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Capa

 O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos 
Neto, foi eleito o presidente de Banco Central do ano pela 
revista britânica “The Banker”, especializada em Finanças. 
O prêmio Central Banker of the Year, em sua sétima edição, 
homenageia os funcionários que mais conseguiram estimular 
o crescimento e estabilizar sua economia. Campos Neto foi 
premiado na categoria Global e Américas.

 Roberto Campos Neto é filho de Roberto de Oliveira 
Campos Filho e neto paterno de Roberto de Oliveira Campos.
Executivo do mercado financeiro, com 18 anos de passagem 
pelo Banco Santander, é neto do economista Roberto Campos, 
que comandou o Ministério do Planejamento no governo 
Castelo Branco (1964-1967) e foi um dos idealizadores do 
BNDES.

 Graduado em Economia, com especialização em Finanças, 
pela Universidade da Califórnia, Roberto Campos Neto 
trabalhou, entre 1996 e 1999, no Banco Bozano Simonsen, 
nos cargos de operador de Derivativos de Juros e Câmbio, 
operador de Dívida Externa, operador da área de Bolsa de 
Valores e também como executivo da Àrea de Renda Fixa 
Internacional. 
 Também trabalhou de 2000 a 2003, como chefe da área de 
Renda Fixa Internacional no Banco Santander.
 No ano de 2004, ocupou a posição de Gerente de Carteiras 
na Claritas Investimentos. Ingressou no Santander em 2005,

como operador, e, no ano seguinte, tornou-se chefe do setor 
de “trading”. Em seguida, passou a ser responsável pela área
de Tesouraria e Formador de Mercado Regional e 
Internacional.

 Em 15 de novembro de 2018, foi anunciado pelo 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, como o próximo presidente 
do Banco Central, substituindo Ilan Goldfajn. Seu nome foi 
submetido a aprovação no Senado Federal, contando com 55 
votos favoráveis e 6 contrários.

 Antes de assumir a presidência do BC, Roberto Campos  
Neto defendeu a autonomia do BC e a modernização do 
mercado bancário, visando aumentar a concorrência entre 
os poucos bancos que compõe o setor financeiro do país. 
Quando questionado sobre o fato de o lucro dos bancos terem 
se mantido elevados, mesmo durante a crise econômica, 
defendeu que não se pode observar apenas este fator.

“ È preciso ver qual o lucro em relação ao capital empregado. 
O retorno dos bancos já foi bem maior, de 19 %, 20%, e caiu
para 12%. Bancos rendem a mesma coisa que títulos, onde a 
rentabilidade voltou para algo como 15%. Apesar do lucro ser 
crescente, a rentabilidade baixou muito” – Roberto Campos 
Neto, durante sua sabatina no Senado Federal.

Roberto Campos Neto, presidente do 
Banco Central do Brasil

• Fonte CNN Brasil e Wikipedia
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Opinião

A reinvenção das empresas 
no contexto pós-pandemia

 O ano de 2020 trouxe diversos desafios para 
organizações de todos os tamanhos. De uma hora 
para outra, a pandemia do novo coronavírus surgiu, 
obrigando empresas a repensar suas operações e a 
forma como interagem com seus clientes, parceiros 
e colaboradores. 

 Passado o choque inicial e uma vez começado 
o plano de vacinação (ainda que a passos bastante 
lentos), já se pode fazer um exercício do que está por vir 
e de como as organizações – seja uma multinacional, um 
escritório de advocacia ou uma microempresa – podem se 
preparar para esse novo cenário e adaptar os seus respectivos 
modelos de negócio.  

 O primeiro aspecto diz respeito à questão imobiliária e à 
avaliação que o empresário deve fazer sobre a necessidade/
adequação dos imóveis que ocupa em relação à sua operação.              
O novo contexto não parece ser muito receptivo a espaços 
vazios e edifícios faraônicos.

 Pelo contrário, no momento atual, o empresário deve 
priorizar espaços integrados e inteligentes, com salas 
tecnológicas e multifuncionais, que permitam a conexão 
dos membros da organização com seus interlocutores. 
Isso permitirá, por exemplo, uma grande economia com 
despesas de viagens nacionais e internacionais, que muitas 
vezes envolviam longos deslocamentos para uma reunião de 
apenas 30 minutos.      

 Outra questão fundamental se relaciona a investimentos 
em tecnologia e ao processo de digitalização. Em um cenário 
pós-pandemia, a empresa que não realizar esses investimentos 
certamente perderá competividade e sucumbirá diante dos 
seus concorrentes.      

 Isso já está ocorrendo em diversas indústrias. Bancos estão 
fechando agências e investindo nas suas plataformas digitais, 
empresas de varejo e e-commerce estão incorporando start-
ups, corretoras de valores estão adquirindo fintechs. Já se 
tem notícia, inclusive, de escritórios de advocacia sem uma 
sede física, isso é, 100% digitais. 

 Embora, pessoalmente, acredite que a presença física 
seja importante para um escritório de advocacia, tal exemplo 
demonstra que realmente vivemos novos tempos e que 

aquele que não se adaptar à nova realidade não 
sobreviverá.       

 Empresas também não podem ignorar 
o fato de que o regime de teletrabalho (home 
office) veio para ficar. A experiência prática 
mostra que, se observadas determinadas regras, 
tal regime não só funciona, como pode aumentar 
a produtividade e eficiência da organização como 

um todo. Da mesma forma, aumenta a qualidade de vida dos 
colaboradores, que não mais têm que perder várias horas do 
dia com deslocamentos.     

 Tudo isso se soma a demandas que já existiam no período 
pré-pandemia e que, hoje, devem estar inexoravelmente 
ligadas a qualquer atividade empresarial. Me refiro a 
políticas de compliance sérias e assertivas, com tolerância 
zero a atos de corrupção; políticas adequadas de proteção 
de dados, privacidade e segurança da informação; práticas 
sustentáveis que permitam a conciliação da operação com o 
meio-ambiente; e uma política de diversidade, que torne a 
empresa mais diversa e promova a inclusão.

 Só assim, empreendedores poderão ter sucesso no 
contexto pós-pandemia, garantindo a perpetuação dos seus 
negócios e, em última instância, das próprias organizações.           

 No escritório Dannemann Siemsen, implementamos essas 
iniciativas e estamos nos mudando para a região do Jardim 
Oceânico, na Barra. A nova sede terá uma arquitetura moderna 
e sustentável. Além disso, temos investido maciçamente em 
tecnologia e nos tornado um escritório cada mais digital. 
O objetivo é que o escritório que completou 120 anos em 
2020 passe pelos próximos 120 com a mesma excelência e 
reputação. 

Peter Eduardo Siemsen*

* Sócio e coordenador do Departamento de Inteligência do escritório Dannemann Siemsen.  
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2021 – Sol e Vênus trazendo melhorias!

Opinião

 No ano passado, na realidade, final 2019, escrevi um 
artigo citando das tendências e previsões para o ano de 
2020. Um ano que passou, e foi, realmente, um marco na 
história, podemos dizer, pelo menos de uns tempos recentes. 
Astrologicamente também, porque algumas conjunções 
astrológicas que aconteceram entre Saturno, Plutão e Júpiter, 
os três juntos, é bem raro. Faz 38 anos, aproximadamente, 
que elas não aconteciam e, no mesmo lugar, em 22 graus de 
Capricórnio , já fazia mais de 1000 anos. Então, um marco 
de início de um novo momento para todos nós, para toda 
a humanidade. O ano de 2020 foi difícil para um tanto de 
pessoas, mas foi um ano que, conforme uma das previsões 
que eu havia feito, favorável para o mercado financeiro, 
para o desenvolvimento das bolsas e para quem pode e teve 
condições de investir nessa área. Evoluiu, ganhou, cresceu. 
Também o setor ligado à informática, modernidade. Nós 
vemos que empresas do ramo do “e-commerce”, cresceram 

muito no ano 2020, mas houve aqueles que tiveram seus 
empregos prejudicados, seus negócios, praticamente, 
fechados, então, mostrando a necessidade de se renovar, de 
se encontrar novos caminhos e novas alternativas. 
 E no final do ano de 2020, no dia 21 de dezembro mais 
precisamente, aconteceu a conjunção de Júpiter com Saturno. 
Essa conjunção fecha o ciclo das conjunções de 2020 e está 
ligada a um movimento muito interessante, porque na época 
do nascimento de Jesus, essa conjunção aconteceu e alguns 
até dizem que é representa, assim, a estrela de Belém. Eu vejo 
que não é exatamente isso, mas que é uma conjunção que 
mostra um novo caminho. Júpiter é o conhecimento e Saturno 
é a aplicação desse conhecimento, é a sabedoria. A conjunção 
desses dois traz para essa perspectiva de recebermos algum 
conhecimento e colocarmos em prática, tanto que as vacinas 
da Covid-19 aconteceram mais publicamente nesse período. 
Então, nós vemos o conhecimento aplicado, o conhecimento 
sendo levado à prática. Assim, isso exemplifica, em âmbito 
geral, o que podemos fazer em nossa vida, individualmente: 
buscar novos conhecimentos, abrir-se a novos horizontes. E o 
ano de 2021 é o início deste novo ciclo, dessa nova fase para 
todos nós. 
 Neste ponto é importante dar uma explicação: eu tenho me 
concentrado mais, não em fazer previsões, principalmente 
previsões negativas, que eu nunca gostei de fazer, mas 
principalmente em dizer o que nós podemos fazer com as 
condições astrológicas que estão vigorando nesse período, 
nesse ano que vem pela frente. Portanto, estou dizendo 
exatamente isso, nós podemos aprender alguma coisa nova, 
ampliar nossos horizontes e colocar em prática o nosso 
conhecimento. Se temos um conhecimento que não está 
sendo praticado, é hora de colocar em prática. 
 E, do ponto de vista astrológico, o ano solar, se inicia 
quando o Sol ingressa em Áries ou quando acontece o 
equinócio da primavera no Hemisfério Norte e o equinócio 
de outono no Hemisfério Sul, em 20-21 de março. Então, 
temos um mapa que vale até o final de março de 2021, que 
é o mesmo que está regendo o ano de 2020. Esse mapa 
tinha na sua linha do horizonte o planeta Marte, que é um 
planeta associado a essas dificuldades vividas, é um planeta 
considerado na Astrologia promotor de efeitos negativos, 
maléficos. Apresenta dificuldades para as pessoas, conflitos 
e desentendimentos, até guerras e tudo isso que vimos 

    Maurício Bernis*
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* Consultor Astrológico empresarial desde 1989. Formado em Engenharia com especialização em Planejamento e Estratégia de Negócios.

acontecer, além da própria pandemia, as guerras entre as 
pessoas, as lutas, os conflitos ideológicos e de diferenças de 
compreensões. 
 Tudo isso vai melhorar a partir do final de março de 2021, 
quando nesse novo mapa do ano de 2021, encontramos na 
linha do horizonte o Sol em conjunção com Vênus, que é o 
planeta da paz, da harmonia, da concórdia. Portanto, mudam-
se as configurações e poderemos viver momentos de mais 
tranquilidade, de mais facilidade. É óbvio que as coisas não 
acontecem da noite para o dia, aquelas pessoas que são de 
natureza conflituosa continuarão a ser de natureza conflituosa, 
mas há uma janela, há uma oportunidade para que cada um 
se concentre, se ligue nessa força solar, que é a força da luz 
que ilumina toda a nossa Terra e traz para nós uma energia de 
ação, de colocar em prática o que queremos, expressar nossa 
vontade, nosso querer direcionado. Em adição, o planeta 
Vênus também tem uma ligação bem forte com os aspectos 
de valores da vida, inclusive valores financeiros, portanto, 
é um ano onde podemos ter um bom direcionamento, que, 
com atenção poderemos fazer uso equilibrado dos nossos 
recursos financeiros. Esse é um ponto que eu vejo, de uma 
forma geral, para todos. 
 Para o Brasil, ou seja, para a previsão do nosso país, 
estamos no momento divisor de águas - de março em diante, 
que mostra um período de transformações, que envolvem o 
trabalho, o emprego, com fortes desafios. O desenvolvimento 
é na área agrícola. O agronegócio é o grande negócio para esse 
ano 2021. Teremos na área de transportes e infraestrutura, 
oportunidades de desenvolvimento de negócios. Acredito 
que os governos Municipais, Estaduais e Federal farão 
investimentos nessas áreas e o dinheiro vai circular no campo 
do transporte e da infraestrutura. Transporte em todos os 

modais, aviação, navegação, férrea, terrestre, etc. Destaco o 
setor da comunicação, que está se reinventando, descobrindo 
novos horizontes, novos ambientes, de forma que haverá 
mais circulação de dinheiro nessa área de investimentos, com 
novas tecnologias e um tanto de inovações (Vide 5G). 
 É um ano onde podemos buscar ampliar os nossos 
conhecimentos ligados a tecnologia. 2020 já nos obrigou 
de alguma forma a fazer isso. Em 2021 continua esse 
crescimento.
 No ambiente social, das relações humanas, eu vejo que a 
presença de Vênus junto à Netuno, também no Ascendente, 
traz um momento de inspiração, um momento de foco na 
espiritualidade.  Para aqueles que quiserem, é um tempo de 
sintonia, ou seja, quem puder usar essa sintonia, o “feeling” 
nos negócios, a intuição na vida terá bons resultados. 
Lazer e entretenimento, pode ter uma recuperação, lenta, mas 
notável. 
 Concluindo, o ano 2021 terá suas dificuldades, que 
nós já sabemos, e continua uma série de situações como 
consequência da pandemia, mas é um ano de oportunidades, 
é um ano onde podemos nos encontrar numa forma melhor 
e mais rica, em todos os sentidos, da criatividade ao sentido 
da realização mesmo, profissional, material. Esse mesmo 
mapa traz no Meio do Céu, que é o ponto de direcionamento, 
de destino, o signo de Capricórnio. Esse signo nos chama 
a subir, acender uma montanha, crescer, ir em busca de um 
horizonte, de um objetivo, estabelecer metas em busca da 
realização. 
 
 Desejo a todos um Feliz 2021, com crescimento, paz e 
harmonia!
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O crescimento do Brasil depende de um 
sistema de patentes eficaz e confiável

Opinião

  A inovação tecnológica está no 
centro das atenções da economia 
mundial e sua proteção tem um 
papel essencial na tomada de 
decisões de investimento de 
empresas. Dados da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI) mostram um significativo 
incremento na utilização do sistema 
internacional de patentes nas últimas 

décadas. O Brasil, no entanto, não seguiu essa tendência, ao 
contrário – o número de pedidos internacionais de patente 
depositados no país caiu 32% entre 2013 e 2018.
 A edição de 2020 do Índice Global de Inovação, indicador 
econômico divulgado pela OMPI, trouxe o Brasil em 62º 
lugar entre 131 países, demonstrando que os projetos de 
investimento das empresas estão deixando de lado o nosso 
mercado, mesmo sendo a nona maior economia do mundo.
 A efetividade de proteção das invenções por patentes 
em nosso país é um dos elementos cruciais para manter a 
atratividade do Brasil e, assim, galgar melhores posições nos 
rankings de inovação. É indispensável que o processamento 
de pedidos seja confiável do ponto de vista jurídico, de 
modo a dar segurança aos empreendedores e estimular 
investimentos em novos produtos e serviços.
 Com processamentos de pedidos de patente que se 
estendiam, em média, por mais de dez anos, o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não logrou êxito 
nas últimas décadas em manter um sistema que contribuísse 
para a atração de investimentos. A título de exemplo, mais 
de 40% das patentes atualmente em vigor no Brasil foram 
concedidas em aplicação de uma regra do parágrafo único do 
artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Essa regra serve 
como garantia aos titulares de patente contra a morosidade 
do INPI, estabelecendo que o prazo de validade de patentes 
de invenção, regularmente de 20 anos contados da data de 
protocolo no INPI, seja de pelo menos 10 anos a partir da 
data de concessão.
 Contudo, essa garantia está sendo injustificadamente 
atacada por certos grupos que visam apenas seu próprio 
lucro, desconsiderando os interesses da sociedade brasileira. 
Esses grupos buscam a declaração de inconstitucionalidade 
desse mecanismo de validade mínima exatamente quando 

o país mais precisa de um sistema de patentes forte, que 
traga confiança aos agentes econômicos locais e àqueles que 
desejam investir no Brasil.
 Esta ameaça, se levada a cabo, tende a sabotar o 
desenvolvimento de áreas inovadoras no país, em um 
momento de crise sanitária e econômica que demanda 
inovação e investimentos. A implementação do 5G e de 
todo o valor agregado sobre a infraestrutura, por exemplo, 
não prosperará no país se houver dúvidas quanto à proteção 
patentária.
 Com efeito, o ataque ao mecanismo de garantia de proteção 
de no mínimo 10 anos contados da concessão pode ter como 
consequência a anulação de mais de 24 mil patentes, o que 
seria devastador para muitos setores. O de telecomunicações, 
por exemplo, teria 91% de suas patentes no país anuladas –, 
assim como as áreas de biotecnologia e farmacêutica, que 
teriam anuladas, respectivamente, 72% e 69% das patentes 
hoje em vigor.
 O Brasil precisa demonstrar o seu engajamento com o 
avanço tecnológico. Abdicar do mecanismo que garante a 
proteção efetiva de invenções, sobretudo quando o INPI já 
vem agilizando seus processos de forma a fazer com que as 
patentes concedidas com essa duração sejam minoria, é um 
contrassenso e trará graves consequências para a atração de 
investimentos estrangeiros.
 Da mesma forma, não trará incentivos para que as 
empresas inovadoras brasileiras utilizem o sistema de 
patentes para agregar valor às suas atividades econômicas e, 
dessa forma, contribuir ao progresso econômico e social de 
nosso país. Defender a pertinência do mecanismo de proteção 
mínima de 10 anos para patentes é mais do que uma posição 
econômica e socialmente coerente, é uma necessidade.

Sobre a AHK Paraná – Estimular a economia de mercado por meio da 
promoção do intercâmbio de investimentos, comércio e serviços entre a 
Alemanha e o Brasil, além de promover a cooperação regional e global entre 
os blocos econômicos. Esta é a missão da Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha (AHK Paraná), entidade atualmente dirigida pelo Conselheiro 
de Administração e Cônsul Honorário da Alemanha em Curitiba, Andreas F. H. 
Hoffrichter. 
 Fundada em 1972, a AHK Paraná integra uma rede composta por mais de 140 
Câmaras binacionais alemãs em 92 países ao redor do mundo que trabalham em 
prol do fomento profissional de seus associados e no estímulo ao networking 
entre diferentes organizações. Com foco no desenvolvimento do Paraná, a 
AHK Paraná está entre as cinco melhores e mais completas câmaras bilaterais 
do Brasil e agrupa empresas de capital ou know-how alemão e companhias 
brasileiras instaladas no estado com interesses na Alemanha.

