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Joint Venture como forma 
de preservação do negócio

O pequeno e médio 

empresário não goza de 

fôlego fi nanceiro para 

suportar uma crise, 

como a que vivemos 

atualmente

Vivenciamos um contur-
bado momento político 
e econômico no Brasil, 

tendo como cenário os nossos 
governantes envolvidos nos 
mais escabrosos e escandalosos 
casos de corrupção, com nossa 
economia cercada de incertezas 
e descrença dos investidores e 
com o desemprego atingindo 
índices alarmantes, entre outras 
situações alarmantes. 

Ainda que medidas, sejam elas 
controversas ou não, estejam 
sendo adotadas na tentativa de 
reverter a recessão econômica 
e recuperar o prestígio que 
o País alcançou ao longo do 
tempo, seus efeitos não serão 
imediatamente percebidos pela 
população nacional. Sendo as-
sim, o que resta para o brasileiro, 
diretamente prejudicado pelas 
ações do Governo, é sobreviver 
com criatividade às privações e 
buscar o mínimo de dignidade 
possível, em especial, o pequeno 
e médio empresário nacional. 

Isso porque, não muito raro, 
o pequeno e médio empresário 
não goza de fôlego fi nanceiro 
para suportar uma crise, como a 
que vivemos atualmente, já que 
com a economia desaquecida, 
o Brasil é pouco atrativo para 
investidores estrangeiros, com 
a alta carga tributária, difi cul-
dade na obtenção de crédito, 
entre outros percalços que o 
empresário brasileiro está fami-
liarizado. Diante desse cenário 
de insegurança, os empresários 
necessitam se reinventar e 
adotar ações atípicas, alterna-
tivas para manter vivo aquilo 
que foi construído com muito 
esforço, trabalho e dedicação; 
e, consequentemente, manter 
empregos, colaborando com a 
economia e a retomada econô-
mica do Brasil.

Nesse contexto, uma possibili-
dade jurídica e economicamente 
viável para o pequeno e médio 
empresário, visando a preser-
vação do negócio, é a criação 

de Joint Venture. Trata-se de 
um modelo de negócio com 
dois ou mais empresários para 
colaboração econômica e, até, 
estrutural, gerarem sinergias. 
A Joint Venture, de maneira su-
cinta, é uma parceria entre duas 
ou mais empresas que tem como 
objetivos principais, a redução 
do custo de produção, expansão 
do market share, troca de expe-
riências técnicas e tecnológicas, 
redução da concorrência, entre 
outras.

A Joint Venture pode ser rea-
lizada apenas para determinado 
objetivo (joint operation) ou 
por um tempo determinado, ou 
ainda, sem prazo estabelecido, 
mas enquanto perdurarem be-
nefícios para essa colaboração 
mútua. Independentemente do 
tipo jurídico adotado para operar 
uma Joint Venture, é imprescin-
dível para o negócio que alguns 
cuidados sejam tomados, para 
evitar, principalmente, que pas-
sivos contaminem a estrutura 
como um todo, bem como aos 
parceiros. Já no caso de uma 
Joint Operation, como não há 
fusão das empresas, apenas do 
negócio,  e, se devidamente es-
truturado, não há transferência 
de risco de uma empresa para 
a outra. 

De qualquer forma, é impor-
tante efetuar uma completa 
due diligence nas sociedades 
envolvidas, para conhecer a 
situação financeira de quem 
se pretende associar, e, assim, 
obter parâmetros para avaliar a 
viabilidade de se implementar tal 
parceira, bem como escolher a 
melhor maneira de se operar a 
Joint Venture, sempre primando 
pela mitigação dos riscos e a 
perenidade das sociedades.

