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Economia

Confiança do empresário recua
pela primeira vez após oito meses

A

O resultado de abril acendeu o sinal amarelo, indicando revisão
das expectativas dos empresários.

está ainda acima dos 50 pontos
e 2,5 pontos acima da média
histórica, que é 54,2 pontos.
O índice apresenta também

Trimestre
teve menor
percentual de
cheques sem
fundos

O percentual de devoluções
de cheques pela segunda vez
por insuficiência de fundos no
mês, no primeiro trimestre do
ano, foi de 2,00% em relação ao
total de cheques compensados,
segundo o Indicador Serasa
Experian de Cheques Sem
Fundos. O percentual é o menor
já registrado para o período
desde 2011, quando o número
foi de 1,89% de devoluções.
Para o mês de março, o
percentual de devoluções foi
de 2,22%, queda em relação ao
número registrado em março
de 2017, que foi de 2,34%. Em
relação ao mês anterior, fevereiro
de 2018, quando o número foi
de 1,80%, o percentual sofreu
alta. Em março, foram 822.067
cheques devolvidos e 36.977.791
cheques compensados. O
mesmo período do ano anterior
totalizou 1.124.362 cheques
devolvidos e 47.977.094 cheques
compensados.
Segundo os economistas da
Serasa Experian, a consolidação
da retomada do crescimento
econômico com inflação baixa
e sob controle, juros mais
baixos e lenta recuperação do
emprego favoreceram a redução
dos níveis de inadimplência
com cheques neste primeiro
trimestre no país (Serasa
Experian).

crescimento de 3,6 pontos em
relação a abril de 2017, quando
ficou em 53,1 pontos. De acordo
com a CNI, a queda do ICEI em

abril é explicada pela queda
dos dois indicadores que o
compõem.
O índice de condições atuais,
queavaliaascondiçõescorrentes
dos negócios, recuou 2 pontos,
alcançando 51,5 pontos. O
índice de Expectativas também
caiu, 2,3 pontos, atingindo 59,4
pontos. Ambos permanecem, no
entanto, acima da linha divisória
dos 50 pontos, indicando,
segundo o estudo que ainda
há uma percepção de melhora
dos negócios, mesmo que
menos significativa que no mês
passado, e que há perspectivas
positivas para os próximos
seis meses. Na comparação
com abril de 2017, ambos
indicadores apresentaram
crescimento, respectivamente,
de 5,5 e 2,8 pontos (ABr).

Em abril, 37% dos paulistanos
declararam possuir reserva financeira
A parcela de paulistanos
que declararam ter a intenção
de comprar um produto
com pagamento parcelado
ou financiado nos próximos
três meses caiu em abril,
passando de 21,5% em
março para 19,2% no mês
atual. Com isso, o Índice de
Intenção de Financiamento,
que havia subido 10% entre
janeiro e março, atingindo 44
pontos, agora volta ao patamar
de 39,1 pontos, retração
mensal de 11%. É o que
aponta a Pesquisa de Risco
e Intenção e Endividamento,
elaborada mensalmente pela
FecomercioSP.
O Índice de Segurança
de Crédito, que mede a
capacidade de pagamento de
dívidas com base na posse de
reservas financeiras, também
se deteriorou de maneira
generalizada. O Índice Geral
caiu 7,3%, ao passar de 80,4
pontos em março para 74,5
pontos em abril, o que significa
que 37% dos paulistanos
declararam ter algum tipo
de reserva, o menor patamar

Divulgação

queda é a primeira em
oito meses, após seis
meses de crescimento
a partir de agosto de 2017 e
dois meses de estabilidade. “O
resultado de abril acende o sinal
amarelo e indica revisão das
expectativas dos empresários
devido ao ritmo de recuperação
da economia, que está mais
lento do que o previsto no
fim do ano passado”, disse o
economista da CNI Marcelo
Azevedo, em nota divulgada
pela confederação.
No cálculo do índice,
valores abaixo de 50 pontos
indicam falta de confiança
do empresário. Quanto mais
acima de 50 pontos, maior e
mais disseminada é a confiança.
Desta forma, apesar de ter
apresentado queda, o ICEI

Marcos de Paula/AE

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) divulgado ontem (19) pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI) ficou em 56,7 pontos em abril, um recuo de 2,3 pontos em relação a março

A expectativa é que os resultados sejam apenas o reflexo
de um desânimo momentâneo do consumidor,
e não uma reversão de tendência.