 Rafael Tögel*

*Conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná). É engenheiro mecânico e especialista em patentes. 
Responsável pelo Licks Attorneys de Curitiba, especializado em propriedade intelectual.
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Confiança é fundamental

Rio de JaneiRo
avenida das américas, 3434 
Bloco 4 - Salas 311 e 312
Condomínio Henrique Simonsen
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ
CeP 22.640-102 Tel.: 21 3231-5900

SÃo PaULo
Rua Vergueiro, 2087 - Cj. 101
Vila Mariana - São Paulo 
CeP 04.101-000
Tel.: 11 5087-8910
Fax: 11 5087-8810

• Consultoria tributária 

• Assessoria jurídica tributária

• Perícias contábeis

• Contabilidade
• Diagnóstico de Procedimentos fiscais
• Supply Chain - Foco tributário
• Preços de Transferência
• Revisão, preparação e retificação de obrigações    
fiscais acessórias

• Due diligence fiscal
• BPO - Terceirização de Processos 
• Inovação tecnológica - Contábil/fiscal
• Recuperação de créditos fiscais 
• Treinamentos empresariais
• Mediação e arbitragem 

Junto com seus parceiros do Grupo CorpServices a Branco Consultores oferece além de 
seus trabalhos de consultoria e contencioso tributário, as seguintes áreas de serviços:

EmprEsa do Grupo CorpsErviCEs
EmprEsa do Grupo CorpsErviCEs

brancoconsultores.com

 Todos os presidentes iniciam seu mandato com promessas 
de uma agenda ambiciosa.
 Mas para Joe Biden, as crises sanitária e econômica 
causadas pela pandemia tornam urgente a implementação 
dessas medidas. O desfio é grande. O pacote de US$ 1,9 
trilhão proposto no dia seguinte à posse, ainda precisa ser 
aprovado no Congresso.

 Veja os 10 desafios econômicos do governo Biden:

• Pacote de US$ 1, 9 trilhão
• Cerco às bi”big techs”
• Sistema Tributário
• Encarar a China
• Guerra comercial
• Sistema financeiro
• Pequenas empresas
• Dívidas das famílias
• Baixo carbono
• Infraestrutura e transporte

                                                              *Fonte: O Globo e New York Times  

O desafio é grande para o 
novo governo americano

Internacional
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Possibilidade de questionamento judicial 
da nova lei do Estado de São Paulo que

 estabelece a obrigação legal de 
complementação de ICMS-ST

Opinião

 A  nova lei 17.293/20 alterou a legislação do ICMS de 
São Paulo para estabelecer expressamente a obrigatoriedade, 
no plano legal, da complementação do ICMS-ST pelo 
substituído, quando: (I) o valor da operação ou prestação 
final com a mercadoria ou serviço for maior que a base de 
cálculo da retenção; ou (II) da superveniente majoração da 
carga tributária incidente sobre a operação ou prestação final 
com a mercadoria ou serviço.
 Desta forma, a lei 17.29320 “legaliza” prática já adotada 
no Estado de São Paulo, disciplinada através da Portaria CAT 
42/2018, nos termos do artigo 265, I e II, do Regulamento 
ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/2000. No entanto, 
nota-se que a hipótese de complementação prevista no 
art. 265, I, do RICMS-SP, era menos abrangente, pois se 
aplicava apenas na situação em que a base de cálculo da 
substituição houvesse sido fixada nos termos do art. 40-A 
do Regulamento, ou seja, tivesse sido determinada por meio 
de preço final ao consumidor, único ou máximo, autorizado 
ou fixada por autoridade competente. Já a hipótese prevista 
no novo art. 66-H DA Lei 6.374/89, acrescentado pela Lei 
17.293/20, se aplica genericamente a qualquer situação em 
que o valor da operação final for superior a base de cálculo 
da retenção.

 Em relação às hipóteses de complementação já previstas 
no artigo 265 do RICMS/SP, entendemos que, antes da lei 
17.293/20, esse dispositivo carecia de base legal adequada, 
violando o princípio da legalidade, podendo ser questionada 
judicialmente pelos contribuintes.
 Mesmo em relação ao futuro, porém, entendemos que há 
bons argumentos para se questionar a constitucionalidade da 
Lei 17.293/20.
 Em primeiro lugar, destaca-se que o art. 150, no § 7º, 
da CF prevê apenas o direito de restituição do ICMS ao 
contribuinte na hipótese em que o fato gerador presumidor 
não se realizar. Em 2016, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 593.849, o STF reconheceu que o direito 
à restituição também se aplica na hipótese em que o valor 
efetivo da operação final for menor do que a base de cálculo 
da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição 
tributária, tendo fixado a seguinte tese: “É devida a restituição 
da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária ‘para frente’, quando a base de cálculo efetiva da 
operação for inferior à presumida.” (tema 201).

 No entanto, o julgamento do STF estabelece apenas o 
direito à restituição do contribuinte, não decorrendo da tese 
fixada, necessariamente, embora a matéria seja polêmica, o 
dever do contribuinte efetuar a complementação do ICMS-
ST na hipótese em que o valor da operação final for superior 
à base presumida estabelecida pelo próprio Estado, através 
de um mecanismo de cobrança antecipada que apenas lhe 
beneficia.  
Além disso, de acordo com o art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF, 
cabe à lei complementar dispor sobre substituição tributária 
de ICMS. Nesse sentido, a Lei Complementar 87/96, que 
regulamenta a matéria, prevê apenas o direito do contribuinte 
ao ressarcimento do ICMS-ST recolhido a maior e não 
o dever de complementação do ICMS pelo contribuinte 
na hipótese em que o preço final da operação for superior 
à base presumida do ICMS-ST, o que também indica a 
inconstitucionalidade da Lei 17.293/20, por tratar de matéria 
reservada à lei complementar. 
 Acrescente-se que tendo a Lei 17.293/20 estabelecido 
novas hipóteses de complementação, algumas que sequer 
estavam anteriormente previstas no RICMS-SP, entendemos 
que a vigência imediata da norma também viola o princípio 
constitucional da anterioridade, segundo o qual, como 
regra, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou, respeitado, ainda, o prazo mínimo de 90 dias.
Também consideramos que a exigência de complementação 
na hipótese em que houver superveniente majoração da 
carga tributária incidente sobre a operação final – ou seja 
entre o momento da exigência do ICMS-ST e a ocorrência 
da operação final -, também pode ser questionada, devendo 
essa majoração superveniente, ademais, respeitar o princípio 
da anterioridade.
 Por fim, a lei 17.293 também prevê a possibilidade do 
Poder Executivo instituir o Regime Optativo de Tributação 
da Substituição Tributária (ROT) para segmentos varejistas, 
com dispensa de pagamento do valor correspondente à 
complementação do imposto retido antecipadamente, nas 
hipóteses em que o preço praticado na operação a consumidor 
final for superior à base de cálculo utilizada para o cálculo 
do débito de responsabilidade por substituição tributária, 
compensando-se com a restituição do imposto assegurada ao 
contribuinte.

Hugo Barreto Sodré Leal, Sarah Mila Barbassa e André Alves de Melo*

* Sócios do Cescon Barrieu.
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Foram anunciados investimentos de quase 
R$ 7,9 bilhões nas  últimas oito semanas

Dinheiro 

● O Governo Federal planeja investir R$ 3,4 bilhões em 
uma nova fábrica de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). A unidade será localizada no Rio de Janeiro 
(RJ) e ampliará em até quatro vezes a capacidade de 
produção de vacinas e biofármacos. A conclusão das 
obras e prevista para 2023.

● O Grupo Caoa anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão 
em Anápolis (GO) para produzir 10 novos veículos nos 
próximos cinco anos.

● O Governo do Estado de São Paulo está investindo R$ 
826 milhões em saúde. O aporte faz parte do programa 
da Secretaria de Estado da Saúde com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e abrange 71 
municípios no estado.

● O Governo do Estado do Mato Grosso pretende investir 
R$ 622,6 milhões na modernização de hospitais regionais 
e unidades especializadas no estado entre 2020 e 2021. 
Cerca de 158 milhões serão utilizados para reforma e 
ampliação das estruturas e o restante para a aquisição de 
equipamentos e móveis.

● O Governo do Estado do Maranhão está pavimentando 
mais de 300 km de rodovias, com investimento de mais 
de R$ 500 milhões.

● A mineradora Atlantic Nickel investirá R$ 1,8 bilhão 
em Itagibá (BA). O montante será usado O Governo do 
Estado da Paraíba investirá US$ 56 milhões no Projeto 
Aprimoramento do Modelo de Atenção na Rede de Saúde 
(Amar). Do montante, US$ 45 milhões serão concedidos 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

● A Ambev investirá R$ 255 milhões para ampliar a fábrica 
em Itapissuma (PE). Serão destinados R$ 155 milhões 
para a produção de cerveja e R$ 100 milhões para instalar 
uma nova linha de envase.

● O Governo do Estado de São Paulo investirá R$ 160 
milhões na construção de uma fábrica da vacina 
Coronavac pelo Instituto Butantan. A unidade será 
concluída em 10 meses e terá capacidade de produção de 
100 milhões de doses por ano.

●    A rede de postos de combustíveis Monte Carlo fez uma 
parceria com a International Meal Company (IMC) para 
instalar 18 novos restaurantes das marcas Frango Assado 
e Pizza Hut. As unidades serão instaladas nos municípios 
de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Rio Claro, 
todos no interior de São Paulo. O investimento ultrapassa 
R$ 100 milhões.

●    A norte-americana MSD Saúde Animal planeja investir 

R$ 77,4 milhões até 2023. O projeto inclui a construção 
de uma linha de produção em Cruzeiro (SP).

● A Equatorial Maranhão está investindo R$ 68 milhões em 
energia elétrica para as regiões industrial e turística do 
estado.

● O Governo do Estado do Paraná vai investir R$ 45,7 
milhões em painéis solares que serão instalados nos 
prédios públicos a partir de 2021.

● A CPFL Paulista pretende investir R$ 16 milhões para 
ampliar a potência da rede de energia em Americana 
(SP). A conclusão do projeto é esperado para o primeiro 
semestre de 2022.

● A Rodonaves, empresa de transporte e logística, anunciou 
investimento de R$ 4 milhões para operar no segmento 
aéreo de cargas e outros R$ 11 milhões na aquisição de 
40 caminhões neste ano.

● A Eneva adquiriu 3 blocos na bacia do Amazonas e um 
bloco em Juruá em leilão realizado pela ANP com aportes 
de cerca de R$ 38,7 milhões.

● A Shell Brasil conquistou um bloco na bacia de Campos 
com bônus de mais de R$ 12 milhões no leilão realizado 
pela ANP.

● A Imetame e a ENP Ecossistemas arremataram 7 blocos 
na bacia do Espírito Santo com aporte de R$ 356 mil em 
leilão realizado pela ANP.

● A Imetame adquiriu um bloco no campo de Juruá com 
bônus de R$ 5,7 milhões no certame da ANP.

● A Eneva, em conjunto com a Enauta Energia, adquiriu 4 
blocos na bacia do Paraná com bônus de R$ 2,1 milhões 
no leilão realizado pela ANP.

● A PetoRecôncavo conquistou um bloco na bacia de 
Potiguar com bônus de R$ 75 mil no certame da ANP.

● A Petroborn adquiriu um bloco na bacia de Tucano com 
aporte de R$ 50 mil no certame realizado pela ANP.

● A Neoenergia planeja inaugurar o maior corredor de 
recarga rápida para carros elétricos do Nordeste no 
segundo semestre de 2021. O projeto prevê a ligação de 
sete capitais com a instalação de 18 eletropostos ligando 
1,1 mil km de rodovias entre Salvador e Natal.

• Fonte: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos Bradesco
• Conheça também nosso site: economiaemdia.com.br 
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O Marco Legal das Startups: opção de compra 
e subscrição de participação societária

Opinião

 O envio do marco legal 
das Startups (Projeto de Lei 
Complementar 249/2020) pelo 
executivo ao congresso em outubro 
reaqueceu as discussões sobre 
a necessidade de adaptação da 
legislação às necessidades dessas 
empresas que, por meio de processos 
mais ágeis do que uma empresa 
comum, desenvolvem produtos e 

serviços inovadores.
 O projeto, que pretende criar um ambiente legislativo 
mais propício ao desenvolvimento das Startups, traz no art. 
4º a previsão dos contratos que podem ser firmados para 
captação de investimentos.
 
 O Projeto de Lei procurou não engessar as formas de 
captação de investimento – ao contrário do que foi feito com 
o contrato de parceria do investidor-anjo – e apenas nomeou 
alguns contratos sem descrever quais formalidades devem 
ser observadas.
 Foram enumerados no projeto do marco legal os contratos 
de mútuo conversível (forma mais utilizada atualmente), 
emissão de debênture conversível, formalização de uma 
sociedade em conta de participação, contrato de opção de 
subscrição de ações ou quotas e contrato de opção de compra 
de ações ou quotas.
 O contrato de mútuo conversível, apesar de até o 
presente momento não ser especificamente previsto em 
lei, não constitui instrumento completamente estranho à 
legislação, pois o mútuo é previsto no código civil e a forma 
de contraprestação no vencimento do contrato pode ser 
realizada da forma que as partes ajustarem, inclusive por 
cessão de participação societária.  
 A emissão de debêntures conversíveis é uma das formas 
de captação de investimento regulamentada pela Lei das 
Sociedades Anônimas, de modo que sua efetivação deverá 
observar os limites legais.
 A formalização de sociedade em conta de participação 
também deve observar as regras legais, dispostas no código 
civil.
 Resta-nos, então, a análise dos contratos identificados 
pelo legislador como “opção de compra de ações ou quotas” 
e “opção de subscrição de ações ou quotas”.

 A opção de compra e subscrição de participação societária, 
conforme prevista no art. 168, §3º da Lei das Sociedades 
por Ações, é uma concessão feita aos administradores, 
empregados ou prestadores de serviços da empresa, que 
promete a eles a possibilidade, em certo período de tempo, de 
adquirir uma parcela de participação societária por um valor 
pré-fixado.
 Esse tipo de instrumento, na forma prevista na Lei das 
Sociedades por Ações, pretende premiar o administrador/
funcionário e ainda incentivá-lo a maximizar sua colaboração 
de forma a aumentar o valor da empresa no mercado, com a 
finalidade de obter maior vantagem na hora que o direito de 
compra ou subscrição for exercido.  
 Observe-se que a opção de compra ou subscrição de 
ações é gratuitamente fornecida ao beneficiário, que depois, 
onerosamente, adquirirá participação societária.
 A diferença entre opção de compra e opção de subscrição 
não consta em lei, mas convencionou-se que está na forma 
como a sociedade disponibiliza a participação societária ao 
beneficiário. Na opção de compra de ações o beneficiário 
adquire as ações/quotas que estiverem na tesouraria da 
sociedade, enquanto na opção de subscrição a sociedade 
emite novas ações ou quotas, mediante aumento de capital.
Para ambas as espécies de opção, a legislação exige 
que a companhia deverá ser de capital autorizado. Essa 
característica da companhia não afeta seu enquadramento 
nem divisão dos lucros, mas apenas prevê no estatuto (ou 
contrato social) que o capital social poderá ser aumentado 
até “X”.
 Diante da breve explicação, é possível perceber que a 
opção de compra e subscrição de ações ou quotas não se 
trata de meio de captação de investimento, mas sim de forma 
de premiação e incentivo a administradores, funcionários e 
prestadores de serviços.
 Gera ainda confusão o fato de a Lei das Sociedades por 
Ações prever especificamente a existência de um modelo 
contratual que se destina à captação de investimentos, 
denominado de bônus de subscrição. Diferentemente das 
opções, no bônus de subscrição o investidor adquire o direito 
de futuramente comprar – melhor dizendo, subscrever – 
ações que serão futuramente emitidas mediante aumento do 
capital social, por um valor pré-fixado.
 Nesse modo de contratação, o bônus de subscrição é 
considerado um título autônomo e circulável no mercado, de 

Carol Fedalto*
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forma que pode ser cedido a terceiros a qualquer momento. 
Importante destacar que a opção de compra ou subscrição de 
ações é um direito personalíssimo, justamente pelo caráter de 
premiação ao colaborador.
 Outro aspecto importante a respeito do bônus de subscrição 
é o fato de que quando de sua emissão, é assegurado ao 
acionista o direito de preferência em sua subscrição, de 
modo a lhe assegurar a manutenção de seu percentual de 
participação no capital social e, também, de não sofrer uma 
diluição injustificada em seu patrimônio.
 Ainda, o bônus de subscrição apenas poderá ser 
ofertado por sociedades anônimas de capital autorizado, 
pela necessidade de aumento do capital social. Por isso, 
esse instituto não poderia ser empregado pelas sociedades 
limitadas.
 Fato é que os contratos de opção (seja de compra ou 
subscrição) e o bônus de subscrição são institutos diferentes, 
com objetivos diversos, que conferem aos aderentes direitos 
e deveres diferentes. Ao deixar de explicar e regulamentar o 

que entende por “opção de compra” e “opção de subscrição”, 
o legislador perdeu a oportunidade de criar um  negócio 
jurídico  aplicável a todos os tipos societários, destinado à  
captação de investimentos e ocasionou a confusão com a 
figura da opção de compra de ações já regulada na Lei das 
Sociedades por Ações.
  A imprecisão trazida no Projeto do Marco Legal das 
Startups evidencia o problema que vem sendo experimentado 
– em especial – no âmbito das Startups: a assinatura de 
contratos que, a priori, não seriam previstos na legislação 
brasileira. Tome-se por exemplo os contratos citados acima: 
a assinatura de um contrato de captação de investimentos 
com a nomenclatura de opção de compra de ações conferiria 
a ele tratamento jurídico completamente diverso do almejado 
pelas partes e, não havendo quotas ou ações disponíveis 
em tesouraria, seria capaz de mitigar a posição societária 
dos sócios ou acionistas que deixariam de concorrer para 
o aumento de capital, permitindo, inclusive, a alteração do 
poder de controle societário.  