Não obstante, tão importante 
quanto a due diligence, é a con-
fecção e celebração dos contra-
tos que irão permear a relação e 
que deverão conter regras bem 
defi nidas de responsabilidades e 
deveres, gestão e administração 
para que essa operação seja 
efi ciente, regras e motivos para 
rescisão, penalidades, entre 
outras de suma importância para 
regrar e harmonizar a relação.
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A - Incentivo à Leitura 
A Fundação Itaú Social e o Banco Itaú lançam a campanha “Leia para 
uma Criança”, que este ano disponibiliza ao público, gratuitamente, 
3,6 milhões de livros da Coleção Itaú Criança. O objetivo da ação é o 
de estimular a participação ativa dos adultos na educação das crianças 
desde a primeira infância, contribuindo para o seu desenvolvimento 
integral e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Os títulos recomendados por especialistas em literatura infantil, são: 
Poeminhas da Terra, de Márcia Leite e Selou e Maia, de Lara Meana. 
Os interessados  podem solicitar seus livros pelo site (www.itau.com.
br/crianca). O material será enviado para o endereço indicado por meio 
do serviço postal.

B - Concerto de Natal 
O Teatro Santander recebe nos dias 16, 17 e 18 de dezembro o primei-
ro concerto de natal regido pelo maestro João Carlos Martins, que se 
apresenta ao lado da Orquestra Bachiana e de um coral formado por 
25 crianças refugiadas da África e da Síria. O show conta com a partici-
pação dos tenores Jean William, Marcus Loureiro e Daniel Soufer, que 
entoam canções como ‘Então é natal’, de John Lennon, ‘O sole mio’, de 
Eduardo di Capua, e ‘Amigos para siempre’, de Andrew Lloyd Webber. 
Os ingressos desse espetáculo já estão sendo vendidos. As entradas 
custam entre R$ 30 (meia-entrada para o balcão) e R$ 105 (inteira para 
a plateia VIP). Podem ser compradas na bilheteria do teatro ou nos sites 
(www.entretix.com.br) e (www.ingresso rapido.com.br).

C - Semana de Administração 
Começou ontem (10), e vai até sexta-feira (14), a VII Semana de 
Administração da FAPPES - Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino 
Superior. Grandes nomes do mercado como Maurício Vegas (Fundador 
do ReclameAQUI), André Niero (Diretor Comercial da Bayer), Andressa 
Alba (Gerente da PwC), Bruno Fattori (Sócio do restaurante Le Man-
jue), Álan Araújo (Diretor Geral do Johnny Rockets) e Angela Chiarello 
(Líder latino-americana da Ashland) estarão presentes. Com o tema 
“Frente a frente com um futuro que pode ser o seu”, o evento oferece 
vagas gratuitas e abertas ao público. Veja a programação completa no 
site: (fappes.edu.br/semana).  

D - Comunicação Interna 
A ESPM e a Associação Brasileira das Agências de Comunicação reali-
zam, no próximo dia 25 (terça-feira), das 8h30 às 14h00, o 4º Encontro 
Verso e Reverso da Comunicação Interna. O tema “Qual será o ‘Uber’ da 
comunicação interna nos próximos anos” terá como foco a necessidade 
de inovação da área e abordará a complexidade em acompanhar os novos 
tempos da comunicação para atrair o público interno das organizações 
perante um novo cenário, o cenário das conexões. O evento segue os 
modelos de sucesso das últimas três edições, que reuniram cerca de 
150 comunicadores e gestores de empresas e agências. Para fazer sua 
inscrição e obter informações, envie e-mail para (eventos@abracom.
org.br) ou ligue para 3079-6839. 

E - Joias da Índia 
No próximo dia 20, às 19h30, o gemólogo Rafael Lupo Medina, que trabalha 
na Maison Cartier de Paris, onde vive há mais de 20 anos, apresentará a 
palestra “As incríveis joias da Índia”, promovida pela Baobá Mais, empre-

sa de curadoria de conteúdo e de experiências voltado ao público 50+. 
Medina falará sobre o fascinante mundo das joias, que vai muito além 
da beleza ou do valor de cada peça. Histórias e curiosidades sobre as 
minas de Golconda, um dos poucos lugares do mundo onde há pedras 
preciosas. Além disso, Informações internacionais do que há de mais 
recente a respeito dos diamantes, oferecendo dicas de como escolher a 
peça ideal por meio de quatro fatores: cor, pureza, lapidação e quilates. 
Inscrição e mais informações (www.baobamais.com.br).

