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Proteção para empresas 
em um cenário de 

turbulência econômica

Um seguro que protege 

as empresas do risco 

de sofrer um calote por 

parte dos fornecedores, 

transferindo para a 

seguradora o risco da 

inadimplência dos 

ativos a receber, além de 

terceirizar a cobrança

É com este apelo que a 
modalidade de seguro 
de crédito vem ga-

nhando espaço no Brasil nos 
últimos dois anos. E não é para 
menos, afi nal 30% a 40% dos 
ativos de uma companhia são 
recebíveis. Ter uma proteção 
para garantir o recebimento 
destes ativos torna-se uma 
ferramenta importante para as 
empresas, que ainda se tornam 
elegíveis aos benefícios fi scais 
concedidos. 

Outra vantagem para a em-
presa segurada é conseguir fi -
nanciamentos a taxas menores 
e com limites maiores, além de 
alavancar suas vendas. Com o 
seguro, a empresa passa a se 
preocupar menos com a pos-
sibilidade de não pagamento 
e mais com o crescimento 
do próprio negócio. O seguro 
também se torna fundamental 
para quem vai exportar e ainda 
não conhece bem o perfi l de 
seus clientes. 

Recente no Brasil, esta 
modalidade chegou em 1998 
trazida por multinacionais 
que sentiam a necessidade de 
se prevenir contra possíveis 
calotes. Afi nal, quando uma 
empresa deixa de pagar, de-
sestabiliza o mercado e cria 
o efeito dominó. Até 2014, a 
procura por este produto era 
estável porque o mercado era 
mais favorável e, consequente-
mente, a aceitação dos limites 
e crédito por parte das segu-
radoras eram maiores. 

Com a crise que se instalou 
no País, o crédito se tornou 
escasso e a inadimplência 
aumentou. Isso levou a uma 
procura mais elevada por este 
tipo de proteção por parte das 
empresas, mas, por outro lado, 
deixou as seguradoras mais 
criteriosas na avaliação dos 
riscos e em relação aos limites 
de crédito, o que contribuiu 

também para elevar o valor 
do seguro. 

Hoje, empresas sem um 
histórico de contratação de 
um seguro de crédito são 
vistas com ressalvas por parte 
das seguradoras. A situação 
deve fi car mais confortável 
quando o poder de crédito 
aumentar novamente, o que 
deve acontecer em 2019, com 
a esperada estabilidade do 
cenário econômico.

O acordo de Basileia 3, em 
vigor a partir de 2019, deve in-
crementar esta modalidade de 
seguros porque exigirá que os 
bancos tenham volumes maio-
res de capital para operações 
mais arriscadas. Se a empresa 
tiver um seguro de crédito, 
essas exigências diminuem. A 
perda do grau de investimento 
do Brasil também colabora 
para o crescimento da contra-
tação, visto que a demanda dos 
bancos internacionais aumenta 
justamente para compensar a 
falta do selo de bom pagador 
do Brasil.

Resumindo, contratando um 
seguro de crédito a empresa 
consegue se proteger contra 
o não-pagamento dos com-
pradores, transferindo o risco 
para o mercado de seguros, 
conseguindo assim fi nanciar 
o capital de giro, usando como 
garantia os recebíveis cobertos 
pelo seguro de crédito, e pas-
sa a fazer a gestão dos seus 
recebíveis.

Ao contar com a consultoria 
de uma corretora de seguros, 
adicionalmente, a empresa 
terá apoio de experts na 
gestão do risco de crédito e 
monitoramento constante da 
carteira de clientes, proteção 
do Contas a Receber - margem 
e fl uxo de caixa de seu negó-
cio - e maior segurança para 
efetuar vendas, aumentando o 
fl uxo para os mesmos clientes, 
além de maior segurança para 
desenvolver novos mercados 
e países. 

Tudo isso, sem falar da possi-
bilidade de usar a apólice como 
garantia sobre os recebíveis, 
assegurando maior liquidez 
dos recebíveis perante as ins-
tituições fi nanceiras.

(*) - É Diretor Comercial na MDS 
Corretora de Seguros.

