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OpiniãO
Ativos estressados: a 

importância de realizar 
uma avaliação segura

Os ativos estressados, 
créditos que não 
foram executados 
devido a dificuldades 
financeiras 
enfrentadas pelo 
devedor, por muito 
tempo foram 
considerados 
um problema na 
recuperação de 
crédito.

Apesar de historica-
mente serem vistos 
como problemáticos, 

sobretudo por normalmen-
te serem relacionados a 
falências ou recuperações 
judiciais, os ativos estres-
sados vêm ganhando uma 
nova perspectiva nos últi-
mos anos. Este cenário tem 
mudado com o crescente 
interesse de investidores 
em adquirir carteiras dessa 
modalidade, com um desá-
gio atrativo para promover 
a recuperação do crédito, 
no montante mais próximo 
possível da totalidade.

Pensando nisso, prepa-
ramos este conteúdo para 
abordar a importância de 
realizar uma avaliação se-
gura desta carteira duran-
te a cessão de direitos do 
crédito.

Antes de tudo, é impor-
tante saber que a análise da 
carteira de ativos estressa-
dos é de suma importância 
para as duas pontas da ne-
gociação de uma cessão de 
direitos do crédito: o possí-
vel cedente e o cessionário.

Em um primeiro mo-
mento, o possível cedente 
precisa avaliar a situação 
de seus recebíveis para 
determinar se de fato são 
créditos estressados, ou se 
a inadimplência do devedor 
é proposital ou passageira. 
Neste cenário, por exemplo, 
pode julgar interessante não 
realizar a cessão. Já para o 
possível cessionário, uma 
vez que tem a oportunidade 
de realizar uma análise pré-
via da carteira, pode:

•	 Mitigar seus riscos de 
não recebimento

•	 Definir a quantidade 
de créditos que são 
irrecuperáveis

•	 Munir-se de argumen-
tos para uma eventual 
negociação do deságio 
com o credor original, 

entre outros.

Além disso, nas hipóteses 
em que um investidor adqui-
re um grande volume de ati-
vos estressados em uma car-
teira fechada, a análise pode 
auxiliar a identificar quais os 
créditos que merecem mais 
atenção, ou que necessitam 
de medidas mais urgentes. 
Quais fatores precisam estar 
presentes durante a análise 
da carteira?

Com toda a certeza, é 
fundamental executar uma 
análise multidisciplinar 
quando se trata de ativos 
estressados, pois são neces-
sárias diversas modalidades 
de conhecimentos para de-
terminar com assertividade 
o potencial de recuperação 
de determinado crédito. De 
ordem jurídica, por exem-
plo, são necessárias análises 
do ponto de vista processual 
e de direito material para ga-
rantir que as possibilidades 
de alteração no montante ou 
até extinção da obrigação 
sejam mitigadas.

De ordem financeiro-
-econômica, uma análise do 
passivo, não apenas através 
de documentação fornecida 
pelo próprio devedor quan-
do da tomada do crédito, 
como também através de 
pesquisas direcionadas para 
apuração do mesmo, podem 
evidenciar uma situação de 
insolvência irreversível, que 
fatalmente culminará em 
uma falência, reduzindo 
drasticamente a possibi-
lidade de recuperação do 
crédito em uma proporção 
satisfatória.

Em síntese, ao longo do 
artigo explicamos a im-
portância de realizar uma 
avaliação segura da carteira 
de ativos estressados, tanto 
para o cedente como para o 
cessionário.

Dessa forma, contar com 
um parceiro estratégico 
durante essa análise é fun-
damental para potencializar 
os seus resultados. Na Leme 
temos soluções disponíveis 
para análise de carteira e, 
para conhecer este serviço, 
é só preencher nosso formu-
lário de contato.

(*) - É graduando em Direito com 
especialização em investigação 

patrimonial,  ênfase em blindagem 
e análise de registros imobiliários. 

Écoordenador de investigações 
da Leme Forense 

(www.lemeforense.com.br).

Guilherme Cortez (*)
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dias 1 de julho e 6 de agosto. O objetivo da equipe responsável pela 
iniciativa é o de educar mulheres e ajudá-las na gestão de gastos e 
na melhor utilização de recursos. Abordando o conteúdo de forma 
didática e trazendo aspectos financeiros desde o princípio, o curso 
é destinado a mulheres com pouco ou nenhum conhecimento em 
finanças, abordando desde o reconhecimento do perfil financeiro de 
cada uma até a gestão do dinheiro em si e processos de investimento 
(https://academia.poupay.app/).

Solo Network prepara Santher para 
conformidade com a LGPD

@A Santher é uma das maiores empresas do mundo em capacidade 
de produção de papel. Fundada há oito décadas, é uma empresa 

brasileira que fabrica papel para cuidados pessoais e uso em ambientes 
corporativos. A indústria produz mais de 180 mil toneladas de papel 
anualmente, destacando-se como uma das maiores organizações do 
segmento no mundo em capacidade de produção. A Santher atende 
mais de 13 milhões de lares brasileiros com produtos dos segmentos 
de higiênicos, papel toalha, guardanapos, fraldas e absorventes. Em 
2020, a organização identificou uma necessidade ainda maior de de-
fesa digital destas informações. Um dos principais motivos foi o início 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que passou a vigorar no 
Brasil e tornou fundamental a adequação das empresas para evitar 
o vazamento de dados sensíveis (www.solonetwork.com.br/home).