*Advogada, especialista em direito empresarial, com foco nas áreas de direito societário e contratual.  Sócia do escritório Assis Gonçalves, Kloss Neto e Advogados Associados.
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Internacional
Oportunidades de negócios globais 

para economia circular podem chegar 
a US$ 4,5 trilhões até 2030

 A economia circular tem o potencial de transformar 
cadeias de valor e atender as expectativas de mudanças por 
práticas sustentáveis advindas de consumidores, lideranças 
globais e investidores. Com isso, a perspectiva é que a 
circularidade apresente oportunidades de negócios globais 
da ordem de US$ 4,5 trilhões até 2030. As informações são 
de Mathew Govier, diretor da Accenture, em palestra no 
Núcleo Economia Circular, da BW Expo Summit e Digital 
2020. A continuidade do atual modelo linear de economia 
é ruim para os negócios, segundo Govier, porque existe um 
desperdício em diversos pontos, desde o consumo; passando 
pela capacidade, no qual os produtos não são usados em sua 
total capacidade; pelo ciclo de vida, com os produtos atingido 
o fim da vida de forma muito rápida por falta, por exemplo, 
de design; até o desperdício no valor integrado, quando 
os componentes, energia e materiais não são recuperados 
porque os resíduos são simplesmente descartados.
 Nesse sentido, novos modelos de negócio têm surgido 
para aumentar a circularidade dos materiais, como a oferta 
de produtos como serviços, as plataformas compartilhadas, 
ou seja, o uso de ativos por meio de compartilhamentos e 
a extensão da vida útil dos produtos através de upgrades 
e recondicionamentos. Somado a isso, há também a 
valorização do uso de energia renovável, de material 
reciclado e a recuperação de recursos e de materiais. 
“Outro fator importante para a economia circular será a 
mistura da tecnologia digital, com a inovação biológica e o 
desenvolvimento das tecnologias físicas, por exemplo, o uso 
de nanotecnologia, engenharia genética e robótica”, disse 
Govier.
 Na sequência, Denise Braun, fundadora da All About 
Waste, falou sobre a importância da Certificação TRUE 
Zero Waste, que estabelece metas de desperdício zero 
para empreendimentos, reduzindo a pegada de carbono e 
apoiando a saúde pública. “Espaços certificados TRUE são 
ambientalmente responsáveis, mais eficientes no uso de 
recursos e ajudam a transformar resíduos em economia e 
fluxo de renda adicional”, explicou.
 Além de promover a economia circular, a certificação 
envolve todos os stakeholders em práticas e políticas que vão 
além da sustentabilidade ambiental, uma vez que também 
atendem questões econômicas e sociais. “Uma estratégia de 

lixo zero melhora os processos de produção e estratégias de 
remediação ambiental, que podem levar a patamares maiores 
e mais inovadores”, acrescentou Denise.
 Logo após, o curador do Núcleo Economia Circular, 
Ian McKee, trouxe três cases brasileiros que valorizam a 
economia circular. Marcelo Ebert, CEO da YVY, empresa 
que atua no mercado de limpeza, comentou sobre maneira 
que foi estruturada a oferta de seus produtos. “Quando a 
circularidade já está na concepção do negócio, é mais fácil 
desenvolver uma estratégia para atender seus requisitos”, 
ressaltou.
 Com isso, a YVY conseguiu unir um design que usa 
apenas 1/3 do plástico em sua embalagem ante aos produtos 
convencionais de limpeza, reduzindo, desse modo, em 2/3 
do consumo de plástico da cadeia, com logística reversa e 
experiência do consumidor, que faz uma assinatura para 
receber o produto em casa, devolvendo as cápsulas da 
embalagem para serem reutilizadas em novos produtos. “É 
uma mudança de mentalidade. Saímos da venda de produto 
para gerenciamento de lealdade. Isso porque quando se faz a 
venda de assinatura, a jornada com o cliente está começando 
e precisamos nos preocupar e nos esmerar para que essa 
jornada seja infinita”, ponderou Ebert.
 O segundo caso foi do Programando o Futuro, uma 
ONG, liderada por Vilmar Simion Nascimento, que possui 
o programa Metarreciclagem, no qual se realiza o tratamento 
do lixo eletrônico, o recondicionamento de equipamentos, 
gerando inclusão digital, por meio de qualificação 
profissional. “Os equipamentos recondicionados voltam 
para escola, postos de saúde, comunidades quilombolas, 
telecentros, serviços públicos e delegacias”, comentou.
 Segundo Nascimento, o lixo eletrônico é um dos maiores 
problemas do mundo e o Brasil está entre o 6º ou 7º maior 
produtor do mundo. “O desafio só não é pior porque o 
brasileiro tem o costume de reutilizar o eletrônico, por 
exemplo, dando para pessoas próximas ou revendendo”.
 Ele explica que o lixo eletrônico é um composto de vários 
resíduos, podendo ser feita a segregação de todos os materiais, 
que são encaminhados para a concepção de novos produtos. 
“Um fator positivo é que existe um rastro de onde ele veio 
e para onde ele foi, o que permite fazermos um cadastro da 
origem do material”. 
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Nova Cipasa e Cotiza anunciam Joint Venture 
com investimentos de R$ 2,5 bilhões

 Segunda maior desenvolvedora de projetos urbanos 
do Brasil, a Nova Cipasa fechou uma Joint Venture com a 
urbanizadora gaúcha Cotiza. A parceria prevê lançamento de 
11 empreendimentos até o final de 2021 e um total de 22 até 
2026, com investimento total de R$ 2,5 bilhões nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
 O primeiro lançamento resultante dessa parceria é o 
condomínio de alto padrão Cantegril, em Viamão, no Rio 
Grande do Sul, com 221 lotes e investimento de R$ 418 
milhões. “Não tenho dúvidas de que o Joy Cantegril é 
o empreendimento diferenciado e único que as famílias 
estavam buscando”, diz Rogério Riquelme, diretor executivo 
e sócio da Cipasa Urbanismo Nova Gestão.
 O foco da Joint Venture está no futuro, com metas 
arrojadas: R$ 1 bilhão em investimentos até o final 
deste ano, R$ 110 milhões entrando no mercado até 
fevereiro de 2021 e um total de R$ 2,5 bilhões até 2026. 
Além disso, os projetos já em andamento e lançamentos 
futuros ainda garantem a criação de empregos diretos e 
indiretos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
 A parceria entre a Nova Cipasa e urbanizadora gaúcha 
Cotiza, soma quase 100 anos de experiência no mercado 
imobiliário, mais de 50 mil clientes e 150 milhões de metros 
quadrados de áreas urbanizadas.
 De acordo com Rodrigo Bernardi, CEO e acionista 
da Cotiza, eficiência e excelência definem a parceria. “A 
Nova Cipasa tem, desde 2019, uma cultura empresarial 
muito parecida com o modelo que a Cotiza se orgulha de 
manter desde 1953. A Cotiza sempre terceirizou muitas de 
suas operações para manter a alta qualidade das entregas e 
vimos na Cipasa uma oportunidade de complementar nossa 
operação. É o legítimo dividir para somar”, explica.
 Presente em 23 estados e com mais de 25 mil clientes 
em carteira, a Nova Cipasa vem sentido este aumento na 
demanda do consumidor brasileiro por áreas em condomínios 
e loteamentos mais afastados dos grandes centros. Em 12 
meses, a empresa multiplicou por dez suas vendas e vem 
mantendo uma taxa de crescimento mensal de 10% desde 
março, segundo Marcelo Scalice, Gestor Comercial da 
companhia.
 De acordo com ele, o isolamento por conta da crise de 
saúde mudou o conceito de moradia das pessoas. “Hoje as 
famílias querem áreas grandes, com espaço para home office 
e varanda gourmet, mais distantes dos grandes centros, onde 
possam morar, trabalhar e desfrutar de melhor qualidade de 
vida”, justifica.

Plano prevê lançamentos de 11 projetos na região Sul do Brasil até o final de 2021

 Além do mercado aquecido, outro fator importante para 
o crescimento nos negócios é o novo momento vivido pela 
empresa, com a troca de investidores e gestão realizada no 
final do ano passado, tendo como foco a satisfação do cliente.
Esta estratégia vem surtindo resultados positivos, conforme 
mostra o volume de vendas, com crescimento de sete vezes 
em relação a 2018 e 2019, e recordes mensais de negócios 
fechados. A companhia também está retomando, desde o final 
de setembro, obras em vários estados e gerando empregos 
diretos e indiretos nas cidades onde está presente.
 “Com produtos bem executados e cuidados com o cliente, 
conseguimos gerar resultados em curto prazo”, afirma Rogério 
Riquelme, Diretor-Executivo da Nova Cipasa. Segundo ele, 
por conta do aumento nas vendas, a empresa deve voltar aos 
lançamentos em 2021. “Vivemos um momento importante, 
com recordes de vendas mensais, fruto dessa reestruturação e 
volta da confiança dos clientes na marca”, completa.
 A Nova Cipasa conta com R$ 500 milhões em lotes 
prontos e R$ 6 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) para 
lançamentos futuros.
 A Nova Cipasa é a segunda maior loteadora e 
desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil. Em 25 anos 
de história, ganhou destaque pela sua capacidade técnica e 
solidez e hoje está presente em 23 estados do Brasil e conta 
com um portfólio de mais de 190 projetos e 100 milhões de 
metros quadrados urbanizados
 Fundada em 1953, a Cotiza é uma urbanizadora gaúcha 
especializada em loteamentos, condomínios de lotes e bairros 
planejados. Ao longo dos anos, realizou empreendimentos 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Hoje conta 
com uma carteira de mais de 15 mil clientes e 20 milhões de 
metros quadrados urbanizados.
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Planejamento Patrimonial traz vantagens 
tributárias e menor custo jurídico

Opinião

 No contexto do mundo atual, a complicada estrutura 
normativa ao qual nos submetemos enquanto sociedade acaba 
por gerar certa incerteza e ineficiência nas evoluídas relações 
jurídicas vivenciadas por pessoas e entidades. Diante disso, 
o que antes era explorado apenas por grandes sociedades 
empresárias, o planejamento tributário e patrimonial se tornou 
uma importante ferramenta na busca pela maior eficiência 
e menor custo para os negócios jurídicos celebrados por 
pessoas físicas, famílias e até entidades de pequeno porte.
 Uma correta compreensão e aplicação das normas vigentes 
mostra-se como uma vantagem imensurável àqueles que as 
colocam em prática, transformando-se em uma excelente 
forma de proteção patrimonial além de uma maneira para se 
conferir uma maior eficiência tributária a transações comuns 
e extraordinárias.

 Primeiramente, há de se ressaltar que um planejamento 
patrimonial e tributário, pautado nos limites legais, não se 
trata de uma forma de evasão fiscal, mas sim uma forma de 
redução do ônus tributário por meio do recolhimento exato 
do montante devido que foi gerado das operações[1]. Como 
brilhantemente explicado pelos Ministros da Suprema Corte 
dos EUA, no famoso caso Gregory v. Helvering, que traçou 
diretrizes básicas ao limite do planejamento tributário, “ao 
cidadão cabe pagar a exata quantidade de tributos que a lei 
determina e nada mais, de forma que o pagamento a maior 
representa uma contribuição indireta com a ineficiência do 
Estado”.
 Nesse sentido, um planejamento patrimonial e tributário, 
amparado por profissionais especialistas, competentes para 
estudar e avaliar objetivos e oportunidades, representa um 
eficiente instrumento na otimização tributária e blindagem 
patrimonial dos interessados. Importante ressaltar que um 
planejamento bem sucedido depende das particularidades 
de cada caso apresentado, de modo que se faz de extrema 
necessidade uma análise detalhada dos fatos e circunstâncias 
específicos do caso na elaboração do planejamento mais 
vantajoso conforme diferentes objetivos e necessidades.
 Passando à análise prática do planejamento patrimonial, 
sua forma mais comum é a constituição de uma Holding 
patrimonial.
 Em suma, a Holding patrimonial é uma pessoa jurídica 
constituída, sob as formas previstas em lei, com o objetivo de 

receber o patrimônio de um indivíduo ou família. Dentre seus 
aspectos mais relevantes, a constituição da holding como 
forma de planejamento patrimonial ganhou popularidade 
devido às vantagens que traz no que toca a redução da carga 
tributária e planejamento sucessório.
 Seu início, ou constituição, se dá com a entrega do 
patrimônio, incluindo bens e direitos, objeto do planejamento 
à pessoa jurídica da holding, em troca da participação 
societária. Nos termos da legislação fiscal, a transferência 
patrimonial pode ser feita de forma a não ser reconhecido 
ganho de capital na transação e, ainda, nos termos do inciso I 
do § 2º do art. 156 da CR/88[2], no caso de integralização do 
capital social com bens imóveis, não incidirá o ITBI, salvo 
se a atividade preponderante da sociedade constituída seja a 
locação de imóveis.
 Integralizados ao ativo da holding, os bens e direitos 
serão utilizados na produção de riqueza (aluguéis de bens, 
rendimentos de aplicações financeiras, etc.), que será objeto 
de tributação. Em que pese a atividade empresária estar 
sujeita a um número maior de impostos e contribuições, 
geralmente a alíquota efetiva de imposto pago pela pessoa 
jurídica da holding patrimonial fica abaixo da alíquota do 
Imposto de Renda da Pessoa Física. Explicamos a seguir.
 Via de regra, a pessoa jurídica pode optar por 4 regimes 
de tributação: (i) Lucro Real; (ii) Lucro Presumido; (iii) 
Lucro Arbitrado; ou (iv) SIMPLES[3]. No caso da holding 
patrimonial, o regime escolhido costuma ser o Lucro 
Presumido, desde que a sociedade tenha uma receita bruta 
anual inferior a R$ 78 milhões e não se enquadre nas 
restrições do art. 14 da Lei 9.718/1998.
 Assim, para exemplificação, uma holding patrimonial 
no regime do Lucro Presumido, que tenha como atividade 
a locação de bens imóveis, para fins de apuração do Imposto 
de Renda, primeiramente se aplica um percentual para 
presunção de lucro de 32% (art. 592 do RIR/2018) para, em 
seguida, aplicar a alíquota de Imposto de Renda de 15%. A 
alíquota efetiva do imposto de renda devido gira em torno de 
4,8% da receita com aluguéis.

 Ressalta-se que a legislação ainda prevê um adicional 
no imposto de renda para sociedades cujo lucro tributável 
exceda R$ 240 mil durante o ano-calendário. Em que pese o 
adicional incidir apenas sobre a parcela do lucro que exceder 

  André Alves de Melo, Lucas Babo e Juliano Pinheiro*
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os R$ 240 mil, ainda que se calcule sobre todo o lucro, a 
alíquota efetiva do IRPJ não passará de 8% da receita dos 
aluguéis.
 Aplicando-se a mesma lógica aos demais tributos 
incidentes nas operações da holding patrimonial do exemplo, 
como a CSLL (2,88%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), a 
alíquota efetiva de impostos da holding não passará de 
14,53% sobre o valor dos aluguéis recebidos, enquanto 
na pessoa física seria aplicada a alíquota de 27,5%. Uma 
redução aproximada de 53% da carga tributária.
 Não obstante, tendo em vista as recentes discussões acerca 
de propostas para uma reforma tributária, incluindo uma 
possível tributação das distribuições aos sócios, ressaltamos 
que os interessados devem se manter atentos as discussões 
sobre o tema e junto de seus assessores especialistas avaliar 
possíveis impactos das alterações na legislação tributária 
sobre o planejamento proposto.
 Outro aspecto vantajoso da constituição da holding 
patrimonial está relacionado à sucessão do patrimônio.
Como se sabe, nas transmissões causa mortis ou doações, 
incide o ITCMD, imposto de competência estadual cuja 
alíquota máxima é 8%, aplicada sobre o valor do bem 
transferido. Portanto, no caso da transmissão causa mortis, o 
ITCMD incide sobre toda a herança, podendo alcançar altos 
valores, enquanto, por sua vez, no caso da doação, por ser 
algo planejado, pode-se antecipar a incidência do ITCMD 
de forma que o donatário tenha condições de arcar com o 
tributo.
 Nesse sentido, a holding patrimonial se apresenta como 
uma ótima ferramenta para o planejamento sucessório. Com 
a criação da pessoa jurídica e integralização do patrimônio 
pessoal, os herdeiros podem figurar como sócio, transferindo-

se à estes as quotas sociais de forma gradativa para que, 
quando do momento do recebimento da herança, não seja 
transferido todo o patrimônio de uma vez acarretando em um 
alto valor de ITCMD a pagar.
 A transferência das quotas em vida pode ser realizada de 
diversas maneiras, como doações intervivos, operações de 
compra e venda ou até mesmo com a integralização de capital 
social pelos herdeiros na holding. Enquanto na primeira 
opção ainda há a incidência do ITCMD, mas que pode ser 
fracionado conforme a capacidade dos donatários em pagar 
o imposto devido, nas duas últimas opções a transferência é 
feita sem a incidência do referido imposto por não se tratar de 
transmissão gratuita de bens.
 Diante do exposto, resta claro que a constituição de uma 
holding patrimonial pode resultar em ganhos imediatos, 
devido à redução na tributação incidente sobre a renda, bem 
como ganhos a longo prazo, no planejamento sucessório.
 Diante disso, tal mecanismo de planejamento se mostra 
seguro e vantajoso e deve ser considerado por aqueles 
interessados em aumentar a eficiência e proteção de seu 
patrimônio. No entanto, recomenda-se que para avaliar e 
implementar esse mecanismo de planejamento patrimonial 
deve-se buscar um profissional capacitado, especializado e 
que esteja apto a fazer uma análise individual e concreta das 
vantagens em cada caso específico, bem como garantir que 
não haja violações à lei ou aos direitos dos envolvidos.

[1] OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade Tributária. 4ª Ed. São Paulo:  
      Editora Saraiva, 2013. p. 189
[2] Constituição da República de 1988.
[3] Nos termos da legislação em vigor, é vedada a opção pelo SIMPLES para   
      sociedades que realização operações de locação. Lei Complementar   
      123/2006, art. 17, incisos XIV e XV.

*André Alves de Melo e Lucas Babo são, respectivamente, sócio e associado da área de Direito Tributário do Cescon Barrieu. 
Juliano Pinheiro é especialista em Mercado de Capitais e Gestão de Patrimônio.
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Nacional

 O Conselho de Autorregulação da FEBRABAN aprovou 
a revisão dos compromissos de autorregulação voltadas à 
gestão dos riscos socioambientais nas instituições financeiras. 
A atualização incorporou temas ESG (Ambientais, Sociais e 
de Governança, na sigla em inglês) relevantes para a atuação 
dos bancos, a partir da evolução da agenda de sustentabilidade 
desde a data da publicação do Normativo, em 2014. 

 Um dos destaques é o novo requisito para gerenciamento 
e reporte dos riscos e oportunidades das mudanças climáticas 
nos negócios das instituições, em linha com as recomendações 
da Força Tarefa do Financial Stability Board, a TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Discloures). Desde 
2018 a FEBRABAN realiza um plano de trabalho para 
apoiar o setor bancário Brasileiro na implementação destas 
recomendações.    

