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Economia

Petrobras e estatal chinesa fazem
parceria para investir no Comperj

A

Daniel Schnaider (*)

O Brasil é um país de
desequilíbrios. O que
é crime para um não
é para o outro. Duas
empresas exatamente do
mesmo ramo têm cargas
tributárias distintas
as o assunto aqui é
outro. Quanto se fala
no Brasil das leis trabalhistas, de CLT, de direitos,
férias e sindicatos. Muito né?
Não quero tirar o mérito desses
assuntos, são sim muito importantes, mas… No Brasil são
aproximadamente 40 milhões
de trabalhadores com carteira
assinada. Em contraste, temos
48 milhões de donos de empresas, empreendedores.
Quem cuida deles? Eles não
têm proteção de sindicato,
partido político e nem “juiz
do empreendedor”. Férias é
se der, plano de saúde apenas
se for bem sucedido, horas
extras é praxe e não se ganha mais por isso, adicional
de fim de semana é apenas
piada. “Mas é a escolha deles”
grita o indignado. Bem, quase
50% são empreendedores
por necessidade, ou seja, não
encontrarão alternativa se não
empreenderem.
“Mas empresário faz grana,
tira dividendos” diz o cético. A
retirada máxima de 70% dos
empreendedores é de apenas
três salários mínimos, não
é exatamente o paralelo do
“sonho americano”, você concorda? Existe uma diferença
importante entre o celetista
e o empreendedor. Ao passar
do processo de empregado
para empreendedor e, em
seguida, para empresário, ele
gera emprego, além de criar
riqueza, pagar impostos, atender demandas reprimidas da
sociedade, e quem sabe, apoiar
programas sociais.
A globalização e tecnologia
melhoraram e vão continuar
melhorando - acredito eu - a
vida de bilhões de pessoas.
Mas alguns milhões de pessoas
serão o efeito colateral desta
tendência. Elas irão sofrer
perdendo seus empregos e sua
dignidade. A máxima de que
novos empregos irão surgir,
não será consolo para eles, mas
talvez para a geração jovem.
Esses novos desempregados
transformar-se-ão em empreendedores pela necessidade
de sobrevivência.
Mas não seria possível culpar
apenas questões externas.
Existem desafios internos e
estruturais. Como exemplo,
enquanto um funcionário que
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A parceria permitirá a utilização do Comperj para refinar óleo pesado.

do leilão. A atual parceria foi
firmada em julho de 2017, com

Pedidos de
falência caem
18,3% no 1º
semestre

Os pedidos de falência caíram
18,3% no acumulado entre
janeiro e junho em relação ao
mesmo período de 2017, segundo dados com abrangência
nacional da Boa Vista SCPC.
Mantida a base de comparação, as falências decretadas
e os pedidos de recuperação
judicial aumentaram 35,6% e
21,2%, respectivamente. As recuperações judiciais deferidas
registraram aumento de 13,4%
no mesmo período
Os resultados apontam para
a continuidade da tendência
de queda nos pedidos de falência. O movimento de queda
está atrelado a melhora nas
condições econômicas, que
permitiu as empresas apresentarem sinais mais sólidos
nos indicadores de solvência,
fato que deve continuar, caso o
cenário de recuperação ganhe
maior ritmo para os principais
setores produtivos da economia
(Boa Vista/SCPC).

a assinatura de um memorando
de entendimento. As empresas

estão trabalhando juntas para
detalhar a parceria (ABr).