Andres Loaiza-Espinosa é o novo diretor 
geral da Fronius do Brasil

@A Fronius do Brasil, empresa de origem austríaca que se dedica a 
soluções inovadoras nos segmentos de energia solar, carregadores 

de bateria e tecnologia de soldagem, acaba de anunciar Andres Loaiza-
-Espinosa como seu novo diretor geral. Engenheiro eletrônico de formação, 
Loaiza-Espinosa ingressou na Fronius International em 2004 como suporte 
internacional de sistemas e soldagem nessa Unidade de Negócios, até che-
gar, em 2010, como gerente de vendas de área, responsável pela América 
Latina. Desde sua entrada na Fronius em 2004, apoia ativamente a Fronius 
do Brasil e, em todos esses anos, tem contribuído para o fortalecimento 
no relacionamento com clientes e promoção das inovações da empresa 
junto ao mercado (https://www.fronius.com/pt-br/brasil).

Etek NovaRed conquista nível máximo de 
parceria com McAfee

@A Etek NovaRed, maior provedora de soluções integradas em se-
gurança da informação da América Latina, acaba de ser nomeada 

parceira Platinum da McAfee e, com isso, passa a ter o reconhecimento 
máximo no programa de parceria da empresa. O nível de parceria Platinum 
é obtido por meio de um compromisso comprovado com a satisfação do 
cliente, a competência e o crescimento da receita de cada parceiro. Os 
parceiros Platinum McAfee têm recursos comprovados em soluções e 
serviços para gerenciar as maiores e mais complexas distribuições de 
segurança (https://www.eteknovared.com.br/).

Prêmio ABII 2021 está com inscrições abertas

@A Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) lançou 
o Prêmio ABII 2021, reconhecido nacionalmente por destacar 

projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilitadoras da 
indústria 4.0. O prêmio está alinhado à missão da associação, que é 
de acelerar a indústria 4.0 e a internet industrial das coisas no Brasil, 
por isso é um momento tão importante para a entidade. Durante o 
evento online, organizado pelo GT Negócios da ABII, o diretor Marcelo 
Gramigna destacou algumas regras, prazos de inscrição e os critérios 
de avaliação do prêmio. Neste ano, a grande novidade é que o prêmio 
é aberto para qualquer empresa que fornece soluções ou está sendo 
transformada pela indústria 4.0 e não apenas para empresas associadas. 
"A ABII oferece um palco para as empresas mostrarem seus projetos e 
servirem de referência para o mercado. É uma grande oportunidade, 
por isso reforçamos o convite para todas as empresas participarem", 
destaca Gramigna. Na hora de fazer a inscrição, se a empresa ficar 
com qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail: negocios@
abii.com.br.

Fintech brasileira PouPay+ lança curso 
gratuito de finanças para mulheres

@A PouPay+, fintech responsável pelo aplicativo homônimo de 
gestão financeira exclusivo para mulheres, lança a primeira edi-

ção da Jornada da Independência Financeira para Mulheres, que será 
oferecida a até 10 mil mulheres de forma online e  gratuita entre os 

Taxa Rosa e a importância 
dos produtos sem gênero

Eu estava esses dias no supermercado, quando me lembrei, no meio do corredor de produtos de higiene e 
beleza, que a minha lâmina de barbear precisava ser trocada. Fui atraída por uma lâmina rosa, que prometia 
muitas coisas interessantes para minha pele.

Mariana Munis (*)

Já em casa, empolgada para usar mi-
nha nova aquisição, qual foi minha 
surpresa ao reparar que a lâmina 

de barbear não tinha nada de diferente 
da que eu já costumava usar e acabei 
pagando mais caro por isso, só porque 
o produto era rosa, com uns claims 
(argumentos de vendas) diferenciados. 
Nesse exato momento, coloquei-me a 
refletir: será que alguns produtos têm 
a necessidade de serem separados por 
gênero? Foi aí que descobri um conceito 
denominado Pink Tax ou Taxa Rosa: 
prática do mercado que tende a cobrar 
mais caro para produtos específicos para 
mulheres. A taxa rosa não se trata de 
um imposto, mas sim de uma cobrança 
maior para produtos destinados ao 
gênero feminino, que possuem apenas 
pequenas alterações, ou simplesmente 
embalagens específicas para mulheres. 
E ela atinge todas as mulheres, inde-
pendente da faixa etária e classe social.

Pois é: pagamos mais por produtos 
destinados ao público feminino, mas 
ganhamos menos. De acordo com 
estudo da pesquisadora economista 
Laísa Rachter, comparando a presen-
ça de mulheres e os salários médios 
praticados no mercado de trabalho de 
todo o país desde 1970, com base nos 
dados do Censo, entre 1970 e 2010, e 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
em 2020, mulheres ganharam 19% 
menos que homens, no mesmo cargo, 
e em cargos estratégicos, a diferença 
pode chegar até a mais de 30%.