 De acordo com Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, 
aspectos ESG podem impactar diretamente o desempenho das 
organizações. “O setor tem consciência de que é necessário 
avançar no gerenciamento dos riscos socioambientais nos 
negócios com os clientes, além de canalizar cada vez mais 
recursos, principalmente privados, para atividades mais 
verdes e inclusivas.” 

 A análise do risco socioambiental no crédito rural foi 
outro aspecto reforçado na revisão, a exemplo da inclusão 
dos demais biomas, além do amazônico, no dispositivo que 
condiciona a concessão à verificação da inexistência de 
embargo ambiental imposto pelo IBAMA.   

 Outras atualizações relevantes incluem:

• Maior transparência em relação à estrutura de governança 
da Política de Responsabilidade Socioambiental;

• Inclusão de temas a serem considerados na gestão 
dos impactos das atividades das signatárias, como 
diversidade, inclusão, saúde e segurança no trabalho, 
utilização de fontes renováveis de energia e adoção de 
técnicas de construção e reformas sustentáveis; e

•  Inclusão de aspectos socioambientais para análise de 
imóveis em garantia.

 O Normativo socioambiental da Autorregulação foi 
inicialmente elaborado a partir da publicação da 
Resolução 4.327/2014 do Banco Central, que dispõe 
sobre a implementação da Política de Responsabilidade 
Socioambiental pelas instituições financeiras. Sua 
atualização, seis anos depois, aprovada em 1º de dezembro, 
ocorre em sintonia com outras iniciativas do setor, como 
o lançamento da dimensão de sustentabilidade da Agenda 
BC#. São ações complementares na direção da promoção 
das melhores práticas de diligência socioambiental no 
setor financeiro.         

 Os bancos que aderem o Sistema de Autorregulação 
da FEBRABAN se comprometem, de forma voluntária, 
a seguir padrões ainda mais elevados de conduta e são 
periodicamente supervisionados, podendo sofrer punição em 
caso de descumprimento. As instituições signatárias terão 
até junho de 2021 para se adequarem aos novos requisitos 
socioambientais.

Bancos atualizam autorregulação 
sobre boas práticas socioambientais

Novo documento traz mais transparência sobre a estrutura de governança da 
Política de Responsabilidade Socioambiental dos bancos e incorpora o reporte de 
riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas. Além de reforçar a 

atuação das instituições financeiras relacionada ao crédito rural
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Opinião

  Sabemos que 2020 foi um ano 
divisor de águas. Muitas das 
tendências previstas acabaram não 
se concretizando em um contexto 
de pandemia e a vida como a 
conhecíamos sofreu transformações 
intensas, influenciando o 
comportamento das pessoas, da 
indústria e da sociedade no geral. 
No entanto, com base no que 
vivemos neste ano, é possível traçar 

tendências para 2021, pautadas especialmente pela Covid-19 
e suas consequências.
 Partindo dessa premissa e observando as diversas 
mudanças que incorporamos aos nossos hábitos ao longo 
do ano, pode-se dividir as promessas para 2021 em quatro 
tópicos principais, relacionados especialmente às relações de 
trabalho e à importância da inovação nas empresas.
 Adaptação dos portfólios: Neste ano, as empresas, 
mais do que nunca, se viram obrigadas a incorporar novos 
produtos e serviços em seus portfólios para sobreviverem à 
crise, uma vez que a pandemia também provocou mudanças 
no comportamento de compra do consumidor. Um exemplo 
dessa alteração, é o significativo crescimento observado 
no segmento de construção civil, uma evidência de que a 
estética e o conforto das casas passou a ser mais valorizado, 
já que as pessoas estão saindo menos.
 Tendo isso em vista, empresas acostumadas a participar 
apenas de determinados setores - e que em alguns casos 
acabaram retraindo pela falta de procura - estão se arriscando 
em outras áreas para se manterem no mercado e não saírem 
no prejuízo.
 Uma forma de colocar isso em ação é adotando boas 
práticas de inovação globais por meio da ISO 56.002. 
A norma estimula a criação de novos produtos a partir do 
gerenciamento de insights, visando a entrada em novos 
mercados e com maior valor agregado.
 Internacionalização: Outra forma de garantir uma 
vantagem competitiva no mercado e driblar momentos de 
instabilidade econômica é promover a internacionalização, 
processo em que a empresa se prepara para participar 
de trocas econômicas entre os países com o objetivo de 
expandir seus negócios para o mercado externo, aumentando 
as possibilidades e diluindo os riscos.
 Alguns dos passos a serem seguidos a fim de garantir a 
internacionalização são compreender o mercado de atuação, 
entender a demanda e a capacidade de produção, enquadrar 

a empresa nos requisitos técnicos e legislações e, finalmente, 
traçar boas estratégias de comercialização.
 Da mesma maneira, a ISO 56.002 também tem como 
objetivo auxiliar as empresas nesse processo de adaptação de 
seus processos para a abertura aos demais países.
 Inovação verde: De nada adianta inovar e não pensar 
nos impactos ao meio ambiente. Sendo assim, incorporar 
a sustentabilidade aos produtos e serviços atendendo às 
necessidades por soluções ecologicamente corretas é mais 
uma tendência, que inclusive já observamos atualmente.
 O maior objetivo da inovação verde é equilibrar 
crescimento econômico e preservação a natureza. As indústrias 
brasileiras estão crescendo de forma mais acelerada, o que é 
ótimo, mas ainda não chegamos a um consenso sobre como e 
quanto preservar o planeta para garantir a sustentabilidade do 
desenvolvimento. Por isso, a hora de pensar verde é agora.
Indústria 4.0 e 5g: Algo fundamental quando o objetivo é 
se manter moderno e atual no mercado, é a incorporação da 
indústria 4.0, que ao fazer os serviços ficarem mais rápidos 
e baratos, otimiza e aprimora a produção. Uma pesquisa 
publicada pela Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo) no início de 2020 revelou que 50% das indústrias 
americanas, chinesas e europeias já estavam adotando a 
indústria 4.0. Na Índia, 25%. No Brasil, apenas 2% e, durante 
o ano, esse número só caiu.
 Para reverter esse cenário, é preciso investir em tecnologias 
de ponta, tais como robôs, impressoras 3D, ferramentas 
de cibersegurança, realidade virtual e mista, Blockchain e, 
principalmente, o 5g, a maior tendência dentro da indústria 
4.0. A definição do 5g para os próximos anos deverá ser 
pensada mirando a melhor forma para a interconexão de 
equipamentos com a internet, a chamada Internet das Coisas 
(IOT, do inglês, Internet of Things). Basicamente, ele será 
responsável por gerenciar como a nossa rede de obejtos 
fisicos e infraestrutura fabril irão receber e transmitir dados.
Nesse conexto, a definição do 5g irá mostrar exatamente para 
que lado nós vamos. Se a produção nacional vai continuar 
correndo atrás do rabo, ou se nós vamos começar a ser 
protagonistas desse mundo cada vez mais conectado.
  Agora é a hora de aprendermos com o difícil ano de 2020 
para construirmos um futuro melhor em 2021. E a melhor 
forma é planejar possibilidades de inovação pensando 
também em como tirar os planos do papel e, assim, otimizar 
resultados, evitar crises e tirar o atraso da pandemia.

As principais tendências em 
inovação para 2021

  Alexandre Pierro*

*Sócio-fundador da PALAS e um dos únicos brasileiros a participar ativamente da formatação da ISO 56.002, de gestão da inovação.
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Opinião

Desafios sociais da covid-19: 
o êxodo urbano e o e-commerce

 Duas questões de fundo histórico-social nos provocam a 
todo instante: como historiadores irão definir o ano de 2020 
no aspecto social? E como será descrita a linha do tempo desta 
sociedade com bases na disseminação da covid-19? É difícil 
não pensar nestas questões quando o mundo mudou pela 
pandemia, quando todos os continentes foram atingidos e nos 
pusemos a acompanhar, a refletir e a gerar comportamentos 
inéditos impostos pelo novo vírus. Afinal, o mundo parou 
e o início do segundo decênio do século XXI ficará assim 
marcado. Não é possível saber como a história de hoje será 
contada nos livros de amanhã, entretanto, mais instigante que 
tentar adivinhar o que irão escrever, é viver em tempo real as 
mudanças sociais singulares causadas pela pandemia.
 Neste aspecto, já disse o historiador Laurent-Henri 
Vignaud, da Universidade de Borgonha que “uma epidemia 
sempre é um momento de teste para uma sociedade e uma 
época”. Podemos concordar com o historiador - e ainda 
acrescentar - que além de um momento de teste, a pandemia 
também acarreta importantes mudanças sociais. Assim como 
as grandes epidemias no passado, o coronavírus tem deixado 
marcas por todo o planeta, com países em isolamento, 
fronteiras fechadas e uma economia fragilizada. Ao 
lembrarmos da gripe espanhola, em 1918, e da peste negra, 
no século XIV, causadoras de profundas transformações 
sociais na época, teremos poucos elementos em comum 
entre a Europa do final da Idade Média ou então da Primeira 
Guerra Mundial com a nossa sociedade atual, globalizada e 
super conectada.
 Analisemos dois cenários sociais distintos causados - 
e incrementados - pela pandemia da covid-19. O primeiro 
deles é a observação de um êxodo urbano, de características 
centradas na busca por melhor qualidade de vida; e o segundo 
aspecto define a aceleração do e-commerce, em constante 
incremento como opção pessoal - e até como sobrevivência 
dos usuários em reclusão - para abastecimento de bens de 
consumo.
 Já não é de hoje que a turbulência das grandes cidades 
causa problemas significativos de ansiedade e estresse. Seja 
pelo efeito nocivo de horas e horas no rush do trânsito de 
início e fim de expediente, seja pela aglomeração em espaços 
de compras, falta de tempo para atividades recreativas 
ou insegurança. Um número significativo de famílias 
impactadas pelo estresse - que aumenta concomitantemente 
com o número de casos da doença - contribui para um 
aumento à procura de moradas maiores e com área verde, 
longe dos grandes centros, em cidades de porte médio ou 
mesmo pequenas e até em zonas rurais. Assim se verifica em 

alguns países como Estados Unidos, França e Canadá, dentre 
outros. Em Nova York, uma das cidades mais atingidas 
pelo novo coronavírus, observa-se uma tendência de êxodo 
urbano determinando uma demanda por cidades mais baratas, 
menores e mais seguras, uma vez que o vírus torna os grandes 
centros urbanos bem mais vulneráveis pela maior densidade 
populacional. Em Montreal e Toronto, no Canadá, cidades 
atingidas duramente pela crise sanitária e - onde o dia a dia é 
rápido e envolvente - as inseguranças e restrições tornaram a 
vida insuportável para alguns moradores. A possibilidade do 
teletrabalho impulsionou e incentivou muitos deles a trocar a 
vida turbulenta das grandes metrópoles pela tranquilidade do 
campo.
 Em relação ao o e-commerce, cujo avanço já vinha 
em crescente escalada sem o fator covid-19, a partir dos 
primeiros meses de pandemia disparou de forma exponencial 
em funçao das quarentenas, isolamentos sociais e até mesmo 
pela falta de estoque de certos itens em pontos de vendas 
habituais. No Brasil, de acordo com estudos realizados pela 
CRITEO, “comprar mercadorias online, pedir comidas por 
serviços de delivery e realizar compras através de aplicativos 
para smartphones estão entre os principais comportamentos 
adotados por brasileiros durante a pandemia do coronavírus”. 
Também foi constatado um bom aumento nas compras online 
durante a recente Black Friday 2020, com um percentual 31% 
maior do que no mesmo período do ano passado, segundo 
dados da Neotrust/Compre&Confie. É a confirmação de que 
o e-commerce se estabelece como um novo “normal” social 
(e econômico), um modo de consumir muito apreciado pelos 
consumidores, notadamente pela facilidade da utilização, 
rapidez e eficácia, delineando vantagens inegáveis. 
Tecnologias de ponta inovam e propõem sites cada vez mais 
performáticos e intuitivos utilizando-se de sistemas logísticos 
seguros e serviço clientela impecável, ambos com o intuito 
de fidelizar a clientela e recrutar novos clientes.
 Enfim, só nos resta saber se tanto o fenômeno do 
e-commerce quanto o do êxodo urbano são transições 
efêmeras, de dimensões transitórias enquanto a pandemia 
vigorar, ou se irão se prolongar e fortalecer para além dela, 
quando houver um decréscimo significativo de casos, e 
consequente afrouxamento no isolamento. Isso, só a História 
nos dirá.
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Como conduzir um processo da mentoria

Opinião

 A mentoria pode ser vista como um processo de interação 
complexa, entre mentor e mente, a fim de proporcionar 
mudanças benéficas aos envolvidos no processo.
 Cada mentor adotará um padrão de trabalho de acordo com 
sua orientação, habilidades e aspectos de sua personalidade, 
bem como com os objetivos específicos e as características 
individuais do mentee.
 No que diz respeito a utilização de abordagens, o mentor 
pode se comportar de três maneiras diferentes ao iniciar uma 
sessão. A primeira é não dizer absolutamente nada, deixando 
que o seu cliente transmita, de forma imediata, aquilo que 
passa na sua “mente”.
 Esse método pode trazer alguns problemas para o mentor 
iniciante, caso ele não seja hábil em impor seu silêncio, visto 
que o mentee pode se aproveitar de tal situação e dominar o 
processo. Por outro lado, o silêncio pode aumentar ainda mais 
a insegurança e a ansiedade devido a não correspondência 
por parte do mentor. A segunda forma de conduzir uma 
sessão, consiste em colocar as questões em aberto, ou seja, 
de maneira não diretiva.
 Tal postura pode ser a mais assertiva, pois permite trazer 
à tona suas preocupações mais importantes e então cabe ao 
Mentor, orientá-los e centrá-los no propósito das sessões.
 Em terceiro lugar, encontra-se a perspectiva diretiva, ou 
seja, colocar nas mãos do mentor a responsabilidade pelo 
processo. Essa proposta consiste em fazer perguntas mais 
específicas a respeito das questões reveladas pelo mentee. 
Pode ser considerada desvantajosa, porque não permite ao 
mentor trabalhar outras questões que não foram evidenciadas 
em suas perguntas.
 Mesmo com a diversidade das abordagens, é importante 
que se verifique o afeto e o humor do mentee, caracterizados 
como uma forma avaliativa de dirigir a sessão.
 Outra questão importante, e que merece relevância, 
consiste em promover uma discussão centralizada nos 
problemas, que estão intimamente ligados com os objetivos 
da mentoria. Para esse fim, alguns estudantes podem 
encontrar certas dificuldades, principalmente com pacientes 
que tendem a responder as questões utilizando monossílabos. 
Quando esse fato ocorre, é fundamental que o Mentor seja 
empático e ofereça apoio.

 É necessário que se esclareça ao mentee que a sua 
participação é relevante para o processo, estimulando-o a 
compartilhar da necessidade de entabular uma discussão, 
embora seja difícil para ele. No caso oposto, em que a fala 
aparece em demasia, evocando assuntos em nada relacionados 
ao processo, cabe ao mentor dirigir as conversas para 
áreas mais importantes. Os principiantes podem encontrar 
dificuldades nesse particular, por considerar em que toda a 
informação trazida é de suma importância para o processo.
 Intimamente relacionada com os aspectos da centralização 
das discussões no âmbito da mentoria, podemos levantar uma 
outra questão: como trabalhar tópicos relevantes?
 Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o mentor 
deverá fazer um levantamento do problema trazido pelo 
mentee, através de hipóteses. Após esse levantamento, 
cabe ao mentor explorar qual o grau e a importância que 
esse problema representa para o processo. Assim, o mentor 
deverá se perguntar: “Qual o alcance do problema”. “Suas 
ramificações são amplas ou são muito específicas”? É um 
exemplo de um padrão modesto ou apenas um incidente 
isolado? Quais são suas implicações ou consequências? 
Como ele se relaciona com os problemas que está enfrentando 
na vida diária e/ou na mentoria?
 Uma outra técnica para obtenção de dados a respeito 
do problema do mentee consiste em traduzir aquilo que 
o mentor ouviu e verbalizou. Tal técnica proporciona uma 
oportunidade para ambos checarem as preposições, bem 
como entrarem em um consenso. Outra abordagem que 
merece destaque é apresentar o problema para na forma de 
hipóteses; caso seja ela verdadeira, o mentee irá confirmá-la.
Apesar de tais dicas serem bem práticas, haverá circunstâncias 
em que elas não serão eficientes, então caberá ao Mentor 
utilizar do bom senso. O Mentor, nesse caso, poderá recorrer 
a técnicas como indagação, apresentação de feedback, 
oferecimento de hipóteses, estabelecimento de conexões, 
confrontação e aconselhamento.  Tais instrumentos são úteis 
para a exploração da dimensão de um problema apresentado 
pelo mentee.

  Claudio Brito*

*Mentor de mentores e CEO Global Mentoring Group, um grupo internacional focado na alta performance de mentores, baseado nos Estados Unidos. Especializado em Marketing Digital 
pela Fecap-SP e em Dinâmica dos Grupos pela SBDG, tem 21 anos de experiência e treinou com mestres como Alexander Osterwalder, Steve Blank e Eric Ries. Além disso, é frequentador 

assíduo de treinamentos de alto impacto em Babson, Harvard e MIT – Massachusetts Institute of Technology.
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EY lança 4ª turma do curso de investigação 
corporativa e tecnologia forense

Economia

 
AGENDA

Curso Investigação corporativa e 
tecnologia forense na prática

Data: de 23 de fevereiro a 14 de abril   
(aulas às quartas e quintas-feiras)

Local: Online, pela plataforma Zoom
Investimento de R$ 2.590,00
Inclui certificado

Certificados/créditos do curso

Certificado EYU (EY University) | Disponibilizado 
para todo aluno que cumprir 80% de participação no 
curso.
CRC/CFC – Programa de Educação Continuada 
| O módulo Análise Financeira Contábil que faz 
parte do treinamento Investigação Corporativa e 
Tecnologia Forense na Prática, com duração de 4 
horas, consta aprovado pelo sistema CRC/CFC para 
fins de atendimento da NBC PG 12 (R3), atribuindo as 
seguintes pontuações:
AUD:4 – CMN:4 – SUSEP-4 -ProGP:4 – PERITO:4 
– PREVIC:4 – ProRT:4

*No Brasil, a EY não realiza serviços advocatícios

 Devido ao sucesso e à grande procura pelo curso lançado 
no segundo semestre de 2020, a EY decidiu estender a 
discussão sobre o tema, ampliando a oportunidade de 
capacitação e instrução aos profissionais do mercado por 
meio de um qualificado conteúdo técnico e diversificados 
casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos 
(tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes 
corporativas.
 A iniciativa será conduzida por líderes e executivos de 
Forensics da EY* com o conhecimento dos especialistas 
do escritório de advocacia Tozzini Freire. As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas no site ey.com.br/
eyforensicsacademy, que reúne todas as informações da 
programação e módulos de ensino.
Recomendado a profissionais das áreas de Compliance e 
Investigação, Auditoria Interna, Segurança da Informação, 
Jurídica, Governança, entre outras, o treinamento abordará 
temas como conceito e tipos de fraude; recebimento de 
denúncias; levantamento das informações de casos; práticas e 
planos de investigação, incluindo metodologias, ferramentas 
do mercado e tecnologia forense.
O curso tem início no dia 23 de fevereiro e terá a duração de 
8 semanas, com carga horária de 32 horas. As aulas ocorrem 
sempre às quartas e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30. Para 
mais informações, envie um e-mail para treinamentos.
forensics@br.ey.com.