Saques do PIS/Pasep serão
retomados em agosto
Cotistas do PIS/Pasep que
não fizeram o saque deste ano
até junho poderão acessar
o recurso a partir do dia 14
de agosto, quando começa a
segunda etapa do cronograma de liberações. Os valores
serão repassados de forma
corrigida e empregados de
quaisquer idades poderão solicitar suas cotas. A suspensão durante o mês de julho
será utilizada para o cálculo
do rendimento do exercício
2017-2018. No ano passado,
o rendimento foi de 8,9%.
As cotas são retiradas anuais de recursos depositados
em contas de trabalhadores
entre 1971 e 1988, quando
fi caram inativas em razão
da Constituição Federal.
Até 2017, o saque era permitido para pessoas com
mais de 70 anos, em caso
de aposentadoria e em outras situações específi cas.
A partir do ano passado, o
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parceria permitirá a utilização do Comperj para
refinar óleo pesado produzido nos campos de Marlim,
Voador, Marlim Leste e Marlim
Sul. Para a Petrobras, o acordo é
importante não só para concluir
a refinaria do Comperj, que
foram interrompidas em 2015,
com 80% concluídos, como para
garantir novos investimentos e
revitalizar os campos petrolíferos em questão. Para a CNPC,
a estratégia servirá para que a
estatal chinesa tenha acesso
a um projeto integrado com
refino no Brasil.
As duas empresas são parceiras na área de Libra, primeiro
contrato pelo regime de partilha
de produção, localizada no pré-sal da Bacia de Santos, desde
2013. No ano passado, um consórcio formado pela Petrobras
(operadora, com 40%), CNPC
com 20% e pela British Petroleum (BP) com 40% de participação foi o vencedor para o bloco
Peroba, um dos mais disputados

Ag.Petrobras/Veja

A Petrobras e a China National Petroleum Corporation (CNPC) assinaram carta de intenções para definir
os ativos que deverão integrar a parceria estratégica das empresas para a conclusão da refinaria do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, e a participação da estatal chinesa
em quatro campos petrolíferos na Bacia de Campos

Sinônimo de emprego

Na segunda etapa, empregados de quaisquer idades poderão
solicitar suas cotas.

governo federal flexibilizou o
acesso para pessoas de todas
as idades. Na primeira etapa
do cronograma, encerrada no
dia 29 de junho, 1,1 milhão de
trabalhadores fizeram o saque,
retirando uma soma de R$ 1,5
bilhão.
Os valores foram disponibilizados apenas para empregados
com idade acima de 57 anos.
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A - Espírito Empreendedor
Com mais de 300 startups aceleradas em 2017 e um faturamento combinado de 145 milhões de euros, Paris se torna uma das principais cidades
europeias focadas no empreendedorismo, e é neste contexto que a agência
franco-brasileira TwoB Concept abre suas portas. Para atender às demandas de empresas brasileiras e francesas, a TwoB Concept concentra
seus serviços em empresas de pequeno e médio portes, nos setores de
moda, gastronomia, turismo, cultura e entretenimento. Em um espaço
co-working, dividindo os corredores com outras startups, no bairro de
Opéra, o espírito empreendedor, a coletividade e a criatividade são o
combustível dessa agência. Saiba mais em (www.twobconcept.com).

B - Programa de Trainee
A VLI, empresa especializada em operações logísticas que integra
ferrovias, portos e terminais, está com processo seletivo aberto para
o programa de trainees. Procura por jovens engenheiros que sejam
movidos por superar desafios, busquem aprendizado contínuo e queiram atuar em um dos segmentos que mais cresce no Brasil. É preciso
ter conhecimentos avançados em inglês e informática, disponibilidade
para mudanças e ter a graduação concluída em qualquer engenharia
entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. As inscrições podem
ser feitas até o próximo dia 31, pelo (http://www.vli-logistica.com.
br/trainee/).

C - Animais Exóticos
Ter um lagarto, uma cobra, aranhas ou mesmo uma tartaruga em casa já
deixou de ser apenas uma excentricidade. Milhares de pessoas preferem
esses animais de estimação em lugar de cães e gatos. E foi exatamente
com foco nesse mercado em ascensão que surgiu a ExoPets, uma empresa virtual voltada para atender essa clientela e que estará na Pet
South America, no São Paulo Expo, de 21 a 23 de agosto. A intenção é
disponibilizar uma ampla oferta de produtos e recursos específicos para
animais exóticos a preços acessíveis, favorecendo a qualidade de vida
dos pets. O evento também apresentará uma linha totalmente exclusiva
voltada para aves. São viveiros enormes e de alta resistência, ideais para
araras, papagaios, cacatuas, entre outros. Informações: (https://www.
petsa.com.br/).