F - Entomologia Agrícola 
Estão abertas as inscrições no 1º Simpósio em Entomologia Agrícola 
no Campus Araras da UFSCar que acontece no dia 10 de novembro. 
A programação conta com as palestras ‘Histórico e estado da arte da 
Entomologia Agrícola no Brasil’ e ‘Uso de VANTs no Manejo Integrado 
de Pragas’; e ‘Doutorado-Sanduíche em Entomologia: Relato de Expe-
riência’. Além disso, a programação conta com mesa-redonda sobre 
‘Métodos de Controle’. O Simpósio é destinado aos acadêmicos de gra-
duação e pós-graduação, professores, técnicos e demais interessados. 
Mais informações  disponíveis no endereço (http://gepegufscar.wixsite.
com/1simposio). 

G - Câmbio & Cotações 
Sempre que o dólar sofre grandes alterações tentamos entender quais 
motivos o levaram a reagir daquela forma para que possamos tentar 
antecipar a próxima variação. Pensando nisso o MelhorCâmbio.com, 
marketplace que conecta quem quer comprar ou vender moedas inter-
nacionais com as casas de câmbio, mapeou a cotação do dólar seguindo 
a interpretação dos principais fatos políticos ao longo dos últimos seis 
meses. A startup foi desenvolvida para oferecer uma alternativa sim-
ples, efi ciente e segura para que o usuário possa comparar cotações de 
moedas estrangeiras entre várias casas de câmbio e ainda negociar a 
melhor condição possível de maneira simples e rápida. Saiba mais em 
(www.melhorcambio.com). 

H - Outubro Verde
Considerada um problema de saúde pública nos últimos 50 anos, a sífi lis 
congênita é o mote central da Campanha Outubro Verde, da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo e Associação Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia. A iniciativa visa estimular ações de conscientização em 
prol da eliminação da doença, cuja meta é reduzir sua prevalência a 
menos de meio caso por mil nascidos vivos. A falta de tratamento du-
rante a gestação é o principal fator para sua transmissão ao feto, que 
se dá por via placentária. Para evitar este quadro, consta no protocolo 
de atendimento obstétrico o rastreamento através de sorologia na 
gravidez a fi m de identifi car a presença da doença na gestante e iniciar 
a terapêutica o mais breve possível, em caso positivo. Saiba mais em 
(www.spsp.org.br).  

I - Profi ssionais da Publicidade
Como todos os anos, o Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica 
continua inovando e incorporando novas atividades vinculadas à formação 
de profi ssionais da publicidade, marketing e comunicação. Em sua 19ª 
edição, o principal evento de criatividade da América Latina anuncia 
um seminário intensivo de Marketing intitulado “Martketing for top line 
growth”. Marcado para acontecer um dia antes do início do festival, a 

jornada se dará no dia 1º de novembro no Hotel Hilton de Buenos Aires, 
e será ministrada por Javier Sánchez Lamelas, Fundador e CEO da Top 
Line Marketing Global Consulting, e Guido Rosales, Co-Fundador da 
mesma companhia. Saiba mais em (www.elojodeiberoamerica.com).

J - Setor Elétrico
Nesta quinta-feira (13) começa o Cinase 2016 - Circuito Nacional do Setor 
Elétrico. Um dos mais renomados eventos do setor, reúne empresários, 
estudantes, especialistas e demais profi ssionais da área para dois dias de 
muitos debates. Congresso e Exposição acontecem simultaneamente. 
Serão diversos temas, como ‘os quesitos de qualidade das lâmpadas LED’. 
Teremos ainda palestras voltadas às energias renováveis, NR-10 e as 
alterações na regulamentação de painéis elétricos utilizados em obras. 
Para mais informações sobre o evento acesse: (http://www.engerey.com.
br/blog/xxvi-etapa-do-circuito-nacional-do-setor-eletrico-acontece-em-
curitiba-em-outubro). 