A EY Forensics Academy abre inscrições para a quarta turma do curso de 
aperfeiçoamento “Investigação corporativa e tecnologia forense na prática”, 

online e certificado pela EY University.
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Para combater a fraude,  
você deve confiar mais:  
no instinto humano ou na  
lógica computacional?

ey.com.br/eyforensicsacademy

O curso EY Forensics Academy* ajuda empresas  
a reformularem e potencializarem suas estratégias 
digitais no futuro pós-COVID-19.

Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta.  
E melhor se torna o mundo de negócios.
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BID e BNDES desembolsou quase 
R$ 5 bilhões a pequenas empresas brasileiras

Internacional

 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
desembolsou, em dezembro, um empréstimo de US$ 750 
milhões, o equivalente a R$ 4 bilhões, para o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com 
um aporte de US$ 150 milhões em contrapartida por parte do 
banco brasileiro, serão oferecidos o equivalente a quase R$ 
5 bilhões a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) 
brasileiras. 
 Os recursos viabilizarão financiamento a mais de 20 
mil empreendedores que poderão acessar os recursos por 
meio das linhas disponíveis no BNDES, até via plataformas 
digitais. Este é o caso do Canal MPME, que conecta as 
solicitações e os agentes credenciados ao BNDES. O crédito  
também apoiará o Banco no fomento a soluções inovadoras 
de fintechs (empresas que oferecem serviços financeiros de 
baixo custo, normalmente  por meio digitais como internet 
e maquininhas)  para facilitar o crédito a micro, pequenas e 
médias empresas. 
 A operação ganha especial relevância diante dos impactos 
trazidos pela COVID-19 e a necessidade de proteger os 
empreendedores nacionais. As MPMEs representam de 41% 
a 53% das vagas de emprego no país, dependendo do critério 
escolhido. 
 BNDES e BID têm uma longa parceria no apoio às 
MPMEs no Brasil, destaca Gustavo Montezano, presidente 
do BNDES. A operação com o BID também reforça as 
iniciativas de digitalização em curso no BNDES, como o 
PEAC Maquininhas e um fundo de crédito para fintechs, que 
oferece apoio mais ágil para as empresas, principalmente 
as menores. “Esse apoio vai ajudar a levar a pequenas e 
médias empresas ganhos de produtividade, sustentabilidade 
e solidez financeira, apoiando esses que são os nossos heróis 
nacionais”, disse Montezano.

 “Diante deste cenário, é preciso combinar forças para 
preservar o emprego, a renda e a capacidade produtiva, em 
especial num contexto em que abrir uma empresa custa 
tempo e dinheiro que não podemos nos permitir desperdiçar. 
Nesse sentido, contar com a solidez e a presença nacional do 
BNDES é fundamental”, diz Morgan Doyle, representante 
do BID no Brasil.
 A operação integra um montante de US$ 1,88 bilhão 
(quase R$ 10 bilhões) que o BID destinou, somente em 2020, 
para recuperação econômica de micro, pequenas e médias 
empresas no Brasil  diante da crise causada pela COVID 19.  
Fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da 
Economia, o BNDES é o principal instrumento do Governo 
Federal para promover investimentos de longo prazo na 
economia brasileira. Suas ações têm foco no impacto 
socioambiental e econômico no Brasil. O Banco oferece 
condições especiais para micro, pequenas e médias empresas, 
além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para 
educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e 
transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua de 
forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a 
retomada do crescimento da economia.
 O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem como 
missão melhorar vidas. Criado em 1959, o BID é uma das 
principais fontes de financiamento de longo prazo para 
o desenvolvimento econômico, social e institucional da 
América Latina e o Caribe. O BID também realiza projetos 
de pesquisas de vanguarda e oferece assessoria sobre 
políticas, assistência técnica e capacitação a clientes públicos 
e privados em toda a região.
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 Partindo de uma avaliação do cenário atual e ouvindo 
consumidores e executivos, o estudo global “2021 Global 
Marketing Trends: Find your focus”, da Deloitte, foi 
desenvolvido, resultando na identificação de 7 tendências 
para o Marketing no próximo ano.

PROPÓSITO
 As organizações sem propósito se viram obrigadas a 
encontrar a razão pelas quais existem, independentemente 
do produto e serviço que ofertam.

 Isso ficou claro à multinacional de pesquisa, quando 79% 
dos entrevistados indicaram uma empresa que respondeu 
positivamente para ajudar os consumidores, colaboradores 
ou comunidades no período de crise.
 

EXPERIÊNCIA HUMANA
 Não tem mais volta, os consumidores esperam que as 
organizações se tornem mais humanas, transmitindo valores, 
senão iguais, semelhantes aos dos clientes.

 Fique atento: apesar da digitalização ter chegado com 
força, ela não substitui as relações interpessoais. A chave será 
encontrar um equilíbrio.

AGILIDADE
 Ser ágil era e continuará sendo uma característica 
fundamental nos negócios. Nesse sentido, as ferramentas 
digitais ganham ainda mais importância na estratégia das 
organizações.
 
 Essa postura por parte das empresas está alinhada ao novo 
comportamento dos consumidores: 66% concordam que a 
pandemia aumentou seu interesse pela tecnologia.

 CONFIANÇA
 Outro ponto de atenção dos consumidores está na 
coerência entre discurso e prática. Ou seja, promessas 
alinhadas às competências técnicas dos produtos e serviços 
oferecidos, e posicionamento de marca durante a pandemia.
 Inclusive, a pesquisa registrou que mais de 25% dos 
consumidores que perceberam que uma marca agiu a seu 
próprio favor nesse período deixaram de consumi-la.

 PARTICIPAÇÃO
 Uma das maneiras de promover soluções que atendam às 
reais necessidades dos clientes é a lógica da colaboração. No 
ambiente digital isso se torna ainda mais possível e dinâmico.
Cada vez mais, os consumidores querem participar da 
construção dessas soluções para seus problemas, sendo 
embaixadores, influenciadores e, principalmente, inovadores.

 FUSÃO
 A participação abrange também parcerias entre marcas, 
fortalecendo outros negócios de pequeno e grande porte, 
desenvolvendo um ecossistema de cocriação.
 
 A perspectiva é que esse movimento estratégico, muito 
usado durante a pandemia, persista em 2021, por ter sido 
aprovado pelo público.
 

OPORTUNIDADES
 A segunda área mais relevante dentro das organizações é 
Marketing e Vendas, conforme os executivos entrevistados 
pela Deloitte. Isso significa maior valorização dos 
profissionais que contribuem nesse setor.

Descubra as 7 tendências do marketing digital

Nacional
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 A Marilan, especialista em biscoitos e a segunda maior 
fabricante da categoria no País, anuncia a aquisição da 
empresa Casa Suíça, uma das principais do mercado de 
panettones e bolos. A transação marca a entrada da companhia 
nestas categorias de alto valor agregado.
 A compra da Casa Suíça está alinhada aos planos da 
Marilan de alcançar crescimentos expressivos nos próximos 
anos. “Assim como a expansão orgânica no mercado de 
biscoitos, as aquisições de empresas e a entrada em novas 
categorias e mercados também fazem parte da nossa 

CASA SUIÇA
estratégia de crescimento. Acabamos de inaugurar nossa 
nova unidade industrial em Igarassu/PE, e agora com esta 
aquisição, a Marilan, que está presente em mais de 70% 
dos lares brasileiros, ampliará a distribuição da marca Casa 
Suíça, atualmente concentrada nas Regiões Sul e Sudeste”, 
explica Sérgio Tavares, presidente da Marilan.
 A Casa Suíça foi fundada em 1996 pelo mestre confeiteiro 
suíço Emile Otto Eichenberger com o objetivo de levar 
a confeitaria suíça para a mesa de milhões de brasileiros. 
Sua excelência em confeitaria está presente em um amplo 
portfólio de panettones e bolos de qualidade incomparável. 
Atualmente, emprega mais de 800 pessoas em suas duas 
unidades industriais, em Jandira e Itapevi/ SP.
 Fundada pela família Garla em 1957, a Marilan reforça 
seu espírito empreendedor ao fazer sua primeira aquisição 
e amplia seu portfólio de produtos forneados (biscoitos, 
torradas, snacks e agora com bolos e panettones). “Assim 
como a Marilan, a Casa Suíça tem a qualidade como um 
valor central”, aponta Rodrigo Garla, presidente do conselho 
de administração.

Day Trade 

 Com início em março deste ano, a pandemia da Covid-19 
impactou o setor de eventos corporativos e sociais, conduzindo 
os profissionais de toda cadeia produtiva à reinvenção e à 
readequação de seus respectivos negócios para os formatos 
online e híbridos. De acordo com a Associação Brasileira 
de Eventos Corporativos e Sociais - Abrafesta, grande parte 
dos eventos passaram a ser realizados online e em modelos 
híbridos, uma vez que os eventos presenciais ainda estão em 
fase de retomada definitva e é preciso evitar aglomerações. 
Ricardo Dias, presidente da Abrafesta, reforça que muitos 
eventos acabaram sendo cancelados, ainda sem novas 
datas para acontecer; outros foram remarcados, e deverão 
ser realizados cumprindo todas as medidas preventivas 
alinhadas à OMS. “Estamos aguardando que, com a 
vacinação da população, os eventos possam ser realizados 
presencialmente, gradativamente, com total segurança e de 
acordo com as orientações governamentais”, pontua.
 O setor de eventos teve as atividades de toda a cadeia 
produtiva interrompidas abruptamente, em março deste ano. 
Com essa lacuna, a maioria dos profissionais viu os negócios 
interrompidos abruptamente. Nesse cenário, líderes de ponta 
do setor articularam-se para unirem forças, reconquistarem 
benefícios e levarem a voz de todo um coletivo que vem 
sendo ouvido pelos órgãos governamentais. Segundo 
Ricardo Dias, presidente da Abrafesta, a importância 
do associativismo foi e tem sido fundamental para o 
fortalecimento da categoria de eventos e retomada das 

atividades laborais. “Tem sido altamente positivo a união de 
todos, pois, embora esteja ocorrendo a retomada gradativa e 
consciente do setor, há muito a ser feito, há leis vigentes que 
não atendem mais às atuais necessidades do setor”, observa.
Com a união de empresários e profissionais do setor tem sido 
possível estabelecer medidas e lutar por políticas públicas 
que mantenham um comprometimento para com este setor. 
A Abrafesta segue trabalhando, organizando reuniões 
periódicas com os principais representantes em todas as 
sucursais localizadas em território nacional, colaborando 
decisivamente na reorganização de processos, assessorando 
cada associado em vários aspectos, como renegociações de 
contratos, planejamentos estratégicos, e todas as questões de 
relevância do setor.
- O setor movimentava anualmente R$ 250 bilhões em 

eventos corporativos e R$ 17 bilhões em eventos sociais 
antes da pandemia

- 6 milhões de profissionais da cadeia produtiva de eventos 
estão desempregados

-  8% dos eventos estão operando normalmente
- 40% estão operando, mas mudaram o modelo do negócio
- 60% pararam completamente
- 90% dos profissionais do setor migraram para outros 

serviços e-ou profissão
- Há queda de faturamento de 85% do setor em território 

nacional
* FONTE: ABRAFESTA

ABRAFESTA



Revista  IBEF 25

VINHOS PENEDO BORGES  
 Há exatos 15 anos um grupo de empreendedores brasileiros 
(*) deu início ao projeto da Vinícola Penedo Borges na 
Província de Mendoza, Argentina.  Adquiriu para isso, em 
2005, um terreno de 70 hectares em Agrelo, município de 
Luján de Cuyo, terroir considerado o mais adequado entre 
todos para cultivo da Malbec, uva emblemática da Argentina. 
Ali construiu, contando com uma equipe local, uma “bodega” 
para elaboração de 200 mil litros de vinho por ano utilizando 
somente uvas cultivadas na propriedade.
 
 Pioneiro na aplicação do método de Agricultura de 
Precisão em seu vinhedo, o empreendimento volta a inovar 
agora  ampliando a Sala de Tanques e duplicando o Galpão 
de Expedição para elaborar vinhos superlativos pelo modelo 
de Microvinificações, aportando ainda mais elegância e 
concentração aos seus produtos. 
 Ao longo dos últimos 10 anos os vinhos Penedo Borges, 
presentes na Argentina, no Brasil, no Peru, nos EUA e na 
Inglaterra, tem conquistado sucessivos prêmios e indicações 
de qualidade. 

 Neste fim de ano a bodega argentino-brasileira tem um 
motivo a mais para comemorar: o respeitado e querido Guia 
Descorchados  incluiu o Penedo Borges Malbec Ícono 2017 
entre os melhores de Agrelo, concedendo-lhe a Nota 94, ou 
seja, excelente. 
 E não foi só. O Penedo Borges Cabernet Franc 
Microvinificaciones  da mesma safra recebeu nota 93, o 
Expresión Parcela Malbec nota 92, o Malbec  Gran Reserva 
nota 91, o Cabernet Sauvingon Gran Reserva nota 91.  Além 
de um vinho branco muito querido no Brasil,  o Penedo 
Borges Chardonnay Reserva, merecedor da nota 90 pelo 
Descorchados na safra 2019.

 

 Publicado pela primeira vez em 1999, o Guia 
Descorchados é editado anualmente pelo jornalista, crítico 
e sommelier chileno Patrício Tapias.  Converteu-se  no 
guia de vinhos mais importante da América Latina, uma 
fotografia em lente angular do que acontece hoje no cenário 
vitivinícola da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai, 
cobrindo desde as maiores vinícolas até vinícolas butique e 
pequenos  produtores artesanais.

 Uma vitória qualitativa a mais no campo da vitivinicultura 
para ese grupo de brasileiros, seus parceiros argentinos e 
sua Bodega Penedo Borges que conta localmente  com uma 
equipe argentina de alto nível, como o Engenheiro Agrônomo 
Santiago Mayorga, os enólogos Juan Manuel Gonzalez e 
Jorge Correa e o administrador e gerente geral Jorge Cahiza.

(*) atualmente pertencem ao grupo (ordem alfabética):
Euclides Penedo Borges - Rio;  Gustavo Otto - SP; João 
Carlos Dantas - Londres; josé Caetano Lacerda - Rio; Luís 
Martinez - SP; Luiz Chrysostomo - Rio; Otávio Paiva - Rio; 
Ricardo Moraes Pinto - Rio.

Bodega Penedo Borges, Mendoza,Argentina

TRISUL
 A construtora Trisul encerra o ano de 2020 com três 
lançamentos ao longo do quarto trimestre - Ambience Vila 
Mariana, Marquez Ipiranga e Side Ipiranga – que totalizam 
um VGV de R$ 423,5 milhões. No acumulado do ano, a 
Trisul lançou 8 empreendimentos, totalizando um VGV 
de R$ 1 bilhão, em 1.181 unidades. Dessa maneira, a 
construtora e incorporadora paulista cumpre o seu Guidance 
de Lançamentos proposto para 2020 (de R$ 1.0 a 1.3 bilhão).
Com empreendimentos de alto e médio padrão, o cenário 
favorável para o setor mostra que 2021 começará com o 
pé direito para a empresa, com um landbank muito bem 
localizado em regiões aspiracionais da zona sul e oeste de 

São Paulo, área mais rica da América latina.
 Para Jorge Cury, presidente da Trisul, o ano de 2020 
foi favorável, apesar dos percalços da pandemia. “O setor 
imobiliário foi um dos que sentiu com menos intensidade 
os efeitos da Covid-19. Apesar de termos sido pegos de 
surpresa, de fazer adaptações de atuação em tempo recorde, o 
cenário econômico, como a taxa de juros em baixa histórica, 
possibilitou que a queda no volume de vendas registrado 
nos primeiros meses fosse recuperada com rapidez e não 
trouxesse um grande prejuízo para os resultados de 2020. 
Muito pelo contrário, ajudou na recuperação”, conclui.
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USP desenvolve teste rápido de Covid-19
para viabilizar aplicação em massa

Saúde

 Pesquisadores do Instituto de 
Química de São Carlos (IQSC) da USP 
desenvolveram um teste rápido para 
Covid-19 com custo aproximado de R$ 
30. Até cinco vezes mais barato que os 
testes convencionais encontrados nas 
farmácias, que hoje são vendidos por 
cerca de R$ 140, o dispositivo foi criado 
para facilitar a testagem em massa no 
Brasil. A tecnologia também será capaz 
de revelar se a pessoa que tomou uma 
determinada dose de vacina já produziu anticorpos. 

 Denominado “Teste Popular de Covid-19”, o dispositivo 
analisa uma gota de sangue retirada do paciente em busca 
de anticorpos que permitam detectar a doença. A estratégia 
empregada para baratear sua produção foi otimizar a 
quantidade de insumos do material e utilizar nanopartículas 
para a localização dos anticorpos. Desenvolvidas no IQSC, 
essas nanopartículas possuem uma molécula sonda, que fica na 
cor vermelha quando entra em contato com algum anticorpo. 
A molécula foi obtida em parceria com a BioLinker, empresa 
brasileira de biotecnologia. 

 Segundo Frank Crespilho, professor do IQSC e coordenador 
da pesquisa, esse método é muito similar aos encontrados nas 
farmácias. No entanto, é mais preciso, barato, requer menos 
reagentes e pode ser produzido integralmente no Brasil. O 
docente conta que sua equipe desenvolveu o teste em cerca de 
quatro meses, o que é um tempo recorde. Agora, a ideia com a 
nova tecnologia é favorecer as populações mais vulneráveis: 
“Temos que pensar na população brasileira, esse é o papel da 
USP. Todos os dias acordo feliz por ter o privilégio de coordenar 
uma equipe que está trabalhando incessantemente para produzir 
ciência de alto nível. A nossa ideia é que possamos fazer uma 
análise em massa da população, com um custo bem mais 
competitivo e viável para a nossa realidade econômica”, afirma 
Crespilho, que é Coordenador do Grupo de Bioeletroquímica 
e Interfaces do IQSC/USP, coordenador da Rede MeDiCo, a 
Rede de Pesquisa em COVID-19 USP/CAPES, recentemente 
aprovada em edital de seleção emergencial da CAPES, e Vice-
Coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA), 
Polo de São Carlos. 

