
Investimento em 
cannabis: os desafios 
no mercado financeiro

O segmento 
da cannabis 
segue em pleno 
desenvolvimento 

Os investimentos nas 
empresas nacionais 
com certeza contri-

buem para o mercado, pois 
são cruciais para a rápida 
evolução e, considerando 
esse desenvolvimento, pre-
cisamos de fundos de cap-
tação para nos tornarmos 
eficientes. Porém, como 
esses investimentos ainda 
não são regulamentados no 
Brasil, esses capitais são 
destinados para empresas 
internacionais, logo, o be-
nefício é maior no exterior. 

O setor segue em uma 
crescente há seis anos, 
dobrando ano a ano. Em 
números, significa, em mé-
dia, alta 124% desde 2016. 
O mercado financeiro é um 
ambiente arriscado e todo 
investimento tem seu grau 
de instabilidade. Levando 
isso em consideração, a es-
colha do tipo de aplicação 
é crucial para alcançar o 
sucesso. 

O segmento de cannabis 
é muito novo, por isso as 
companhias presentes não 
possuem grandes históri-
cos para podermos criar 
tendências a longo prazo. 
Entretanto, acredito que 
uma escolha bem feita con-
siste em uma empresa que 
tem planos sólidos e ações 
já bem executadas, além de 
prestar bastante atenção 
na liderança e board que 
estão por trás da empresa. 

Em um mercado recente 
e em uma indústria que 
envolve grandes incer-
tezas, é comum ter uma 
volatilidade bem elevada, 
ainda mais considerando 
a situação atual mundial, 
que engloba uma pan-
demia e uma guerra na 
Europa. Com isso, as taxas 
de juros e inflação aumen-
taram bastante em todo 
o mundo. Logo, atraem 
muitos investidores para 
a renda fixa e os distancia 

da renda variável conven-
cional, e é nessa que vejo 
uma grande oportunidade 
para o venture capital.

Fundos são feitos de 
ações e a maioria são 
constituídos por empre-
sas no exterior. Tenho 
expectativas de que, em 
breve, comecem a inves-
tir em empresas nacio-
nais, porém, para que isso 
aconteça, as companhias 
brasileiras precisam abrir 
seu capital na bolsa de 
valores, conhecido como 
IPO. Como mencionado 
antes, a alta taxa de juros 
afasta os investidores da 
renda variável e os leva 
para renda fixa. 

Logo, para investir no 
segmento, eles precisarão 
se interessar por algo que 
tenha um potencial de 
ganho maior. Em linhas ge-
rais, o mercado de cannabis 
é promissor e, como todo 
investimento, tem o mo-
mento certo para investir, 
ou seja, analisar os riscos 
e oportunidades quanto 
ao cenário econômico do 
momento. Estima-se que 
o Brasil se tornará um dos 
maiores players globais do 
produto. 

Além da diversidade que 
o uso da cannabis oferece, 
temos uma grande popula-
ção e a atuação do SUS, que 
já vem trabalhando para 
incorporar essa realidade 
em seu sistema. 

Ao falar de cannabis 
no Brasil, o preconceito 
é predominante, o que 
pode prejudicar o mercado 
nacional, pois a desinfor-
mação faz com que grande 
parte da população não 
tenha conhecimento sobre 
os reais benefícios do me-
dicamento para a saúde. 
Apesar disso, tenho uma 
perspectiva positiva em 
relação ao setor, que vem 
se expandindo e ainda nos 
encontramos no começo da 
curva de crescimento.

(*) - É fundador e CEO da Remederi, 
farmacêutica que promove o acesso 

a produtos, serviços e educação 
sobre a cannabis medicinal 

(https://remederi.com/).

Fabrizio Postiglione (*)

encontro de dirigentes portuários da América Latina, Estados Unidos 
e Europa. Entre os temas: “Cenários e previsões para o comércio, 
o transporte marítimo e os portos”; “Portos em alerta” e “Transição 
energética no transporte marítimo”. O evento apresentará também 
grandes investimentos em projetos logísticos que estão em andamento 
no continente americano, bem como mesas-redondas sobre transporte 
hidroviário e o mercado de cruzeiros – que será debatido em um painel 
com participação do presidente da Santos Port Authority (SPA), Fernando 
Biral. Saiba mais em: (https://abac-br.org.br/eventos/xxx-congresso-la-
tino-americano-de-portos/).

E - Propriedade Intelectual
O 42º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI 
acontece nos próximos dias 22 e 23, no hotel Sheraton São Paulo WTC, 
e remotamente pela web. Considerado o maior do gênero na América 
Latina, o evento aborda o tema “Inovação e Sociedade 5.0”. O evento terá 
cerca de 26 horas de conteúdo, entre 2 plenárias, 12 painéis e 10 table 
topics com entidades internacionais, advogados, juristas, empresários e 
estudiosos experientes nos temas propostos. O Prêmio Patente do Ano 
também será entregue, contemplando profissionais e empresas que pa-
tentearam no Brasil suas inovações relacionadas ao bem-estar humano. 
Inscrições e mais informações: (https://2022congresso.abpi.org.br/).

F - Produtores e Varejistas
O maior e mais importante encontro da indústria de flores, frutas, legumes 
e verduras (FFLV) promete muitas novidades neste retorno após dois 
anos. O ‘The Brazil Conference & Expo’, em substituição ao antigo PMA 
Fresh Connections, acontece no próximo dia 30, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. São mais de 100 expositores que irão apresentar produtos 
e inovações do setor a um público altamente qualificado. Novidades em 
produtos, embalagens e tecnologias voltadas para todos que fazem parte 
da cadeia de negócios de FFLV. Oportunidade única de encontrar no 
mesmo lugar os melhores produtores, varejistas e empresas do setor e 
ter a possibilidade de fazer conexões com todos eles. Mais informações 
e inscrições: (https://www.freshproduce.com.br).