Denis Teixeira (*) 

A - Apoio à Amamentação
O Hospital e Maternidade Santa Joana, uma das mais tradicionais ins-
tituições de São Paulo, promove a 7ª edição da ‘Caminhada em Apoio à 
Amamentação’, no dia 5 de agosto (sábado), a partir das 9h00, no par-
que do Ibirapuera, com a participação de uma equipe multiprofi ssional 
para esclarecimento de dúvidas e orientações sobre o tema. O evento é 
aberto ao público geral e visa proporcionar momentos de lazer para as 
famílias e informações importantes sobre o aleitamento materno, além 
disso, contará com a participação dos personagens do Show da Luna 
para sessão de fotos. O evento tem como objetivo chamar a atenção para 
a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê. Inscrições 
gratuitas no site (www.santajoana.com.br/guia-de-saude/caminhada-
-amamentacao2017).

B - Barco Anfíbio
A Wind Charter, maior empresa de aluguel de barcos da America Lati-
na, passa a operar dois Sealegs. Localizada na Marina do Engenho, em 
Paraty, essas duas embarcações - botes anfíbios que  podem ser usados 
tanto em terra fi rme como no mar ou nos rios da região. A ideia é ofe-
recer eco-charters, passeios voltados ainda mais para o contato com a 
natureza, uma vez que os barcos podem entrar rio a dentro, coisa que 
os veleiros não podem fazer por conta da quilha mais longa. Paraty tem 
clima quente o ano todo, com águas claras e praias exclusivas, se tornando 
um destino perfeito mesmo no inverno. Os Sealegs comportam até 6 
pessoas e estão disponíveis para aluguel mediante reserva antecipada 
pelo site (www.windcharter.com.br). 

C - Estágio e Trainee
O Programa Jovens Talentos da Whirlpool está pronto para receber 
candidatos para a primeira etapa do programa, que objetiva atrair jovens 
para trainee e estágio visando, principalmente, a formação de líderes 
para atuarem na Companhia. O programa tem vagas abertas para jovens 
entre 18 e 24 anos, de todos os cursos de graduação - com exceção 
aos pertencentes à área da saúde -, e de qualquer parte do Brasil. É 
preciso que os candidatos a trainee tenham disponibilidade para atuar 
em qualquer unidade da Whirlpool dentro do Brasil e América Latina, e 
para as cidades de São Paulo, Manaus, Rio Claro e Joinville, para estágio. 
Inscrições no site (whirlpool.com.br/jovenstalentos). 

D - Comprador Convidado 
A 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial 
Braztoa – que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Expo Center 

Norte, já tem abertas as inscrições para o Programa Comprador Convida-
do, que irá gerar mais de 1,1 mil reuniões entre as marcas expositoras e 
profi ssionais com poder de decisão em empresas nacionais previamente 
selecionadas pelo volume de negócios com o setor de viagens e turismo. 
Os interessados deverão preencher o formulário de participação (http://
www.abavexpo.com.br/programa/) e aguardar a notifi cação de aprovação 
da inscrição. Uma vez aprovados, os compradores têm toda a logística de 
transporte e hospedagem subsidiada pelos organizadores e uma agenda 
aberta que deve ser preenchida com reuniões diretas com os expositores 
e a participação em uma rodada de negócios. 

E - Crise na Justiça
A VI Conferência Estadual da OAB-PR, maior evento da advocacia 
paranaense, terá como tema a crise na justiça e os novos rumos para 
a democracia. Entre os temas debatidos estão a reforma trabalhista, 
administração pública, direitos humanos, inclusão, igualdade e mar-
chas na internet. O encontro acontece de 2 a 4 de agosto, em Curi-
tiba. Serão 20 painéis e mais de 60 temas com abertura para debate 
franco, transparente e aprofundado sobre os principais problemas 
enfrentados pela justiça do Brasil. A conferência será realizada no 
Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep) e terá, além das palestras, conferências magnas e a entrega 
da Medalha Vieira Neto, honraria máxima da OAB. Mais informações: 
(conferencia.sites.oab.org.br). 

F - Mananger Of Tomorrow
Chega ao Brasil pela primeira vez o mindset internacional sobre Inova-
ção, Tomada de Decisões e Negociação “The Manager Of Tomorrow”. 
Promovido pela LAIOB (Latin America Institute of Business) entre 
os dias 08 à 12 de agosto, no Centro de Eventos Villa Lobos Offi ce 
Park, realizado em parceria com o site de carreiras Wall Jobs e a 
Fundação Estudar, tem como objetivo preparar gestores, empresários, 
executivos, estudantes de especialização e MBA para lidar com os 
problemas do amanhã aos que desejam se manter à frente dos acon-
tecimentos, aprimorar ainda mais suas competências de gestão e as 
estratégias de negócios. Ministrado em inglês com opção de tradução 
simultânea, ele é baseado no programa de Management, realizado na 
Ohio University. Mais informações: é (https://www.laiobseminarios.
com/inscrevase-2/).