Um estudo efetuado pelo Depar-
tamento de Consumo de Nova York 
averiguou que as mulheres pagam, em 
alguns casos, até duas vezes mais do que 
o mesmo produto feito para homens.

Ao todo, comparou-se 800 itens de 
90 marcas diferentes em 24 lojas da 
cidade. O resultado: mulheres chegam a 
pagar até 7% a mais do que os homens 
em itens básicos. Na categoria higiene 
pessoal, a diferença é ainda maior, 
chegando a 13%.

Mas por que isso ocorre? Encontrei 
uma explicação em um dos estudos do 

Não é de hoje que trazemos a ques-
tão do Sem Gênero (Genderless): Na 
década de 20, a estilista Coco Chanel 
ousou criar roupas para mulheres a 
partir das peças masculinas.

De acordo com o SEBRAE SC (2019), 
a arte e a moda foram o berço da neu-
tralidade de gênero. Na década de 1970, 
o cantor David Bowie foi um precursor 
e expoente da tendência, incorporando 
tanto elementos masculinos quanto 
femininos em seu visual.

Nos anos 1980, o estilista Jan Paul 
Gaultier também apostou em desfiles 
que rompiam com a tradição binária, 
onde as peças eram exclusivamente 
dedicadas a mulheres e homens (SE-
BRAE SC, 2019).

Já em 1994, a Calvin Klein lançou 
um perfume sem gênero que alcançou 
sucesso de vendas. Outras marcas, 
como a canadense M.A.C. e a norte-
-americana Redken também desen-
volveram produtos e campanhas 
genderless.

Diante de tais argumentos, fica aqui 
uma reflexão: será que tudo deve ser 
dividido por gênero, ou será que exis-
tem algumas categorias de produtos e 
serviços que independem dessa distin-
ção e devem se olhar as semelhanças e 
o bom gosto entre todos os humanos e 
consumidores?

(*) É professora de Marketing e Comportamento 
do Consumidor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Campinas.

professor Fábio Mariano Borges, o qual 
alega que, historicamente, o homem não 
costumava ir ao varejo, e para atraí-lo, 
os donos da loja cobravam mais barato. 
O pior de tudo é que não há uma lei que 
impeça a cobrança diferente de preços 
nos produtos direcionados às mulheres 
ou aos homens.

Nós, consumidoras, precisávamos 
cobrar mais das autoridades para 
evitar esse tipo de situação, porém, 
noto que já há um movimento que en-
contra uma saída para esse problema: 
produtos sem gênero. Afinal, será que 
tudo precisa ser dividido entre homem 
e mulher?

Em brinquedos, itens de moda e beleza, 
vão ganhando espaço a não divisão por 
gênero, no qual isso é muito vantajoso 
aos negócios, já que gera menos com-
plexidade de compras e logística, além 
de o empreendedor poder comprar um 
maior volume de peças ou matéria-
-prima, galgando possíveis descontos e 
reduzindo custos. Há também uma maior 
padronização da modelagem, uma vez 
que os gêneros usarão a mesma peça 
de roupa, sem grandes alterações no 
modelo.

Para lojas físicas, há também uma 
otimização do espaço físico, sem a ne-
cessidade de dividir setores por gênero.

O maior absurdo que já vi em divisão 
por gênero foi uma água mineral que ti-
nha a embalagem rosa e esta era vendida 
mais cara só por conta desse detalhe.

Foto de Ron Lach no Pexels

Petrobras prorroga inscrições 
para seleção pública de 

projetos socioambientais
A Petrobras prorrogou, até 

o dia 9 de julho, as inscrições 
para a seleção pública de novos 
projetos que irão compor a 
carteira do Programa Petrobras 
Socioambiental. Na Baixada 
Santista estão previstas cinco 
oportunidades, que somam até 
R$ 4,5 milhões, para projetos 
nas linhas de Educação, Desen-
volvimento Econômico Susten-
tável e Clima. As oportunidades 
na linha Clima são voltadas ao 
ecossistema manguezal e atu-
ação em bacias hidrográficas.

A companhia prevê destinar 
R$ 41,8 milhões para cerca de 
30 projetos ambientais e sociais 
desenvolvidos em comunidades 
vizinhas de suas operações nos 
estados do Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina. 

As iniciativas selecionadas 

irão representar uma renovação 
de cerca de 40% da carteira 
de projetos socioambientais 
apoiados pela Petrobras. Estão 
abertas oportunidades para 
as quatro linhas de atuação 
do programa, consideradas 
prioritárias para o negócio e 
para a sociedade: Educação, 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Clima e Oceano.

Serão aceitas inscrições de 
projetos de entidades priva-
das sem fins lucrativos. As 
inscrições podem ser feitas 
até às 18h do dia 9 de julho, 
exclusivamente pela página da 
Seleção Pública 2021 - https://
petrobr.as/ppsa-selecao2021 - 
onde também está disponível 
um webinar com dicas e outras 
informações sobre o processo, 
além de vídeos com respostas 
para as principais dúvidas.