desde maio do ano passado.
Em relação a abril de 2017, o
indicador recuou 9,1%.
De acordo com a assessoria
econômica da FecomercioSP, a
queda na segurança de crédito
foi mais acentuada entre os
endividados, de 12,2%, ao passar
de 62,6 pontos em março para 55
pontos em abril. No comparativo
anual, o recuo foi de 15,3%.
O índice dos não endividados
também caiu (-5,7%), passando
de 101,6 para 95,9 pontos nesse
mesmo período. Em relação a

abril do ano passado, houve
retração de 6,2%.
Segundo a Entidade, com
a melhora na situação do
emprego, esperava-se um
quadro um pouco melhor em
relação aos índices de intenção
de financiamento e de segurança
de crédito. A expectativa da
Federação é que os resultados
apurados em abril sejam apenas
o reflexo de um desânimo
momentâneo do consumidor, e
não uma reversão de tendência
(AI/FecomercioSP).
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Detectando fraudes
patrimoniais através
da investigação de ativos
Thacio Chaves (*)

Ser cauteloso e agir com
o máximo de prevenção
em busca da satisfação
do crédito evita custos e
dores de cabeça

E

m
tempos
de
inadimplência elevada
tanto entre consumidores
como nas empresas,
compreender melhor as formas
pelos quais devedores malintencionados atuam para
“blindar” seu patrimônio contra
os credores ganha importância
cada vez maior para aqueles
que buscam a recuperação de
seu crédito.
Ainda que, juridicamente,
costuma-se falar em dois tipos
gerais de fraude (ao crédito e
à execução), estas quais estão
ligadas ao momento em que
ocorrem (respectivamente,
antes ou depois do início de
um processo de cobrança do
débito), existem na prática
diversas maneiras pelas quais
um devedor pode esvaziar
ou ocultar seu patrimônio.
Conhecer essas formas tem
relevância substancial para
o credor posto que, quanto
mais elementos e indícios da
ocorrência de uma fraude
cometida por seu devedor, mais
fácil será ataca-la e desfazê-la via
procedimento judicial.
A fraude patrimonial mais
comum é aquela que consiste
no escamoteamento do real
proprietário de um bem ou
direito. É a essência da fraude
contra credores. Em linhas
gerais, o devedor ou não coloca
oficialmente em seu nome um
ativo que comprou ou recebeu
por doação ou herança; ou
simplesmente transfere a venda
também por doação com preços
geralmente incompatíveis
com o valor de mercado;
ou integralização de capital
de sociedades empresariais
(estas quais podem pertencer
majoritariamente, no papel ao
menos, a familiares ou amigos
e parceiros de negócios), parte
significativa do seu patrimônio.
Em regra, o resultado final
dessas medidas verdadeiramente
“anticredores” é tornar o devedor
virtualmente insolvente. Citamos
alguns elementos indicatórios de
um negócio simulado, cometido
pelo devedor com o intento de
fraude patrimonial:
O fato do pesquisado
continuar a administrar ou
usufruir do bem ou direito
mesmo após este não pertencer
mais ao seu patrimônio; ter
vínculos familiares, comerciais
ou afetivos com o pesquisado

(casos em que o terceiro é seu
parente até quarto grau, sócio
ou amigo); não ter condições
patrimoniais aparentes de ter
obtido o bem ou direito objeto
do negócio de forma lícita ou
regular (caso de alguém que
compra um ativo pelo valor de
R$ 1 milhão, mas que se quer
declara imposto de renda);
ser menor de idade na data do
negócio ou ser juridicamente
incapaz.
Observa-se assim a
necessidade, por meio de um
processo investigativo, do
credor mapear quem são os
parentes próximos, parceiros
de negócios e, em alguns casos,
até mesmo os amigos íntimos do
seu devedor. Essas informações
ajudarão a detectar, quando do
momento de descoberta sobre
quem são os proprietários reais
dos bens utilizados pelo devedor
como se dele o fossem, quem
efetivamente está colaborando
com o cometimento de uma
possível fraude. Dado que
diversos tribunais exigem
evidências da intenção da máfé pelas partes envolvidas em
um negócio dito fraudulento,
a demonstração de relações
parentais ou comerciais
prévias ajuda e muito nessa
caracterização.
Ser cauteloso e agir com
o máximo de prevenção em
busca da satisfação do crédito
não se compara aos diversos
custos e dores de cabeça que
se terá caso o credor limite-se
aos meios tradicionais, como
consulta a órgãos de proteção ao
crédito e protestos em cartórios.
Monitorar e apurar negócios
estranhos que envolvam seus
devedores é uma decisão
que pode, no fim das contas,
significar até mesmo o sucesso
ou fracasso de uma eventual
cobrança judicial, além de uma
enorme poupança do tempo do
credor.
Seja por meio de trabalho
próprio empreendido pelo
credor, por seu advogado ou
ainda por meio da contratação
de consultorias especializadas
nesse tipo de serviço, a
investigação patrimonial,
que inclui invariavelmente a
detecção das fraudes cometidas
pelo investigado, demonstra,
mais do que nunca, a importância
do credor está preparado para
enfrentar seus devedores, em
especial aqueles que agem de
má-fé.
(*) - É líder regional da prática de
forense na consultoria global Protiviti,
especializada em Gestão de Riscos,
Auditoria Interna, Compliance, Gestão
da Ética, Prevenção à Fraude e Gestão
da Segurança (www.protiviti.com).