G -Jornada Científi ca
Entre os dias 23 e 29 de outubro, a UFSCar realiza a XI Jornada Cien-
tífi ca, Tecnológica e Cultural que reunirá 12 eventos simultâneos nos 

níveis da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão integrados à 
14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O mote escolhido - “Co-
nhecimento interdisciplinar olhando para o futuro” - abre espaço para 
a discussão de temas e a apresentação de trabalhos das áreas Exatas, 
Humanas, Biológicas e da Saúde. A ideia é explorar a produção científi ca 
em prol do progresso nacional. Além disso, a Jornada homenageará a 
Matemática, conhecida como a “ciência das ciências”, pois é usada como 
ferramenta essencial em incontáveis áreas do conhecimento humano. 
Mais informações: (jornadactc2017.faiufscar.com). 

H - Guru do Marketing
Neil Patel, mais conhecido como “Guru do Marketing”, virá ao Brasil 
para palestrar no 8º Fórum de Marketing Empresarial, que será rea-
lizado de 18 a 20 de agosto, no hotel Sofi tel Jequitimar, no Guarujá. 
Patel foi responsável pela criação de uma das 100 empresas mais 
brilhantes, de acordo com a revista Entrepreneur Magazine, uma 
publicação mundial referência em empreendedorismo. Além disso, 
foi eleito como Top Infl uencer na web pelo The Wall Street Journal, 
fi gurou o Top 10 Online Marketers pela Forbes, e foi citado na lista Top 
100 empreendedores com menos de 30 anos do ex-presidente Obama 
e um dos top 100 empreendedores com menos de 35 pelas Nações 
Unidas, listas referências do setor. Para informações adicionais, basta 
acessar: (www.lideglobal.com).

I - Programa de Trainees 
A Tata Consultancy Services, empresa líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, está com 74 vagas abertas para seu programa 
de trainees em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Itatiaia. As contra-
tações terão início em agosto e os alunos selecionados passarão por dois 
meses de treinamento antes de entrar diretamente nos projetos, que 
irão envolver diversas áreas de atuação da empresa, como: Assurance, 
SAP, Oracle, Infraestrutura, Java, Agile, dotNet e tecnologias digitais. Os 
candidatos precisam estar no penúltimo e último ano da faculdade - ou 
ter concluído o curso em 2016 ou 2017 - e ter inglês intermediário ou 
avançado. Os cursos buscados são Ciências da Computação, Análise de 
Sistemas, Tecnologia da Informação, Administração e Engenharias em 
geral. Inscrição através do site do (Vagas.com) no link: (www.vagas.
com.br/v1549219), até fi nal de agosto.

J - Produtos Frescos
Alimentação saudável pode ser sinônimo de praticidade. O serviço de 
entregas Pede Sabores proporciona a entrega mensal ou semanal de 
temperos naturais em casa, ideal para dar um toque de chef à qual-
quer preparação simples. Sem conservantes, aditivos ou corantes, 
o Kit une os temperos clássicos, como salsinha, cebolinha, gengibre 
e manjericão, com outros especiais e mais elaborados como, curry, 
chimi-churri, fumaça em pó, ral marinho defumado, entre outros, 
que agregam novos sabores às preparações. As entregas podem ser 
agendadas pelo site (www.pedesabores.com.br) e o pagamento tam-
bém é realizado online. Os produtos chegam fresquinhos à residência 
e os kits podem ser editados para combinar com a necessidade de 
cada cliente.
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BNDES abre 
editais para 
privatização 
de 
companhias 
de gás

O BNDES publicou as primei-
ras licitações para contratação 
de consultorias para a deses-
tatização das companhias de 
distribuição de gás natural de 
Mato Grosso do Sul (MSGás) 
e de Pernambuco (Copergás). 
Os editais fazem parte do apoio 
do banco ao Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) 
do governo federal,

As licitações envolvem ser-
viços de avaliação econômico-
-fi nanceira, estudos técnicos 
relativos ao modelo regulató-
rio do setor e modelagem do 
processo de desestatização, 
que envolvem mais de R$ 30 
milhões. As licitações ocorrerão 
nos dias 10 e 11 de agosto. 

Até o momento, sete esta-
dos manifestaram ao BNDES 
interesse em privatizar suas 
empresas de distribuição de gás 
natural: Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Paraíba.