Na segunda etapa, serão disponibilizadas, inicialmentem,
as cotas dos correntistas da
Caixa e Banco do Brasil. O
crédito em conta será efetuado automaticamente no dia
8 de agosto. A partir do dia
14, correntistas de quaisquer
bancos poderão reivindicar o
recurso. O prazo ficará aberto
até 29 de setembro.

Tˎ˕: 3043-4171

D - Aceleração de Startups
Pioneira no incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias por meio
de startups no setor elétrico, a AES Tietê acaba de lançar a sua segunda
chamada para aceleração de projetos, em parceria com a aceleradora corporativa Liga Ventures. Desta vez, o total investido será de até R$ 2,25 milhões
e as inscrições e mais informações podem ser acessadas no link (https://
aestiete.liga.ventures/). Até o final do ano, a empresa escolherá até três
startups, sendo que cada uma delas poderá ter um aporte de até R$ 750 mil.

E - Inhotim em Julho
O mês de julho no Instituto Inhotim, em Brumadinho/MG, será intenso e
animado, com uma série de programações e atividades especiais para adultos e crianças. Já neste sábado (7), será realizada a corrida Iron Runner em
meio aos jardins e galerias do Instituto. Nos dias 21 e 22, o Inhotim realiza
um curso de paisagismo e visita técnica com coordenação do paisagista
argentino Raul Cânovas e do engenheiro agrônomo do Instituto, Juliano
Borin. Além disso, durante todo o mês, o público conta com uma programação especial de férias gratuita com diversas atividades que têm como
ponto de partida os ricos acervos artístico, botânico e histórico-cultural
do Inhotim. Outras informações em: (www.inhotim.org.br).

F - Leilão de um Imóvel
Encerra na próxima semana o leilão de um imóvel localizado em São
Paulo, organizado pela empresa Gustavo Reis Leilões. De modalidade
online e presencial, o item está disponível para arremate até o dia 10
de julho, às 11h. O imóvel possui uma área total de 524,777m² e ainda
conta com um depósito e quatro vagas de garagem com auxílio de
manobrista. Além disso, o condomínio possui piscina, sala de ginástica,
churrasqueira, playground, espaço gourmet, quadra poliesportiva,
espaço verde e sauna. Está localizado no condomínio Hemisphere,
na Av. Juriti, nº 73, e tem lance inicial de R$4.534.269,10. Para os
interessados, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o
lance pelo link (https://www.gustavoreisleiloes.com.br/lotes/1061-001-edificio-sphere#principal).

G - Plataforma em Nuvem
A ContaAzul, plataforma que conecta donos de negócio e contadores,
está em busca de 60 desenvolvedores para seus times de tecnologia. As