K - Workshop about Mobility 
O Instituto de Tecnologia Automotiva da Technische Universität Mün-
chen (TUM) e o Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos 
da  Poli/USP realizarão o Joint Research Workshop about Mobility de 
28 de novembro a 2 de dezembro, em Munique. O objetivo é identifi car 
possibilidades de pesquisa acadêmica no campo de mobilidade e tecno-
logia automotiva para os estados da Bavária e São Paulo. Especialistas 
se reunirão para estreitar relacionamentos entre departamentos e para 
encontrar oportunidades de projetos colaborativos. Programa em: (www.
ftm.mw.tum.de/lehrstuhl/joint-research-workshop-about-mobility).

L - Coxa Gigante
O Outback Steakhouse tem um lançamento ‘colossal’ desembarcando em 
todos os seus restaurantes: uma deliciosa coxa de peru de 700 gramas, 
com carne macia e casquinha crocante, servida com um molho leve feito 
à base de mostarda, mel e pimenta vermelha, com sabor adocicado e 
um toque defumado. Criada pela Sadia exclusivamente para o Outback, 
a novidade ‘gigante’ se chama Colossal Turkey Leg e chega à mesa dos 
clientes acompanhada de fritas e um mix cremoso de repolho e cenoura 
levemente agridoce. O novo prato já está disponível, custa R$ 54,90 e 
fi ca no cardápio do restaurante até 30 de novembro.

M - Frotas e Fretes 
Colocar na agenda do país o debate sobre a efi ciência energética no 
sistema logístico de transportes, bem como apresentar iniciativas que 
resultem em modelo sustentável e competitivo. Com esse objetivo, o 
Instituto Besc realiza, nos dias 23 e 24 de novembro, no Hotel Intercon-
tinental, o V Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes. O evento 
traz em seu programa uma ampla visão dos modais da cadeia logística 
e dos desafi os impostos ao setor. Entre as presenças já confi rmadas 
estão: Flávio Presezniak, da Nissan; Rogério Rezende, da Scania; Maria 
Angélica Santoro, da Petrobras; Vicente Abate, da Abifer; Ricardo Ruiz, 
do Magazine Luiza, entre outros. Mais informações: (www.frotasefre-
tesverdes.com.br).

N - Política Econômica 
No próximo dia 19, será realizado o Synergy 2016, edição brasileira do 
evento organizado mundialmente pela Thomson Reuters para debater 
o papel da tecnologia na transformação da área contábil e de gestão 
do comércio exterior. Os principais especialistas destas áreas estarão 
presentes para discutir os desafi os do setor para os próximos cinco 
anos – com olhos direcionados às questões relacionadas a impostos, 
tributação e seu impacto na dinâmica das corporações e da política 
econômica nacional. Economista Ricardo Amorim, Auditor Jonathan 
Formiga da Receita Federal e Professor e Auditor Edgar Madruga são 
presenças confi rmadas no evento. Para mais informações, acesse: (ht-
tps://tax.thomsonreuters.com/synergy/brazil/). 
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A maior elevação (3,83%) 
foi verifi cada na Caixa 
em que os correntistas 

passaram a pagar 13,55% ao 
mês ante 13,05%, no mês an-
terior. No Bradesco, o índice 
teve alta de 3,04% ao subir de 
13,15% para 13,55% ao mês e 
no Itaú, elevação de 1,47% com 
a taxa passando de 12,95% para 
13,14% ao mês. 

Na média, a taxa de juros 
está em 13,72% ao mês, o 
equivalente 0,16 ponto per-
centual acima do registrado 
em setembro. Essa foi a nova 
vez seguida de alta. Segundo 
o Procon, não houve elevação 
nessa modalidade de crédito 
apenas em janeiro deste ano. 
No HSBC, a taxa permaneceu 
em 14,67%; no Safra (12,60%); 
Santander (15,49%) e Banco do 
Brasil (13,04%).