Na maior parte dos estados, 
o serviço de distribuição de 
gás natural canalizado ainda é 
realizado por estatais (ABr). 

Procura por passagens aéreas domésticas aumentou 1,96%, mas 

oferta de voos recuou 0,68%.

A oferta de voos pelas 
companhias aéreas, no 
entanto, recuou 0,68% 

na mesma base de comparação. 
Maurício Emboaba, consultor 
técnico da Abear, disse que a 
alta na demanda não signifi ca 
expansão do setor, já que junho 
de 2016, mês usado na compa-
ração, teve demanda reprimida 
por ter sido o auge da crise 
política no país.

Para ele, a leve alta se deve 
mais ao ajuste de oferta. Os da-
dos levam em conta os serviços 
prestados pelas companhias 
Avianca (que respondeu por 
13,49% do mercado), Azul 
(18,28%), Gol (35,39%) e La-
tam (32,85%). A taxa de ocu-
pação nos voos foi de 80,24%, 
alta de 2,08 pontos percentu-
ais, o que a Abear considera 
desempenho saudável para as 
companhias. As empresas bra-

Banco Central vai analisar o mercado e a conjuntura 

econômica para decidir sobre a taxa Selic.

O Copom iniciou ontem (25), 
em Brasília, a quinta reunião do 
ano para defi nir a taxa básica 
de juros, a Selic. Instituições 
fi nanceiras, consultadas pelo 
BC, esperam que a Selic seja re-
duzida em 1 ponto percentual 
(pp) caindo para 9,25% ao ano. 
Ontem, o presidente do BC, 
Ilan Goldfajn, e diretores do 
banco analisaram o mercado. 
Hoje (26), à tarde, no segundo 
dia de reunião, após estudo da 
perspectiva para a infl ação e 
das alternativas para a Selic, a 
diretoria do BC defi ne a taxa. 

Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic continuará a ser reduzida 
em 2017, encerrando o perí-
odo em 8% ao ano. Ela vem 
sendo diminuída desde outu-
bro do ano passado, quando 
passou de 14,25% para 14% 
ao ano. Em novembro, houve 
mais um corte de 0,25 pp, 
seguido por reduções de 0,75 
pp em janeiro e em fevereiro. 
O Copom acelerou o ritmo de 
cortes para 1 pp nas reuniões 
de abril e maio. Atualmente, 
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Cresceu em junho a procura 
por passagem aérea doméstica
A procura por passagens aéreas domésticas cresceu 1,96% em junho na relação com o mesmo mês de 
2016, informou ontem (25) a Associação Brasileiras das Empresas Aéreas (Abear)

57,96%. Para Emboaba, esse 
aumento expressivo indica o 
amadurecimento do cresci-
mento da oferta no mercado 
internacional de cargas.

A cobrança para despachar 
bagagens e o oferecimento de 
tarifas com desconto para quem 
não utiliza o serviço passaram 
a valer em junho. 

Eduardo Sanovics, presiden-
te da Abear, disse que a mudan-
ça surpreendeu positivamente 
o setor porque 65% dos bilhetes 
vendidos desde então são de 
tarifas, em média, 30% mais ba-
ratas, voltadas aos passageiros 
que viajam sem bagagem. Para 
ele, embora a associação ainda 
não tenha dados consolidados 
sobre a curva de preços das 
passagens aéreas, os primeiros 
levantamentos das companhias 
apontam queda de preços pra-
ticados (ABr).

sileiras tiveram crescimento de 
15,10% na demanda do merca-
do internacional e a oferta nesse 
segmento aumentou 12,32%.

A movimentação de cargas 

domésticas cresceu 8,34% 
em junho, somando 28,3 mil 
toneladas. Nas rotas internacio-
nais, o movimento foi de 20,6 
mil toneladas, crescimento de 

Selic pode cair para 9,25%

a taxa está em 10,25% ao ano. 
Com o aumento dos tributos 

sobre combustíveis, o mercado 
fi nanceiro aumentou levemente 
a projeção para a infl ação, após 
sete reduções seguidas. Entre-
tanto, a projeção para o IPCA 
continua abaixo do centro da 
meta a ser perseguida pelo BC, 
que é 4,5%. Para o mercado fi -
nanceiro, a infl ação vai encerrar 

2017 em 3,33%.
A Selic é um dos instrumen-

tos usados para infl uenciar a 
atividade econômica e conse-
quentemente a infl ação. Quan-
do o Copom diminui os juros 
básicos, a tendência é que o 
crédito fi que mais barato, com 
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação (ABr).