 A doutoranda do IQSC, Karla Castro, pesquisadora da rede 
MeDiCo, também participou do estudo: “Estamos buscando 

inovar em aspectos tecnológicos que 
permitam a realização de testes de 
uma forma mais rápida, não perdendo 
sua seletividade e especificidade. O 
procedimento de testagem utilizado no 
Teste Popular de COVID-19 da USP 
é de fácil execução e não demanda 
estrutura laboratorial. Os testes já estão 
em fase de validações e, até o presente 
momento, a leitura e interpretação 
dos resultados são realizados em 

aproximadamente 10 minutos”, diz a cientista.   

 Os pesquisadores explicam que o novo teste traz um 
caráter inovador, pois ele será capaz de revelar se o indivíduo 
produziu anticorpos após receber uma determinada dose de 
vacina, podendo auxiliar o médico a identificar a necessidade 
de acompanhamento do paciente no processo de imunização. 
Além disso, o dispositivo permitirá ainda o rastreamento de 
imunidade de variantes do vírus. 

 A Dra. Mona Oliveira, chefe científica e fundadora da 
BioLinker, empresa parceira no estudo, diz que será possível, 
baseando-se neste primeiro resultado, desenvolver novas 
moléculas específicas e produzir os insumos biotecnológicos 
de forma rápida, com baixo custo e alta performance. “Nosso 
objetivo é viabilizar a aplicação de testagem em massa. O 
grupo do Prof. Frank Crespilho é referência internacional 
em desenvolvimento de biossensores e nosso colaborador 
em projetos de pesquisa aplicada e inovação. Com a 
pandemia, vimos uma excelente oportunidade em participar 
do desenvolvimento dos bioligantes (moléculas sondas) para 
detecção de anticorpos do coronavírus”, finaliza Oliveira.

 A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). O teste já está pronto para produção em larga 
escala e passará, em breve, pela regulamentação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A expectativa é 
de que o produto esteja disponível para comercialização em até 
dois meses. 

  Até cinco vezes mais barato que os testes de farmácia, dispositivo 
desenvolvido no Instituto de Química de São Carlos também poderá 

revelar se quem tomou vacina já produziu anticorpos

* Assessoria de Comunicação do IQSC, com informações de Frank 
Crespilho, Karla Castro e Mona Oliveira. Foto: Karla Castro - IQSC/USP
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Estante

Expoentes da fisiocracia apresentam 
os princípios da ciência econômica 

 A fisiocracia, teoria originada no século XVIII que 
pretende entender a dinâmica econômica, deixou marcas 
que reverberam até hoje: da modelagem como forma de 
investigação ao reflexo do modelo econômico nas políticas 
públicas. Para resgatar seus principais teóricos, a Editora 
Unesp lança Fisiocracia: Textos selecionados, com as 
formulações de Quesnay, Mirabeau, Badeau, Rivière e 
Dupont, organizada por Leonardo André Paes Müller, que 
assina a tradução dos textos ao lado de Thiago Vargas.
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Svitzer Americas

Norton Reveno 

RH

 Após uma mudança na configuração organizacional e 
gerencial na Svitzer Americas, Daniel Reedtz Cohen foi 
nomeado novo diretor executivo da Svitzer Brasil, assumindo 
o lugar de Rutger Thulin, que foi nomeado diretor executivo 
de Terminal Towage da Svitzer Americas. Daniel Cohen 
tem um profundo conhecimento do mercado brasileiro de 
reboque portuário, após ter trabalhado para a Svitzer Brasil 
por quatro anos – mais recentemente como Gerente de Filial 
das operações da Svitzer em Santos e Vitória.
 Comentando sobre a nomeação, Arjen van Dijk, diretor 
geral da Svitzer Americas, disse: “Vemos muito potencial 
de crescimento no Brasil e estou muito satisfeito que Daniel 
tenha aceitado o cargo de Diretor Executivo. Estou confiante 
de que ele, com seu profundo conhecimento do mercado 
brasileiro, das nossas operações e da organização é a pessoa 
certa para liderar o Brasil por essa importante trajetória de 
crescimento”.

 A Svitzer está presente no Brasil desde 2015 e hoje opera 
14 embarcações em cinco portos – Santos, Vitória, Rio 
Grande, São Francisco do Sul e Paranaguá – e emprega 133 
pessoas, tanto offshore quanto onshore.
 Comentando sobre o futuro da Svitzer Brasil, Daniel 
Cohen disse: “Construímos um negócio sólido aqui no Brasil 
com uma boa base de clientes, e queremos aumentar ainda 

 Norton Reveno é o empreendedor por trás do Milhas 
Lucrativas, um sistema de educação financeira que ensina 
como transformar o cartão de crédito em uma central de 
pagamentos - incluindo o de boletos e demais contas fixas - 
para acumular pontos e milhas, que poderão ser convertidos 
tanto em uma renda extra quanto para custear a viagem dos 
sonhos. Tudo isso sem ter que gastar além do que você gasta 
no cartão.
 A metodologia que compartilha com seus alunos foi 
desenvolvida ao longo de cinco anos, período no qual 
transformou 53 milhões em Milhas em mais de R$ 1 milhão. 
“Percebi que as pessoas não têm o conhecimento de que 
milhas e dinheiro são a mesma coisa. Para despertá-las é 
preciso educação financeira para que elas aprendam como 
usar esses sistemas para custear viagens e ganhar cashback, 
recuperando parte dos seus gastos”, pontua Norton.    

mais nossa presença. Nossa ambição 
é poder atender nossos clientes 
com rebocadores construídos no 
Brasil em mais portos em todo o 
país, melhor atendendo às suas 
necessidades e apoiando seu 
desenvolvimento. Nossos clientes 
valorizam nosso forte foco em fornecer soluções de reboque 
seguras e eficientes o tempo todo, em todos os lugares e 
estamos ansiosos para oferecer nosso amplo conhecimento 
do mercado brasileiro de reboque, e garantir que nossos 
clientes se beneficiem de nossa experiência e conhecimento 
como operador global de reboque com operações em 32 
países”.
 A nomeação de Daniel Cohen como Diretor Executivo 
resultou em outras mudanças na equipe de gestão do Brasil. 
A partir de 1º de dezembro de 2020, Wagner Sales é o 
novo Gerente de Filial das operações em Santos e Vitória, 
enquanto Bruno Santana foi nomeado novo Gerente de 
Filial para Rio Grande. Tanto Wagner Sales quanto Bruno 
Santana têm desempenhado um papel importante na 
jornada de crescimento da Svitzer Brasil nos últimos anos 
e suas nomeações ressaltam o compromisso da Svitzer em 
desenvolver e proporcionar oportunidades interessantes de 
carreira para os seus talentos.

Para auxiliar as pessoas nessa 
jornada, Reveno criou seis produtos 
divididos em uma série de e-books 
‘Lucrando com Cartões de Crédito’, 
nos cursos ‘Segredos dos Cartões 
de Crédito’ e ‘Milhas Lucrativas’, 
um clube de oportunidades e consultoria especializada, que 
juntos ajudaram mais de 2 mil pessoas a embolsarem, juntas, 
mais de R$5 milhões em apenas um ano. 
 “Quero que o Milhas Lucrativas impacte a vida das pessoas 
com a mesma potência que teve na minha, me levando para 
novos lugares, tanto geográficos como profissionais”, conta 
Norton que, aplicando a metodologia que ensina, conheceu 
mais de 90 países, se tornou nômade digital e trocou os 
corredores da Petrobras pelo empreendedorismo digital. 
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Como atrair investimento 
estrangeiro para o Brasil?

Opinião

 O investimento estrangeiro despencou em 49% em todo 
o mundo no primeiro semestre deste ano, segundo dados 
divulgados pela ONU – Organização das Nações Unidas. O 
Brasil foi o terceiro país que mais perdeu investimentos – cerca 
de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Bem 
acima da média da América Latina, que foi de 25%.
 Além das questões políticas e da pandemia, há um outro fator 
que pesa bastante para a redução desses investimentos: a gestão 
das empresas. Para atrair investimento externo, as empresas 
precisam evidenciar que tem uma gestão saudável e que são 
rentáveis. Para isso, é preciso fazer uma cuidadosa avaliação de 
vários aspectos, como o regime tributário, o tipo de sociedade e 
seus balanços financeiros. Mas, engana-se quem pensa que só 
isso é suficiente. É necessário ajuda especializada para garantir 
o sucesso da operação.
 Antes mesmo de começar uma negociação como essa, as 
empresas precisam assinar um termo de confidencialidade, 
o NDA, com o objetivo de resguardar as duas partes na troca 
de informações sigilosas. Depois, é necessário recorrer a uma 
análise de risco due dilligence, que faz um mapeamento preciso 
de vários aspectos para avaliar a atratividade do negócio para as 
duas partes. E essa análise pode ser feita tanto sob o prisma do 
investidor quanto de quem pretende receber o investimento – e 
ambas são igualmente relevantes para garantir os interesses de 
todos.
 Um dos aspectos mais importantes nesse tipo de transação é 
a questão cultural. Embora o direito brasileiro esteja pautado nas 
principais referências mundiais, é preciso considerar questões 
particulares da nossa legislação e também do setor de mercado 
onde a negociação acontece, para que sejam obedecidas as 
regras nacionais. Tanto é que setores como o de saúde, aviação e 
mídia possuem restrições a investimentos estrangeiros, mas que 
foram sendo abrandadas ao longo do tempo.    
 Contudo, independentemente do segmento de atuação da 
empresa que pretende receber o investimento é primordial 
avaliar questões que envolvam o direito societário, cível, 
tributário e trabalhista, a fim de garantir a idoneidade da empresa 
e o atendimento a todas as leis vigentes. Além disso, é preciso 
avaliar ainda os aspectos inerentes ao core business da empresa. 
Uma atividade que gere impacto à natureza, por exemplo, deve 
atender com mais rigor a legislação ambiental do que uma com 
menor pegada de carbono.
 Além de cumprir rigorosamente a todas as exigências legais 
básicas para o bom funcionamento da empresa, outros aspectos 

estão ganhando cada vez mais relevância, como é o caso do 
compliance. Empresas que conseguem comprovar sistemas de 
gestão livres de suborno e corrupção atraem mais atenção dos 
investidores. O mesmo tem acontecido com o cumprimento da 
Lei Geral de Proteção de Dados, a LGDP. Demonstrar que a 
empresa faz a correta manipulação de dados tanto de seu público 
interno quanto externos atrai os potenciais investidores.
 Embora não sejam obrigatórias, as certificações ISO ajudam 
muito nesse processo. Como a empresa certificada passa 
por auditorias periódicas que analisam o cumprimento de 
determinadas normas, uma certificação como esta figura como 
um grande diferencial para quem deseja atrair a atenção do 
investidor estrangeiro, em especial porque essas certificações 
são internacionais, o que garante um padrão de atendimento aos 
requisitos estabelecidos, seja de uma norma de qualidade (ISO 
9.001), compliance (ISO 37.301) ou segurança da informação 
(ISO 27.001).
 Outro diferencial importante é a reputação da empresa. Um 
bom trabalho de marketing e branding junto aos seus mais 
variados stakeholderes sempre anima os investidores interessados 
em fazer aportes ou mesmo comprar a empresa toda, ou parte 
dela. Em alguns casos, o valor da marca facilmente ultrapassa 
o valor dos ativos tangíveis, tornando a operação muito mais 
atrativa para quem vai receber o investimento.
 Ao longo de todo o processo de levantamento de informações, 
é imprescindível a interação plena da equipe interna da empresa 
avaliada com os auditores indicados por ambas as partes. Em 
muitos casos, os colaboradores ficam com receio de seus próprios 
destinos após a negociação, mas tal receio é infundado se o time 
interno possui alta performance e qualificação. Um relatório 
de auditoria adequado, com as informações corretas, é muito 
importante para que as duas partes tomem a melhor decisão. 
Quando decidem fechar o negócio, é necessário registrar toda a 
operação, se possível preservando os dados que serviram de base 
para a tomada de decisões (comumente chamados de data room) 
e oficializar a transação nos órgãos competentes.
 Mesmo sendo um caminho trabalhoso e que demanda 
gastos, a busca por investimentos estrangeiros para as empresas 
brasileiras é de suma importância para a economia do país. 
Quando o trabalho é bem feito, todos saem ganhando: o 
investidor, a empresa e principalmente o Brasil, que consegue 
gerar mais emprego e prosperidade para toda a população.

Jayme Petra e Gabriela Machado*

*Jayme Petra de Mello Neto é advogado do escritório Marcos Martins Advogados e especialista em Direito cível e societário.
Gabriela de Ávila Machado é advogada, DPO (Data Protection Officer) certificada e líder da área societária do Marcos Martins Advogados.
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Mercedes-Benz e BASF aceleram 
startups para o setor agrícola

Agronegócio

• Com foco em produtividade e rentabilidade no campo, 
iniciativa busca encontrar soluções em áreas como robótica/
mobilidade, sensores/IoT, conectividade, gerenciamento 
da lavoura com o uso de telemetria e smart farming

• As startups selecionadas foram anunciadas após live de 
apresentação de soluções das finalistas de cada categoria: 
Cropman, Pix Force e Kalliandra, entre as 57 que se 
inscreveram na iniciativa

• Mercedes-Benz é a fabricante de caminhões e ônibus que 
mais inova com startups

 Com o objetivo de agregar valor em toda a cadeia produtiva 
da agricultura, a Mercedes-Benz juntou-se à plataforma de 
inovação e empreendedorismo da BASF, o AgroStart, na 
busca de soluções para a mobilidade agrícola nas categorias 
de robótica/mobilidade, sensores/IoT, conectividade, 
gerenciamento da lavoura com o uso de telemetria e smart 
farming.
 O foco da parceria é a maior produtividade e rentabilidade 
no campo. Esse compromisso ganha impulso com a 
aceleração de startups, com as empresas selecionadas em 
cada categoria participando de um Pitch Day, por live, no dia 
9 de dezembro. As startups foram avaliadas por uma banca 
formada por representantes da Mercedes-Benz do Brasil, 
BASF, Grunner, Raízen e Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha.
 As startups selecionadas foram a Cropman, responsável 
por oferecer soluções em diagnósticos de solos de alta 
precisão e rendimento, a Pix Force, que desenvolve soluções 
para interpretar imagens e vídeos por meio de Inteligência 
Artificial, e a Kalliandra, empresa com foco em agricultura 
irrigada. Ao todo, 57 startups se inscreveram na iniciativa.

 “Com essa parceria com a BASF, buscamos encontrar 
propostas que irão possibilitar impactos positivos para a 
agricultura brasileira, auxiliando os agricultores”, afirma 
Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e 
CEO América Latina. “Apoiamos assim as startups no 
desenvolvimento de tecnologias que possam gerar maior 
produtividade e mais rentabilidade no campo. Juntos, vamos 
acelerar ainda mais o agronegócio, o setor que puxa o 
crescimento da economia no País”.
 Para Eduardo Menezes, gerente de Produtos Digitais da 
Divisão de Soluções para Agricultura da BASF na América 
Latina, “a Mercedes-Benz traz toda a sua expertise sobre 
mobilidade, que, aliada à expertise de campo da BASF, 
formam uma combinação promissora para o desenvolvimento 
de novas soluções que apoiem os desafios desse segmento”.
Na agricultura, os segmentos de robótica, Internet das 
Coisas, sensoriamento, drones, e outros, estão todos ligados 
à mobilidade, uma das principais dores levantadas pelos 
agricultores. “As startups escolhidas para o processo de 
mentoria e aceleração trazem serviços que vão ao encontro 
das necessidades dos agricultores. Juntos, BASF e Mercedes-
Benz, pretendemos cocriar soluções que envolvam estas 
diferentes frentes. Nossa intenção é a de atender demandas 
reais, envolvendo nossos clientes no processo e gerando 
benefícios para todos os lados”, complementou.