Em relação ao empréstimo 
pessoal, a taxa média atingiu 

7,05% ao mês, variação que é 
0,25 ponto percentual maior do 
que no mês anterior (6,80%). 
Houve correção apenas no 
Banco do Brasil (de 5,6% para 
7,40%), o que representa um 
avanço de 32,14%. No Brades-
co, o juro sobre o empréstimo 
pessoal foi mantido em 6,67; na 
CEF (5,5%), no HSBC (8,99%), 
Itaú (6,43%), Safra (5,90%) e 
Santander (8,49%)

O Procon recomenda cautela 
por parte do consumidor na 
hora de solicitar empréstimos e 
alerta sobre os riscos eventuais 
que podem ocorrer em uma 
economia desacelerada com 
alto nível de desemprego e 
redução do consumo. “Os juros 
estão em patamares elevadíssi-
mos e, podem, posteriormente, 
difi cultar ou até impossibilitar 
a quitação da dívida”, destaca 
a nota divulgada pelo órgão 
(ABr).

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a projeção de 
infl ação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), para este 
ano, de 7,23% para 7,04%. Essa 
foi a quarta queda seguida na 
pesquisa Focus feita pelo BC. 
Para 2017, a projeção passou 
de 5,07% para 5,06%.

Na última sexta-feira (7), o 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) informou 

que o IPCA fi cou em 0,08% em 
setembro, o menor nível desde 
1998, quando chegou a -0,22%. 
Com isso, o IPCA acumula taxa 
de 5,51% no ano. Em 12 meses, a 
taxa acumulada chega a 8,48%,

A projeção de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país, este 
ano, foi ajustada de 3,14% para 
3,15%, este ano. Para 2017, a 
expectativa de crescimento 
segue em 1,30% (ABr).
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OUTUBRO ROSA – CRCSP NA LUTA
CONTRA O CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é o segundo tipo que mais afeta mulheres 
no Brasil e no mundo, porém, a detecção precoce aumenta as 
chances de cura. Por isso, o CRCSP está engajado na campanha 
Outubro Rosa 2016, como forma de chamar a atenção e alertar 
a população sobre o assunto.

Durante todo o mês de outubro, o CRCSP estará recebendo 
doações de lenços, que serão encaminhados ao Instituto Oncoguia, 
de tratamento de pacientes com câncer. Os lenços poderão ser 
entregues na sede do Conselho, em São Paulo, ou nas delegacias 
da entidade espalhadas por todo o Estado de São Paulo.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva, dentre os novos casos de câncer 
que surgem a cada ano, 25% são de mama. Embora apareça 
predominantemente em mulheres, há casos de homens 
diagnosticados com a doença. 

É importante que as mulheres estejam atentas a quaisquer 

visualmente ou ao toque. Nódulos endurecidos, geralmente 
indolores, pele avermelhada, alterações no mamilo, pequenos 
nódulos nas axilas e saída espontânea de líquido dos mamilos 
podem ser sinais de câncer e, caso se deparem com algum deles, 
é fundamental que as mulheres procurem orientação médica. 

O câncer não tem uma única causa, porém, possui alguns 
fatores de risco. Estima-se que de 5% a 10% dos casos são 
hereditários. Mulheres a partir de 50 anos também estão mais 
propensas. Outros fatores podem ser obesidade e sobrepeso 
após a menopausa, sedentarismo, exposição frequente a 
raios-x, menarca (primeira menstruação) antes dos 12 anos, uso 
de pílulas anticoncepcionais, menopausa após os 55 anos.

cor-de-rosa, surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, 
com o objetivo de engajar a população no combate ao câncer 
de mama. A campanha espalhou-se e é realizada 
todos os anos em diversos países com o mesmo 
objetivo: compartilhar informações sobre a doença 
e promover a conscientização sobre a importância 
do diagnóstico precoce.

Cheque especial 
fi cou mais caro 
em três bancos
Três dos sete bancos pesquisados pelo Procon 
aumentaram em outubro a taxa cobrada sobre o 
uso de dinheiro do cheque especial

Projeção para infl ação cai 
pela quarta vez seguida