selecionando startups interessadas em participar de rodadas individuais
de investimento para captar entre R$ 300 mil e R$ 2 milhões cada no
segundo semestre de 2018. A expectativa da plataforma é que cerca de
mil empresas apliquem para o processo seletivo. No que diz respeito ao
perfil das empresas potencialmente selecionáveis, a plataforma procura
por startups já com um produto ou serviço pronto e tração nos seus
mercados. Serão escolhidas até dez startups e as inscrições devem ser
feitas até o dia 13 de maio por meio do site (www.eqseed.com/captar).

A - Ocupação no Teatro
Começou ontem (19), e vai até o próximo dia 29, o ‘Projeto Boa Sorte’ no
Teatro Aliança Francesa. O evento objetiva levar informação, cultura e arte
para jovens e adultos sobre o universo das pessoas que vivem com HIV.
O projeto propõe uma verdadeira ‘Ocupação no Teatro’ com espetáculo,
palestras, jogo de tabuleiro interativo, rodas de conversa e sessões de
cinema com bate-papo ao final. O projeto inicia com apresentação do
espetáculo ‘Boa Sorte – O Musical’, escrito pelo ator e youtuber Gabriel
Estrela, que conta como foi receber a notícia, aos 18 anos, de que era
portador do vírus, e como foi a reação da família e amigos, além de
descrever a rotina de sua nova condição médica, sempre acompanhado
de música ao vivo. Ingressos (https://goo.gl/cU3Qki).

B - Planos de Saúde
A distribuição dos planos de saúde da operadora Trasmontano é feita por
plataformas que fazem a administração com os corretores que atuam na
comercialização, e a Viacorp Administradora de Benefícios está entre as
principais empresas parceiras para atender os corretores interessados.
Neste mês, o Grupo Trasmontano também inovou com a inauguração
de uma faculdade própria, a Faculdade de Ciências da Saúde IGESP.
Além de centros médicos credenciados e próprios presentes na cidade
de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santos, Guarujá e São Vicente, a
Transmontano possui hospital próprio e conceituado entre os melhores
da capital, o Hospital Igesp, com uma infraestrutura moderna e completa
que permite realizar atendimentos de alta complexidade.

C - Viajar com Rublos
A Copa do Mundo na Rússia se aproxima e sempre há dúvidas para o
turista-torcedor se é melhor realizar pagamentos em espécie ou usar
cartões de créditos internacionais. A Ourominas é uma das poucas
casas de câmbio que dispõem com facilidade do rublo, a moeda oficial
da Rússia, e seus operadores observam várias vantagens em adquirir o
rublo ao invés de levar outras moedas ou usar cartões de crédito durante
a viagem. A indicação natural por dólar, euro ou rublo, ao invés de cartão
de crédito, é justificada pela aceitação maior na Rússia de dinheiro
vivo, mas a melhor opção ainda é a moeda local, pois se perde menos
tempo na hora da conversão. A cotação do Rublo hoje gira em R$0,70 e
R$0,72. Para moedas em espécie, não existe alteração no IOF, mas há
IOF de 6,38% para cartões de crédito e cartão pré-pago. Saiba mais no
site: (www.ourominas.com).

D - Programa de Estágio
A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, acaba de
anunciar a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2018. A
empresa oferece vagas para as áreas de Comunicação Interna, Finanças,
Manufatura e Compras, com vagas disponíveis nas cidades de São Paulo e
Americana. Os candidatos precisam estar cursando o Ensino Superior no
período noturno, antepenúltimo ou penúltimo ano de formação, nos cursos
de Jornalismo, Relações Públicas, Administração, Economia, Contábeis,
Relações Internacionais e Engenharias diversas. Importante que os
candidatos tenham conhecimento intermediário de pacote Office e Inglês,
disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e não estar com matérias em
dependência. Inscrições (recrutamento.ciadeestagios.com.br/goodyear/).