Mercedes-Benz é a empresa do setor 
que mais inova com startups

 Conforme premiação anunciada em agosto deste ano, 
durante o evento “Open Innovation Week”, a Mercedes-
Benz é a fabricante de caminhões e ônibus que mais inova 
com startups no Brasil. Com isso, ganhou destaque no 
ranking “Top 100 Open Corps”, sendo a primeira colocada 
entre as empresas de veículos comerciais pesados. Esse 
reconhecimento partiu de indicações e pontuações das 
próprias startups.
 Visando encontrar no mercado soluções inovadoras, 
assertivas e que tragam resultados rápidos para a Empresa 
e para os clientes, a Mercedes-Benz vem intensificando 
parcerias com startups de diversos segmentos. Entre os 
exemplos já em prática estão o caminhão com direção 
autônoma na colheita da cana-de-açúcar desenvolvido 
juntamente com a Grunner e a Fazenda Urbana da BeGreen, 
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montada dentro da própria fábrica em São Bernardo do 
Campo (SP). Além disso, a marca lançou recentemente, em 
conjunto com a Mobiauto, o Showroom Virtual Star Online, 
primeira plataforma digital online do mercado para vendas 
de veículos comerciais, peças e serviços.
 “Aqui, na Empresa, estamos sempre pensando e 
buscando novas formas de fazer negócios, envolvendo novas 
plataformas digitais e novos parceiros para atender às atuais 
e futuras demandas dos clientes”, afirma Roberto Leoncini, 
vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus 
da Mercedes-Benz do Brasil. “Temos que nos questionar a 
cada dia. Por isso, estamos abertos às inovações, próximos 
de parceiros que tragam suas expertises e agreguem valor 
aos nossos processos. Sabemos que esse compromisso gera 
melhorias no transporte, mobilidade, qualidade de vida 
e segurança das pessoas, sustentabilidade ambiental e à 
sociedade como um todo. Aliás, nós criamos uma plataforma 
online para que todos possam enviar sugestões, onde quer 
que estejam: www.movemosomundo.com.vc. Afinal, a 
Mercedes-Benz trabalha para todos que movem o mundo”.
 Criado há pouco mais de dois anos, o Ecossistema 
AgroStart reúne parceiros de diferentes segmentos com 
especialistas e infraestrutura para desenvolver produtos 
ou serviços de forma rápida e escalável. Hoje fazem parte 
desta iniciativa a Bosch, o Banco do Brasil e a Samsung. A 
fim de oferecer experiências, ferramentas e visibilidade aos 
empreendedores que buscam criar soluções competitivas 
para o setor, a Mercedes-Benz se junta ao time de empresas 
parceiras.
 O AgroStart foi o primeiro programa de aceleração para 
agtechs sendo pioneiro no desenvolvimento de parcerias com 
startups do agronegócio na América Latina. Desde 2016, 
mais de 500 startups do setor espalhadas por dez países do 
continente, já interagiram com a plataforma.
 Em 2019, o programa expandiu e virou uma plataforma 
de inovação e empreendedorismo,  atuando em quatro frentes 
de trabalho: aceleração de startups em estágio inicial ou mais 

maduras, intraempreendedorismo com os colaboradores da 
BASF no Garagem AgroStart, aportes do BASF Venture 
Capital (BVC), responsável por realizar investimentos 
em startups e fundos de capital de risco, e o Ecossistema 
AgroStart, braço da plataforma que firma parcerias com 
grandes empresas - atualmente conta com Samsung, Bosch 
e Banco do Brasil.
 Presente no País há mais de 60 anos, a Mercedes-Benz 
do Brasil é a maior fabricante e exportadora de caminhões 
e ônibus da América Latina, e líder no desenvolvimento de 
tecnologias para o transporte de cargas e de passageiros. 
 A Empresa tem unidades de produção de caminhões, 
de chassis de ônibus e de agregados em São Bernardo do 
Campo (SP), de cabinas de caminhões em Juiz de Fora 
(MG), o Campo de Provas de Veiculos Comerciais em 
Iracemápolis (SP), além da unidade de Peças e Serviços ao 
Cliente, Logística de Peças e Global Training em Campinas 
(SP).
 Em 2018, a Companhia inaugurou a primeira linha de 
caminhões no conceito 4.0 do País e lançou seu Campo de 
Provas, o maior do hemisfério sul para veículos comerciais. 
Em 2019, em segunda fase da Indústria 4.0, a Empresa iniciou 
as operações em uma nova linha de cabinas e lançou o Novo 
Actros, caminhão mais inteligente, conectado, eficiente e 
seguro do País. Em 2020, foi a vez de inaugurar a fábrica 4.0 
de chassis de ônibus. Dando continuidade aos investimentos 
no Brasil, a Empresa segue implementando aporte de R$ 2,4 
bilhões entre 2018 e 2022. 
 A Mercedes-Benz traz em seu DNA a inovação para 
garantir soluções cada vez mais assertivas e que acompanhem 
a realidade de seus clientes. Pensando nisso, mantendo-se 
inovadora e conectada, a marca foi a primeira fabricante de 
veículos a se tornar mantenedora da Abstartups (Associação 
Brasileira de Startups). Desde então, a Empresa vem 
investindo forte em parcerias com startups para reinventar 
o seu negócio e continuar trabalhando em seu mote: “Para 
todos que movem o mundo”. 
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Internacional

● Mais de 313 empresas são nomeadas na prestigiada A List 
do CDP deste ano pela transparência e ação ambiental, um 
aumento de 45% em 2019

● Das mais de 5.800 empresas avaliadas pelo CDP em seus 
reportes sobre mudanças climáticas, preservação florestal 
e segurança hídrica, apenas 5% conformam a A List

● As Empresas A List valem US$ 15 trilhões em capitalização 
de mercado

● Klabin S/A, Duratex, Marfrig, Vina Concha y Toro S 
A, CMPC, Mitsubishi Electric e HP Inc estão entre as 
empresas reconhecidas na A List

● Dez lideranças pioneiras alcançaram uma pontuação ‘triplo 
A’ para clima, florestas e água

● A proporção de empresas A List com suas bases na Ásia 
cresceu, agora estão em segundo lugar,  depois da Europa 
e bem à frente da América do Norte 

● Um novo recorde, mais de 9.600 empresas divulgaram 
seus dados através do CDP em 2020, um aumento de 70% 
desde que o Acordo de Paris foi assinado em 2015 e 14% 
acima do ano passado

 Mais de 300 empresas, incluindo Klabin S/A, Duratex, 
Marfrig, Vina Concha y Toro S A, CMPC, Mitsubishi Electric 
e HP Inc, foram hoje nomeadas na A List deste ano pelo CDP, 
organização ambiental sem fins lucrativos. Isso representa 
um grande aumento em relação ao ano passado, apesar dos 
desafios sem precedentes colocados pelo COVID-19.
A A List mostra as empresas líderes em transparência e ação 
ambiental, com base em sua divulgação anual por meio dos 
questionários sobre mudança climática, preservação florestal 
e segurança hídrica do CDP. Milhares de empresas fazem 
sua divulgação por meio do CDP a pedido de investidores e 
compradores corporativos.
 
 Este ano houve um grande aumento (45% acima do ano 
passado) no número de empresas que alcançaram a pontuação 
A, com aumentos em todos os três temas avaliados pelo CDP. 
Junto com os altos níveis de divulgação isso mostra uma 
crescente consciência ambiental entre o mundo dos negócios 
em 2020.
 
 Isso ocorre para pontuações de mudanças climáticas 
principalmente porque mais empresas estão optando pela 
transparência na divulgação de dados – um passo importante, 
impulsionado pelo aumento da pressão do mercado por 
transparência. O crescimento de empresas com pontuação  

 A no combate ao desmatamento e segurança hídrica 
aponta para uma maior ação nessas áreas, uma vez que os 
níveis mais elevados de divulgação não explicam totalmente 
o aumento. Em florestas isso foi particularmente mais notável 
porque o número de empresas na A List dobrou de uma base 
baixa (16 em comparação com 8, no ano passado).
 
 A A List chega um pouco antes do aniversário de cinco 
anos do Acordo de Paris, com a esperança de que os 
governos mundiais forneçam atualizações sobre seus planos 
climáticos nacionais para ganhar impulso antes da COP26. 
Em novembro, o governo do Reino Unido foi o primeiro do 
G20 a anunciar a divulgação obrigatória de dados, enviando 
um sinal poderoso para o mercado e outros governos de que 
eles deveriam seguir a abordagem do Reino Unido.
 
 O número de empresas que alcançaram um triplo A em 
mudanças climáticas, preservação florestal e segurança 
hídrica, a classificação mais alta fornecida pelo CDP, 
também cresceu para dez, em comparação com seis no ano 
passado. Symrise AG, Mondi Plc, Fuji Oil Holdings e KAO 
Corporation estão entre os novos da lista com triplo A.
 
 Lauro Marins, Diretor Executivo do CDP Latin América, 
disse:
 “ O ano de 2020 foi desafiador para todos. As dificuldades 
enfrentadas face a pandemia ainda irão repercutir em 
nossas vidas e nas empresas por um bom tempo. A próxima 
grande onda que a humanidade precisa enfrentar com 
seriedade são as mudanças climáticas e fico muito feliz em 
ver o comprometimento e lideranças das empresas latino-
americanas em tomar ações concretas face a esse desafio. 
Atingir o nível máximo na pontuação do CDP reflete a 
governança, estratégia, avaliação detalhada aos riscos e 
oportunidades e metas ambiciosas e necessárias para que 
o mundo permaneça abaixo de 1,5°C! Passo importante 
e necessário, para que todos possamos migrar para uma 
economia mais justa e sustentável”
 
 Dexter Galvin, Diretor Global de Corporações e Cadeias 
de Fornecimento do CDP, complementa:
 “Esta semana marca exatamente cinco anos desde que 
lideranças globais apertaram as mãos no Acordo de Paris. É 
encorajador que 70% a mais de empresas estejam relatando 
suas ações ambientais em relação a 2015 e que, este ano, 

Empresas avaliadas em $15 trilhões 
são reveladas na A List CDP 2020 

de lideranças ambientais
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mais de 300 tenham alcançado a A List. Parabéns a esses 
líderes da A List - por meio de sua ação e transparência 
estão ficando à frente e aproveitarão os benefícios à medida 
que fazemos a transição para uma economia sustentável 
‘net zero’. Os dados do CDP mostram uma consciência 
ambiental crescente entre o mundo dos negócios em 2020, 
o que é extremamente positivo considerando os desafios 
sem precedentes que as empresas e a sociedade enfrentaram 
neste ano. Agora precisamos que esses pioneiros inspirem a 
maioria das empresas que ainda estão lentas neste processo se 
o setor privado quiser assumir um papel de liderança quando 
as metas climáticas aumentarem na COP26 do próximo ano. 
Foi dada a largada”.
 
 As empresas A List vêm de todo o mundo, com a maioria 
vindo da Europa (146), Ásia (106) e América do Norte (67). 
Os principais países com sedes de empresas A List estão no 
Japão (71), EUA (62), Reino Unido (24), França e Alemanha 
(empatados com 21). No ano passado, o Japão ultrapassou os 
Estados Unidos e a Ásia ultrapassou a América do Norte pela 
primeira vez, com isso se solidificando ainda mais este ano.
 
 Os setores com mais empresas A List são: serviços 
financeiros, eletrônicos e equipamentos elétricos, produtos 
químicos, processamento de alimentos e bebidas, TI e 
desenvolvimento de software e construção.
 
 Antônio Joaquim de Oliveira, Presidente da Duratex S.A., 
“É com imenso orgulho que recebemos a notícia de nomeação 
da Duratex para A List do CDP. Estar no seleto grupo global 
de empresas líderes em transparência e ações efetivas com 
relação aos riscos ambientais é um reconhecimento que reflete 
todos os esforços da companhia com a agenda climática. 
Mesmo com as inúmeras adversidades do ano de 2020, nos 
mantivemos firmes em nosso propósito e inovamos com 
sustentabilidade. Nossas práticas de governança em conjunto 
com nosso amplo portfólio de soluções ecoeficientes, as 
ações e investimentos em eficiência energética e energia 
renovável e o melhoramento genético contínuo de nossas 
florestas, tornam a Duratex cada vez mais adaptada às 
mudanças climáticas e nos mantém contribuindo com o 
balanço positivo de carbono de nossas operações”.
 
 Roberto Bastianetto, Diretor Adjunto de Comunicação 
Empresarial e Sustentabilidade da Cemig, 
 “Nós da Cemig estamos orgulhosos em fazer parte da A 
List do CDP deste ano. Esse é o resultado do nosso contínuo 
engajamento em sermos uma concessionária de energia com 
parque gerador 100% renovável, que investe na mitigação 
dos riscos climático e hídrico, e com metas robustas de 
redução de emissões de gases de efeito estufa. Com a 
certeza de que ser sustentável e gerir de forma adequada os 
recursos hídricos disponíveis é essencial para a resiliência 

de negócios; convidamos a todos a intensificar a adoção das 
melhores práticas em sustentabilidade”.
 
 Francisco Ruiz-Tagle, CEO Empresas CMPC, “Na 
CMPC, estamos muito orgulhosos de termos sido listados 
na A List do CDP novamente este ano. Continuamos 
comprometidos mais do que nunca com a implementação 
de nossa agenda de desenvolvimento sustentável, mesmo 
em anos tão complexos como o atual. Procuramos oferecer 
as melhores soluções baseadas em fibras renováveis e ao 
mesmo tempo cumprir os ambiciosos objetivos ambientais 
que nos propomos. Acreditamos que a sustentabilidade é 
essencial para a resiliência das empresas do futuro”.
 
 
 Exemplos de ações ambientais das empresas A List 
incluem:
 
● A empresa do ramo florestal CMPC emitiu seu terceiro 

bônus verde e obteve um empréstimo verde no formato 
de financiamento Green Loan, tornando-se o primeiro 
empréstimo verde sindicado completamente por bancos 
japoneses.

● A empresa de geração, transmissão e distribuição 
de energia, Cemig, alcançou uma matriz de geração 
energética 100% renovável em 2019 com a desativação 
da Usina termoelétrica Igarapé, o único projeto de geração 
termoelétrica da companhia.

● O fabricante de automóveis japonês Toyota atingiu 100% 
de eletricidade renovável em todas as suas fábricas 
europeias e quatro fábricas sul-americanas.

● A empresa de tecnologia indiana Tech Mahindra instalou 
sistemas de coleta de água da chuva para diminuir a 
dependência de fontes de água que são ameaçadas pelo 
uso excessivo.

● O produtor americano de alimentos Marshas simplificou 
sua cadeia de abastecimento de óleo de palma, reduzindo 
o número de usinas usadas, de modo geral, melhorou a 
responsabilidade e permitiu o rastreamento por satélite 
para monitorar o uso da terra para o desmatamento.

● A gigante global da informática HP Inc aumentou a 
porcentagem de papel de sua marca com certificação FSC 
de 3% em 2009 para 100% agora e pode rastrear a origem 
do produto em fábricas individuais.

● A empresa japonesa KAO Corporation, que produz bens de 
consumo e produtos químicos, introduziu o preço interno 
do carbono para promover o investimento em economia 
de energia.

● A empresa alemã de aromas e fragrâncias Symrise AG 
obtém óleo de palma 100% certificado pela RSPO e 
oferece treinamento e incentivos financeiros aos seus 
fornecedores.
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Erro judiciário e responsabilidade civil estatal: 
Uma análise de direito comparado envolvendo 

Brasil, Portugal e Estados Unidos

Opinião

 A Responsabilidade Civil 
do Estado experimentou várias 
transformações, tendo em vista as 
alterações acontecidas nos contextos 
sociais, as quais auxiliaram na 
formatação do direito moderno. 
Houve um período em que o Ente 
Estatal tinha poderes absolutos, 
característica essa que dependia 
muito das características pessoais 

dos detentores do poder. O aperfeiçoamento da democracia, 
com o surgimento de relevantes instituições para a vida 
em sociedade (como a caracterização dos três poderes, a 
necessidade de elaboração das leis, e, principalmente, as 
normas de caráter penal, que regulam e penalizam, de modo 
mais pesado, as violações que maculam a convivência entre 
os seres humanos).
O manejo com a res publica é uma atividade dotada de alta 
relevância. Sempre é de boa técnica lembrar que há muito 
tempo doutrinadores, juristas e outros operadores do Direito 
estudam o desenvolvimento da responsabilidade civil do 
Estado.
 Mas outro detalhe merece ponderação. Quando o Estado 
assume o monopólio da jurisdição, proibindo o particular 
de exercer seus direitos pelas próprias mãos, os conflitos 
sociais que não são resolvidos de forma amigável, somente 
poderão encontrar solução através da atividade jurisdicional 
do Estado-juiz, o qual deve sopesar muito bem as razões 
trazidas pelas partes, antes de chegar a uma decisão que 
ponha fim à controvérsia.
 A Carta Magna, entre seus dispositivos, traz dois textos 
importantes a respeito da responsabilidade civil estatal, a 
saber:
Art. 5º - [...]:
[...]; LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro 
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo 
fixado na sentença;
[...] Art. 37 - A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998):

[...]. 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.
 Infelizmente, ainda ocorrem muitas condenações baseadas 
em decisões equivocadas, ou em procedimentos incorretos 
levados ao plano prático pelos representantes do Judiciário. 
No caso da realidade brasileira, evitar os erros do judiciário 
traduz-se, claramente em um modo de se respeitar os direitos 
humanos. Tal enfoque se faz relevante, principalmente 
devido às diretivas traçadas pelas Nações Unidas. Por 
exemplo, na Declaração e Programa de Ação de Viena, de 
1993, fora reafirmada a interligação entre desenvolvimento, 
democracia, o respeito aos direitos humanos e as liberdades 
fundamentais (SILVEIRA e DA SILVA, 2018, p. 431).
 A relevância da pesquisa se mostra patente na medida 
em que os principais ordenamentos jurídicos, baseados nas 
respectivas Constituições, trazem como fundamento o respeito 
à dignidade da pessoa humana. Em países como Portugal e 
os Estados Unidos ainda existem dramas provocados por 
condenações baseadas em erros do Judiciário.
 Foi escolhido o método indutivo para a confecção do 
trabalho, enfatizando-se o manejo de pesquisa bibliográfica 
e documental acerca das questões que envolvam a 
responsabilidade civil e os erros judiciários. O artigo possui 
natureza descritiva, com o objetivo de buscar informações 
para futuras pesquisas acerca das temáticas relativas aos 
Direitos Humanos e à Dignidade da Pessoa Humana.
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Como o PIX pode contribuir para o desenho 
de novas relações entre empresas 

e consumidores?

Opinião

    De revistas e portais especializados 
aos cadernos de economia e finanças 
da grande imprensa, o PIX – sistema 
de pagamento instantâneo criado 
pelo Banco Central – tem sido um 
dos assuntos mais discutidos no 
mercado brasileiro ao longo dos 

últimos meses e promete ser uma importante alternativa para 
as transações que movimentam o ambiente de consumo do 
país.
 Com seus requisitos fundamentais publicados pelo Banco 
Central em dezembro de 2018 e início de operação prevista 
para 16 de novembro deste ano, o PIX já conta com mais 
de 1 milhão de consumidores e chaves cadastradas no novo 
sistema, de acordo com dados da entidade do início do mês 
de outubro.
 Dentro deste contexto, uma discussão interessante que 
pode ser analisada diz respeito a como o PIX pode contribuir 
para a construção de novas relações entre empresas e 
consumidores, bem como, entre as próprias instituições 
financeiras e seus usuários.
 Novos benefícios poderão ser oferecidos em prol da 
fidelização de clientes que utilizam o PIX? Como o novo 
modelo de pagamento pode trazer mais flexibilidade e 
agilidade para as rotinas de pagamento? Que ganhos tem as 
empresas que oferecem o PIX? Ao longo deste artigo, busco 
contribuir com minha perspectiva em torno destas questões. 

As novas possibilidades que o PIX oferece 
para o ambiente de negócios brasileiro

 Utilizando os dispositivos móveis como principal 
plataforma de funcionamento, o PIX abre uma possibilidade 
de maior flexibilização para os processos de pagamento, 
com transações sendo realizadas de modo instantâneo e sem 
oferecer custos para os consumidores.
 Para as empresas que oferecem o meio de pagamento, 
o valor também tende a ser muito mais baixo quando 
comparado com os processos tradicionais de débito e crédito, 

uma vez que, com o PIX, não precisará ter, necessariamente, 
um intermediário (maquininhas de cartão, bandeiras de 
crédito e débito, adquirentes) para além do agente financeiro 
(banco) em que a empresa possui conta e cadastrou suas 
chaves do PIX.
 Sobre este ponto, vale ressaltar que o BC não define as taxas 
cobradas pelos agentes financeiros e tal cobrança é opcional. 
Neste sentido, o mercado tem discutido a possibilidade, 
inclusive, de uma futura “guerra de tarifas” com bancos 
cobrando valores mínimos ou mesmo eximir seus clientes 
jurídicos de tais custos, tendo em vista a fidelização.
  Por sua vez, quem comercializa produtos e serviços 
pode – justamente pelo baixo custo do sistema – estimular 
pagamentos por meio do PIX, criando pacotes de benefícios 
para seus clientes; fator que, em alguma medida, também tem 
potencial para impulsionar a competitividade no mercado, 
uma vez que os consumidores poderão, por exemplo, buscar 
aqueles estabelecimentos com os pacotes de incentivo mais 
vantajosos para o uso do PIX.
 Se posicionando como uma alternativa direta em relação 
as transferências via DOC ou TED; outra possibilidade 
interessante relativa ao PIX diz respeito a uma possível 
popularização das transferências como meio de pagamento, 
uma vez que, com a sua sistemática de transação em tempo 
real, em qualquer horário ou dia da semana, o PIX não afeta 
o fluxo de caixa diário das empresas e oferece mais uma 
alternativa de pagamento para os consumidores, inclusive 
por meio da simples leitura de um QR code. 
 Em síntese, é possível que o PIX contribua para a 
construção de novas dinâmicas na forma como empresas 
oferecem produtos e serviços; permitindo ainda novas 
experiências de pagamento e o desenho de alternativas para a 
fidelização dos consumidores.