trabalha um mês e recebe seu
salário por isso, o pequeno
e médio empreendedor às
vezes espera 120 ou mais dias
depois de entregue o serviço
ou produto para receber sua
devida remuneração. Nesta
perspectiva, o empreendedor
com todos os riscos pessoais
que deve assumir, e por outro
lado com a função social primordial de gerar empregos, é
transformado em um cidadão
de segunda classe.
Não podemos esquecer que
atrás de um CNPJ existem
CPFs que precisam colocar
comida na mesa e pagar diversas contas como qualquer
outro cidadão. Então, por que
isso acontece? Vejo algumas
causas que geram o desequilíbrio: 1. Existem fornecedores
com alto poder de barganha;
2. Os pequenos e médios
empresários na maioria dos
casos não se organizam em
grupos coesos; 3. A legislação
favorece as grandes empresas
que têm alto poder de lobby; 4.
Os gigantes têm vantagens na
automação, robotização e uso
de inteligência artificial.
Talvez esteja na hora de
criar uma plataforma que venha dar aos empreendedores
(pequenos e médios), uma
chance justa para vencer, como
também difundir na sociedade
sua importância e finalmente
criar um novo balanço de forças
onde uma grande parcela possa
prosperar.
Um futuro de inovação e
tecnologia não poderá se tornar sustentável se o padrão
for de dar as costas para seus
perdedores. Afinal, algum dia
esta pessoa pode ser você, seus
pais ou seus filhos! Qual é a
forma? Qual é a solução? Não
sei. Mas acredito saber de onde
ela não virá inicialmente - dos
governantes!
O sistema político atual não
está preparado para mudanças
sociais tão rápidas e disruptivas como as que vivemos hoje.
Será a iniciativa privada com ou
sem fins lucrativos que terá que
preencher esta lacuna.
Tenho certeza que devemos
criar um equilíbrio, onde o sucesso meteórico de alguns, não
deixe outros grupos desamparados de um direito básico, o
do emprego.
Acontece que já hoje, e se
fortalece a cada dia que passa,
emprego e empreendedorismo
são sinônimos.
(*) - É Economista, especialista
em alavancar negócios e palestra
sobre ‘O Futuro da Liderança e do
Emprego em tempos de Globalização
e Inteligência Artiﬁcial’.

oportunidades incluem posições dos níveis pleno e sênior, tanto para
a sede da companhia em Joinville, quanto para o recém-inaugurado
escritório em São Paulo. O reforço na equipe vem para dar suporte
ao crescimento acelerado da empresa que recentemente recebeu
um aporte de 100 milhões de reais e tem planos de trazer para o
mercado um conceito inédito de plataforma em nuvem na qual donos de negócio e contadores trabalham juntos, em tempo real, com
a mesma versão dos dados. Informações sobre as posições, além do
espaço para o cadastro dos candidatos, no site: (https://contaazul.
com/carreiras/vagas/).

H - Feira de Energia
Pela primeira vez, o Brasil terá um pavilhão na feira Wetex & Dubai Solar
Show, voltada aos setores de energia, água, tecnologia e meio ambiente
e organizada pela Autoridade de Água e Energia de Dubai. O evento
acontece de 23 a 25 de outubro, no World Trade Center, em Dubai. O
evento terá uma área de 70 mil metros quadrados, com 50 países,entre
eles Alemanha, Turquia, Canadá, Holanda, Dinamarca, Índia, China,
Rússia, Japão e Suíça, abrangendo 40 setores, incluindo água, energias
renováveis, tecnologia, inovação, engenharia e consultoria. São esperados
35 mil visitantes de 80 países. As inscrições estão abertas para empresas
brasileiras interessadas em participar. Contatar a área comercial da
Câmara Árabe pelo tel. (11) 3145-3200.

I - Projetos de Climatização
Entre os dias 28 e 30 de novembro, Salvador receberá o XVIII Encontro
Nacional de Projetistas. O evento é organizado pelo Departamento Nacional de Empresas Projetistas e Consultores, que pertence à Associação
Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento.
O tema discutido será “A excelência do projeto de ar condicionado e seu
reflexo no conforto e custo operacional”. A proposta é mostrar que um
projeto de climatização bem realizado traz ganhos imensos quando se
fala em bem estar físico e financeiro. O público alvo é de profissionais
envolvidos direta, ou indiretamente, com o setor de AVAC-R. Outras
informações: (https://www.sympla.com.br/xviii--encontro- nacional-de-projetistas-e-consultores-da-abrava__254770).

J - Marketing and Retail
Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Transamérica Expo Center,
acontece a Brazil Promotion - Live Marketing and Retail 2018. Conhecer,
conectar, compartilhar e atualizar. Essas palavras traduzem a nova versão do evento, maior feira de marketing promocionale varejo do Brasil.
São cerca de 200 estandes com as principais novidades em marketing
digital, merchandising no PDV, serviços para eventos, soluções gráficas,
produtos promocionais, presentes corporativos e brindes entre outros.
Interessados devem realizar o pré-credenciamento no site (www.brazilpromotion.com.br).

