. Nenhuma outra meta é mais importante 
que essa.
 A Economia não é a ciência da bondade. É a ciência 
do necessário e do viável. Roberto Campos dizia que o 
mundo será salvo pelos eficientes, não pelos caridosos, 
e que o respeito ao produtor de riqueza é o começo da 
solução da pobreza. Se os eficientes não produzirem, 
os caridosos não terão o que distribuir. O socialismo 
morreu por duas razões: uma, não é passível de funcio-
nar sem supressão das liberdades individuais; outra, é 
péssimo para produzir riqueza.
 Com seu socialismo bolivariano, a Venezuela, sen-
tada sobre a terceira maior reserva de petróleo do mun-
do, conseguiu a proeza de implantar o terror, provocar 
o desabastecimento de energia (atualmente, o país vive 
um racionamento pesado) e promover a falta de papel 
higiênico e de medicamentos. O problema dessas 
ideias de igualitarismo é que elas não funcionam e não 
conseguem atingir os fins propostos, por uma simples 
razão: não premiam o talento individual, acabam com 
a iniciativa empreendedora e destroem o sistema 
produtivo criador de riqueza.
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CCR NOVADUTRA.
MAIS DO QUE 20 ANOS DE CONCESSÃO, 20 ANOS DE TRANSFORMAÇÃO.

Mais de 870 mil veículos trafegam diariamente pelos 402 quilômetros da Via Dutra. São milhões de pessoas que se 
beneficiam com as grandes melhorias promovidas pela CCR NovaDutra.  
Uma transformação que ultrapassou o asfalto e mudou a vida dos 23 milhões de moradores dos 36 municípios pelo 
caminho.

•  Considerada a melhor entre as rodovias federais concedidas, segundo pesquisa de satisfação dos usuários realizada 
pelo Instituto Análise por solicitação da ANTT.

•   Bem avaliada na Pesquisa CNT de Rodovias 2015, referência na avaliação das condições do sistema rodoviário 
brasileiro.

•   Mais de 90% dos formadores de opinião aprovam os serviços da CCR NovaDutra e a estrutura física da rodovia, 
segundo pesquisa realizada pelo Datafolha. Pesquisa contratada pela CCR em 2015.

COM MAIS DE R$ 13 BILHÕES INVESTIDOS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, 
A CCR NOVADUTRA SE CONSOLIDA COMO UM MARCO DE INFRAESTRUTURA DO BRASIL.

É por aqui 
que você   
chega lá.

Antes

70% MAIS VEÍCULOS, 79% MENOS MORTES NOS ÚLTIMOS 20 ANOS.

99,8% DO TOTAL PREVISTO PARA INVESTIMENTOS ATÉ HOJE JÁ FORAM REALIZADOS 
E RECONHECIDOS PELA AGÊNCIA REGULADORA.

Depois