E - Congresso de Síndicos
Entre os próximos dias 3 e 5 de maio, no Villa Blue Tree, acontece o
2º Congresso Nacional de Síndicos, o maior evento brasileiro voltado a
síndicos profissionais e administradoras de condomínios, realizado pela
Confederação Brasileira dos Síndicos do Brasil. Com o tema ‘Desafios
e Oportunidades na Administração Condominial’, o evento conta com
14 palestras com os principais especialistas em assuntos que impactam
diretamente no dia a dia prático dos síndicos profissionais, além de
expositores que apresentarão serviços voltados ao segmento. Entre os
temas: Condomínio: As Oportunidades e os Desafios; Práticas Judiciais
nas Ações de Cobrança Condominial; Mercado de Trabalho no Segmento
Condominial; e Inadimplência Condominial – Venda da inadimplência
é um bom negócio?. Inscrições no site (www.congresso.conasi.org.br).

F - Mercado Jurídico
Dia 29 de maio, no Hotel Maksoud Plaza, será realizada a 2ª Conferência
Internacional de Governança da Informação para o Mercado Jurídico,
workshop sobre o que existe de mais recente e as tendências da
governança das informações (internas e externas) para esse mercado.
Esse encontro inovador entre profissionais da área jurídica vai discutir
governança da informação, ideias e predições sobre o futuro dos
serviços jurídicos, tecnologias cognitivas, a plataforma de blockchain
e as mudanças do Direito com aplicação do conhecimento em gestão e
análise de dados e informações. A Conferência receberá Richard Susskind,
presidente na Society for Computers and Law, autor dos renomados
livros. Mais informações: (http://www.governancadainformacao.com.br).

G - Startups de Alto Impacto
A EqSeed, plataforma que conecta startups a investidores, está

H - Novos Talentos
O Grupo MGB – detentor das bandeiras Supermercados Mambo,
Petit Mambo, Mambo Delivery e Giga Atacado, abre inscrições para o
seu Programa de Trainee 2018, com o objetivo de desenvolver novos
talentos que ao final do programa poderão atuar nas lojas e no centro de
distribuição em cargos de liderança. Os interessados devem se candidatar
até o dia 11 de maio, ter graduação concluída entre junho de 2014 a
junho de 2018. Os candidatos devem ter cursado ou estar no último
período de: administração, ciências contábeis, ciência da computação,
direito, engenharia, economia, gestão comercial, gestão de negócios,
marketing e recursos humanos. O programa terá duração de 6 meses.
Mais informações e inscrições: (www.gmgb.com.br/trainee).

I - Empresas Familiares
Dirigentes de empresas familiares devem se preparar para a implantação
de boas práticas de governança, visando assegurar a perpetuidade do
negócio familiar. Foi pensando neste cenário que a Fadisp criou o MBA em
‘Governança Corporativa em Empresas Familiares’. Objetiva dar instrumentos
para a competente gestão das organizações familiares, visando o crescimento
sustentado e geração de valor, transparência e atratividade para o mercado
e investidores. É destinado aos dirigentes (sejam eles sucessores ou
fundadores), consultores, professores de disciplina de gestão, pesquisadores
de administração e executivos que atuam ou pretendam atuar no universo
das empresas familiares. Saiba mais em: (http://www.fadisp.com.br/posgraduacao/cursos/mba-em-governanca-corporativa-em-empresas-familiares).

J - Oscar do Circo
De 2 e 6 de maio, o Parque Anhembi recebe o maior e mais importante
festival internacional do circo, conhecido mundialmente como o Oscar
do Circo: 1st Cirque International Festival of Brazil Contest. E o evento
acaba de firmar parceria exclusiva com o Holiday Inn Parque Anhembi,
próximo à área onde será realizado o festival. Além de ser o hotel oficial
do evento, onde ficarão hospedados os artistas circenses que virão de
diversas partes do Brasil e de outros países, o hotel terá pacotes especiais
que incluem opções de hospedagem e alimentação a preços diferenciados.
Durante a semana do evento, o estabelecimento também fará jantares
temáticos, com cardápios típicos de diferentes países. O festival foi
criado em 1974 pelo Príncipe Rainier III com o nome de Monte-Carlo
International Circus Festival e há cerca de 10 anos a Princesa Stéphanie
de Mônaco assumiu a presidência do evento, proporcionando ainda
maior projeção. Saiba mais em: (www.cirquefestivalcontest.com.br).