O lado das instituições financeiras

 De modo semelhante, como observado anteriormente, 
é possível que vejamos uma maior competitividade entre 
as instituições financeiras, que poderão oferecer pacotes de 
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 A chegada do novo sistema de pagamento instantâneo traz perspectivas 

interessantes  para o relacionamento entre instituições financeiras e usuários
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serviços mais vantajosos e descontos sobre as taxas do PIX, 
visando fortalecer a relação com suas bases de clientes.
 
 Vale observar que, de acordo com lista oficial apresentada 
pelo Banco Central no último dia 22 de outubro, o Brasil já 
conta 762 instituições financeiras habilitadas para operar o 
PIX. E tal interesse não é por acaso. Segundo levantamento 
da consultoria Boanerges & Cia, em 2030, os pagamentos 
instantâneos já devem ser responsáveis por pelo menos 15% 
do consumo privado – ou R$ 831 bilhões em movimentações 
financeiras, conforme a estimativa. 
 

O que nos reserva o futuro?

 Para concluir, ainda não é possível estimar em qual 
período – se curto, médio ou longo prazo – o PIX pode vir 
a assumir esse protagonismo entre os meios de pagamento 
utilizados no ambiente de negócios brasileiro. Os pontos aqui 

levantados levam em conta o potencial da ferramenta e o que 
vem sendo discutido em meios especializados sobre o tema.
 O mercado conta, ainda, com todo um desafio educacional 
para a popularização de um sistema que começa a dar 
seus primeiros passos no país. Vale frisar que o PIX ainda 
é desconhecido por 58,9% do E-Commerce e por 57% da 
população brasileira que não utiliza canais digitais para 
operações bancárias (os dados são, respectivamente, da 
E-Commerce Brasil e da consultoria Bain & Company) – 
e precisaremos acompanhar o processo de implantação do 
PIX no mercado para, só então, mensurar, de modo mais 
preciso, seu real impacto na construção de novas dinâmicas 
de consumo.
 O que se sabe, por fim, é que o sistema financeiro global 
está em plena transformação e novos modelos de pagamento 
têm surgido – incluindo os pagamentos instantâneos, que já 
estão em fase de implantação ou são uma realidade em mais 
de 50 países –, e contribuído para que este se torne mais ágil, 
dinâmico e diversificado para consumidores e empresas.

“Utilizando os dispositivos móveis como principal plataforma de funcionamento, 
o PIX abre uma possibilidade de maior flexibilização para os processos de 

pagamento, com transações sendo realizadas de modo instantâneo e 
sem oferecer custos para os consumidores.”
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 Muitas perguntas podem surgir no decorrer do dia. E 
algumas são mais comuns do que se imagina. Provavelmente, 
na hora de efetuar uma transferência bancária, você optou 
pelo DOC ou TED, sem saber exatamente por quê. Ou trocou 
o óleo do carro, sendo que o mais indicado seria completar.
 Dúvidas comuns, mas que nem sempre temos a resposta 
na hora. Por isso, reunimos especialistas para responder 
algumas dessas perguntas sem rodeios! Confira:

1 O CERTO É BISCOITO OU BOLACHA?
 Com vários formatos, tamanhos e sabores, além de 
indispensável na hora do café da manhã, esta delícia também 
sabe ser polêmica: afinal, o certo é biscoito ou bolacha? 
A Marilan, marca especialista em biscoitos, explica que 
biscoito vem da junção das palavras em latim “bis” (duas 
vezes) e “coctus” (cozido). A técnica de assar o alimento duas 
vezes é o que garante suas características, como a crocância e 
durabilidade.

 Já o termo bolacha surgiu de “bolo”, do também latim 
“bulla”, que tem significado de “objeto esférico”, com sufixo 
“acha”, que quer dizer diminutivo. Uma curiosidade é que 
“biscoito” entrou primeiro na língua portuguesa, talvez por 
isso ele seja mais popular. No entanto, “bolacha” é muito 
utilizada no Sul e em São Paulo, mas ainda há regiões que 
convivem com as duas palavras. Segundo a empresa, as 
palavras são sinônimas, a preferência se dá por conta de 
regionalismos e costumes.

2 MÓVEIS DE MDF OU MDP?
 Tanto MDF quanto MDP são compostos de madeiras 
reconstruídas, ambas comercializadas em forma de chapas 
prensadas com resina, como se fosse uma massa de bolo. 
Essas têm espessuras diversas, que variam entre 3 a 25 mm. 
Apesar do MDF ser um material mais popular, ambos têm 
seu valor.“Se construiu um mito de que o MDP é um material 
de qualidade ruim, o que não necessariamente é verdade. 
Não existe material melhor. O MDF é mais recomendado 
para casos de arredondamento e usinagem – ou seja, baixo 
relevo; enquanto o MDP é um material mais econômico e 
leve, recomendado para cortes retos”, explica Ana Toyama, 
gerente de desenvolvimento e design da Mobly, startup de 
móveis e decoração.
 Ela completa que a diferença entre eles está na composição 
dos materiais. Enquanto o MDF é formado por fibras, o MDP 

é formado por partículas – o que permite uma fixação mais 
firme de parafusos.

3 REALIZAR UM DOC OU TED?
 Na hora de realizar algum tipo de movimentação 
financeira, com certeza você já se deparou com as siglas DOC 
e TED. Apesar de ambas serem modalidades de transferência 
de dinheiro, cada uma possui finalidades e regras diferentes. 
João Felipe Ramos de Souza, gerente executivo de inovação 
e canais digitais do Banco Cetelem, ajuda a explicar os 
principais detalhes de cada uma.
 Caso não haja urgência para o recebimento do dinheiro, o 
ideal é seguir com o DOC. “A principal diferença entre DOC 
e TED é que, ao fazer uso do DOC, o beneficiário da transação 
irá receber o dinheiro no próximo dia útil ao depósito”, 
afirma João Felipe. “Além disso, o DOC é bastante utilizado 
para realizar transferências de uma instituição bancária para 
outra”. O serviço permite a transferência de até R$ 4.999,99. 
Por outro lado, caso haja necessidade de a transferência 
ser consolidada no mesmo dia, a melhor opção é usar o 
TED. “Essa modalidade permite que sejam depositados 
valores até R$ 5.000,00, que ficam disponíveis na conta do 
beneficiário em menos de 30 minutos”, explica João Felipe. 
Outra característica é que o TED costuma ser utilizado para 
transferências em que a conta de destino é do mesmo titular. 
As tarifas para os dois tipos de transação variam conforme o 
banco e o pacote contratado pelo usuário. 

4 TROCAR OU COMPLETAR O ÓLEO DO CARRO?
 Já se deparou com a dúvida sobre trocar o lubrificante do 
carro ou apenas completá-lo? Para esclarecer como saber qual 
a melhor conduta a seguir, Marcelo Capanema, Diretor de 
Assistência Técnica Américas da PETRONAS, orienta que o 
recomendado é conferir regularmente o nível do lubrificante 
no motor. Para isso, o motor deve estar frio e o veículo em 
piso plano. O manual também traz o passo a passo de como 
realizar essa medição.
 Caso o nível esteja abaixo do recomendado antes do 
momento da troca, deve-se completar até o nível indicado 
com o mesmo tipo de lubrificante utilizado na última troca. 
Capanema reforça ainda que é possível o nível de lubrificante 
abaixar com o uso, conforme descrito em alguns manuais de 
fabricante, mas se a variação for maior do que o previsto, 
isso pode indicar possíveis problemas mecânicos no motor. 

5 dúvidas que você 
sempre teve - e suas respostas! 

Curiosidade

Especialistas se reúnem para responder questões do dia a dia 
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“Nesses casos, deve-se levar o veículo a um mecânico de 
confiança”, indica. “Consumo de lubrificante acima do 
previsto pelo fabricante é também mais comum em veículos 
antigos ou com alta quilometragem, devido a possíveis 
desgastes das peças do motor, aumentando as folgas por onde 
ele passa”.
 Importante ressaltar que é indicado sempre seguir a 
recomendação do fabricante do veículo em relação ao 
período de troca do lubrificante, disponível no manual do 
proprietário. “Os valores giram em torno de 10.000 km ou 
12 meses, mas depende do fabricante do veículo. Ao final do 
período recomendado, deve-se realizar a troca completa do 
lubrificante e do filtro também”, explica.

5  OPTAR POR UMA LIMPEZA OU HIGIENIZAÇÃO?
 Neste período de pandemia, as recomendações são de 
ampliar os cuidados de higiene e evitar aglomerações, além 
do uso obrigatório de máscaras. Mas, de que forma podemos 
saber se a limpeza removeu os microorganismos, como o 
vírus do Covid-19, e estamos seguros? Qual o melhor método 
para garantir eficiência na proteção, limpeza ou higienização? 
E de que forma elas devem ser feitas? Para responder a essas 

dúvidas, o Diretor Executivo da divisão de Saúde da Verzani 
& Sandrini, empresa líder em prestação de serviços, explica 
a diferença entre os métodos.
 A limpeza é a remoção da sujeira de superfícies. Se 
utilizar um produto químico no processo convencional 
de limpeza, com esfregação e enxágue, há redução de até 
60% de microbiologia e de 95% dos resíduos. Somente a 
limpeza não é o suficiente para eliminar vírus e bactérias. Já 
o processo de desinfecção de um ambiente consiste no uso 
e na aplicação de algum desinfetante, produto que busca 
eliminar das superfícies 99% dos germes, bactérias e vírus, 
assim como o novo coronavírus. “É importante destacar que, 
para que o processo impossibilite o vírus de agir é preciso um 
tempo médio de contato de 10 minutos. Para isso utilizamos 
produtos feitos à base de cloro, álcool ou hipoclorito de 
sódio”, afirma Maurício Almendro, Diretor executivo da 
divisão de Saúde da Verzani & Sandrini.
 A higienização, por outro lado, corresponde ao processo 
que envolve a limpeza seguida da desinfecção. “É o método 
mais completo e indicado para ser feito em ambientes 
residenciais e empresas em geral, se o objetivo for estar livre 
de riscos de infecção”, explica.
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Opinião

Telhado branco do mundo: a relação 
entre longevidade e felicidade

 A série Segredos de um centenário mostra que nas últimas 
três décadas o número de pessoas que passaram dos 100 anos 
aumentou, no mundo, cerca de dez vezes. Para investigar a 
fórmula ideal dessas sociedades com alto índice de pessoas 
longevas, a produção do documentário viajou a países como 
Costa Rica, Cuba, Grécia, Estados Unidos, Itália, Japão e 
Rússia para entrevistar gerontólogos, biólogos, fisiologistas, 
imunologistas e, claro, aqueles que esbanjam vitalidade em 
uma longa e profícua existência. Mas, qual é a maneira de 
conseguir uma vida estendida e com saúde? Embora não 
haja uma receita, um ponto em comum nesses prateados 
é a satisfação com a própria vida. A palavra felicidade 
foi, por diversas vezes, proferida pelos entrevistados para 
classificar a alegria de estar mais tempo vivo. À medida que o 
telhado branco avança no mundo, mais aguçada fica a nossa 
curiosidade sobre como viver mais, melhor e ser mais feliz.
 As ciências humanas e biológicas têm se dedicado 
a investigar os gatilhos e a relação entre satisfação e 
longevidade. A pesquisa Economia do Mal-Estar: Novos 
Olhares para uma Sociedade Cansada, conduzida pelo Grupo 
Consumoteca, aponta que 58% da população brasileira se 
declara pouco ou nada satisfeita com a vida; 41% sentem 
que não estão fazendo o que podiam para ser felizes. O 
estudo revela que o índice de insatisfação do brasileiro é o 
mais elevado entre a América Latina. As fontes de angústia 
residem nas dimensões financeiras e profissionais, ou seja, 
57% acreditam que precisarão reinventar a carreira nos 
próximos anos e 80% apontam que possuem um projeto que 
não conseguem tirar do papel.

 Na análise do economista David Blanchflower, professor 
da universidade norte-americana Dartmouth College e ex-
membro do Comitê de Política Monetária do Banco da 
Inglaterra, a pesquisa realizada em 134 países – publicada 
pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados 
Unidos – mostrou que existe uma “curva da felicidade em 
formato U”. O sentimento está mais presente aos 20 anos, 
quando as frustrações da vida adulta ainda não alcançaram 
o indivíduo; por volta dos 40 e 48 anos, ele começa a ficar 
reduzido. Com a chegada dos 50 anos, a felicidade passa a 
ser maior e mais completa. No Brasil, onde o mapeamento 
também foi feito, a felicidade chega mais cedo, por volta dos 
40 anos, de acordo com esse mapeamento.
 Segundo a antropóloga Mirian Goldenberg, que liderou 
a pesquisa “Corpo, Envelhecimento e Felicidade” com 
5 mil brasileiros, de 18 a 96 anos, a curva da felicidade – 

*Cofundadora do Hype50+, consultoria de marketing especializada no consumidor sênior e da Janno – startup agetech que tem como missão apoiar brasileiros 50+ 
em seu novo plano de vida. Foi coordenadora do Tsunami60+, maior estudo sobre Economia Prateada e Raio-X do público maduro no Brasil e diretora do Aging2.0 

São Paulo, organização de apoio a empreendedores com soluções para o envelhecimento em mais de 20 países. Mercadóloga de formação, com especialização em 
marketing digital pela Universidade de Nova York, trabalhou com desenvolvimento de produto na Endeavor Brasil.

  Layla Vallias*
classificada pela pesquisa norte-americana – apresenta como 
padrão comum um elevado nível de alegria entre as pessoas 
mais jovens e as mais velhas. “As mais infelizes estão entre 
40 e 50 anos, ou seja, a felicidade está presente no início da 
vida, começa a diminuir ao longo dos anos, chegando ao 
ponto mais baixo em torno dos 45 anos, depois começa a 
subir”, afirma. Mirian acrescenta que também encontrou uma 
curva entre as mulheres brasileiras que pesquisa há mais de 
três décadas. “As que têm entre 40 e 50 anos são as que se 
sentem mais insatisfeitas e exaustas; elas reclamam de falta 
de tempo, de reconhecimento e liberdade. Elas pertencem 
à ‘Geração Nem-Nem’ – nem jovens, nem velhas. A ótima 
notícia é que tudo começa a melhorar depois dos cinquenta 
anos; a curva da felicidade começa a subir”, conta a autora do 
livro Liberdade, Felicidade & Foda-se!
  As mudanças no cérebro, também, dão indícios dessa 
relação entre felicidade e idade. No livro The happiness 
curve: why life gets better after midlife (em livre tradução, 
“A curva da felicidade: por que a vida fica melhor depois da 
meia-idade), o pesquisador Jonathan Rauch – do centro de 
estudo Brookings Institution, em Washington – identificou 
que o órgão passa por mudanças ao longo do envelhecimento 
humano; essa transformação faz com que nos concentremos, 
cada vez menos, na ambição. Em contrapartida, passamos 
a focar mais nas conexões pessoais. Ele defende que essa 
mudança, embora saudável, gera uma transição desagradável; 
aos 40 anos, por exemplo, o indivíduo enfrenta uma quebra 
de expectativas que tem origem, de acordo com o autor, na 
juventude com um certo erro de prognóstico. Os mais velhos 
passam a ter a favor uma maior habilidade para lidar com as 
próprias emoções.
 Em entrevista para o jornal The Guardian, Rauch – que 
usou a pesquisa de Blanchflower como base para o livro – 
conta que quando fez 40 anos caiu na estagnação e não tinha 
ideia do motivo. “Esqueça o ditado que diz que a vida começa 
aos quarenta, pois é para os cinquenta que devemos olhar. O 
mais surpreendente é que a idade tende a trabalhar em favor 
da felicidade, em igualdade de condições. O mais estranho é 
que a crise da meia-idade geralmente não envolve nada, ou 
seja, é uma espiral de descontentamento que se alimenta de 
si mesma”, reflete o escritor e jornalista, acrescentando que 
ocorre não porque há algo errado na vida, no casamento, na 
mente ou na saúde mental. Hoje, próximo dos 60 anos, afirma 
que se sente mais grato por sua vida e muito mais feliz.
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São 120 anos de reputação e excelência. Agora em um novo endereço, 
na Rua Rodolfo Amoedo, 300 - Jardim Oceânico - Barra da Tijuca. Um dos 
bairros mais modernos do Rio de Janeiro. O novo espaço respeita as tradições 
do escritório, com uma visão mais moderna da relação com o ambiente e a 
qualidade de vida dos colaboradores.

Seguimos nos reinventando para atender com a mesma qualidade clientes 
nacionais e internacionais, nas principais demandas da advocacia cível e 
empresarial de excelência, atuando em diversas áreas do Direito e segmentos 
da indústria. Além de líderes em Propriedade Intelectual na América Latina, 
somos referência em consultoria jurídica e litígios estratégicos. Temos um time 
altamente capacitado e oferecemos soluções inovadoras, focadas em resultados, 
nas mais diversas especialidades, da Privacidade e Proteção de Dados à Arbi-
tragem e Mediação, de Contratos Comerciais à Recuperação Judicial.

Estamos preparados para mais 120 anos de trabalho e dedicação, agora em 
um espaço mais moderno, tecnológico e sustentável.

SOMOS DANNEMANN SIEMSEN

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
À ARBITRAGEM E LITÍGIOS ESTRATÉGICOS.
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Impacto Positivo: 
Performance 
a favor da 
transformação. 
Nossos resultados ganham um novo significado  
quando investidores e sociedade se desenvolvem juntos. 
Conheça algumas das nossas iniciativas:

disponibilizados em 
crédito para empresas 
com impacto positivo.

captados para 
projetos ambientais  
e sociais de clientes. 

mais de mais de

bilhões bilhões38 18

Aponte a câmera  
do seu celular  
e saiba mais.

Somos feitos de pessoas que têm o poder  
de transformar o mundo e estimular  
outras a participar dessa transformação.  
Saiba mais em: itau.com.br/sustentabilidade
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