G - Vanguarda do Varejo
O Latam Retail Show, o evento mais importante de varejo e consumo 
B2B da América Latina, anuncia o presidente e CEO da National Retail 

A - Saúde e Bem-estar 
No próximo dia 27 (sábado), acontece a 34ª edição do McDia Feliz, uma 
das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas 
infantojuvenis. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sandu-
íches Big Mac será revertida para os projetos liderados pelo Instituto 
Ronald McDonald, que atua na promoção da saúde e bem-estar para 
crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento 
das chances de cura do câncer infantojuvenil, e pelo Instituto Ayrton 
Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por 
meio da educação. Desde 1988, a campanha já arrecadou cerca de R$ 
350 milhões. A venda antecipada dos tíquetes está disponível pelo site 
(https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz/participe).

B - Batata Congelada 
A McCain, líder mundial em produção e comercialização de batata pré-
frita congelada, inaugura oficialmente a sua primeira fábrica no Brasil, 
localizada em Araxá/MG. O investimento de US$ 150 milhões é reflexo 
do foco da empresa no mercado brasileiro, que já é um dos maiores para 
a categoria. Com isso, a multinacional busca potencializar ainda mais 
sua distribuição de produtos, com melhores níveis de serviço para seus 
clientes, tanto no varejo como no food service. A planta, que começou 
a ser construída em junho de 2020, vai gerar um impacto positivo na 
região, com mais de 300 empregos diretos e indiretos, além de 750 
profissionais do campo e da agricultura. 

C - Cashback com Pontos 
O Banco do Brasil soma mais de R$ 300 milhões pagos aos clientes em 
cashback, com 14 bilhões de pontos trocados desde 2018, início da solução 
dentro do programa de fidelidade BB Relaciona. Os clientes utilizam os 
pontos acumulados no programa para pagar ou obter o ressarcimento de 
contas no Cashback com Pontos. O BB foi a primeira instituição financeira 
a disponibilizar essa solução. Os clientes podem acumular pontos de dife-
rentes formas: a cada compra realizada com cartão de crédito; por meio 
de promoções realizadas na contratação de produtos e serviços BB; no 
Clube de Benefícios BB; e por meio de ações promocionais. 

D - Inovações Portuárias
Acontece em Santos, no Centro de Convenções Blue Med, entre os dias 
28 e 30 de novembro, o XXX Congresso Latino-Americano de Portos, 

Federation (NRF), Matthew Shay, como um dos principais nomes do 
evento, que acontece nos dias 13 e 15 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo. Ele apresentará a palestra “O momento do setor de 
varejo nos Estados Unidos e suas lições para o Brasil e o Mundo”. Vale 
lembrar que neste ano o Latam Retail Show terá sua primeira edição 
fígital, ou seja, ela será física, em São Paulo, e transmitida para toda a 
América Latina, por meio de spots distribuídos em diversas cidades do 
continente. Mais informações e inscrições em (https://latamretailshow.
com.br/). 

H - Construção e Infraestrutura
A décima edição do Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de 
Direito da Construção traz à tona os principais temas que afetam o setor 
da construção e infraestrutura no Brasil, além de discutir o contexto 
em que se inserem os novos desdobramentos do mercado. O evento 
acontece nos dias 1 e 2 de setembro e reunirá, no Hotel Pullman – na 
capital paulista, os principais especialistas da área, que virão para 
oferecer melhor compreensão sobre o cenário atual. Abordagem de 
temas, como riscos na construção de obras lineares, mudanças na Lei 
de Improbidade Administrativa, cláusula de resolução de disputas em 
contratos de construção, entre outros. Mais informações e inscrições 
no site: (https://congresso.ibdic.org.br/).

I - Tecnologias Abertas
Um dos maiores eventos de software livre do mundo está de volta à sua 
forma presencial. A edição de 2022 do Congresso Latino-Americano 
de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware) já tem data e 
local confirmados: será de 2 a 4 de novembro no Hotel Golden Park 
Internacional em Foz do Iguaçu. A expectativa é de que o evento 
tenha, nessa 19ª edição, a participação de mais de 2.000 pessoas. Já 
a programação dos três dias de evento deve contar com aproximada-
mente 100 palestrantes. As inscrições já iniciaram e podem ser feitas 
pelo site da Latinoware: (https://latinoware.org/). O valor da inscrição 
antecipada é R$ 25,00.  

J - Campus Party 
A poucos meses de sua 14º edição em São Paulo, a Campus Party Brasil, 
principal evento de tecnologia das coisas, blockchain, empreendedorismo, 
cultura maker e mais, anunciou as primeiras atrações. O evento será 
realizado no Anhembi, entre os dias 11 e 15 de novembro, e contará 
com mais de mil palestrantes e mais de 500 atividades práticas ao longo 
de 5 dias de programação. Uma das atrações é Orkut Buyukkokten, que 
no momento tem vivido entre os questionamentos sobre o retorno ou 
não da rede social que leva seu nome, o Orkut. Além dele, o Dr. Josiah 
Zayner, biohacker que desenvolve trabalho visando tornar a engenharia 
genética prática acessível ao público leigo e é estrela do documentário 
“Seleção Artificial”, da Netflix. Outras informações: (https://instituto-
campusparty.org.br/).
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A resolução entrará 
em vigor em 1º de 
setembro. A decisão 

não terá efeito prático sobre 
as alíquotas de importação 
brasileira. Isso porque, em 
maio, o governo promoveu 
uma redução adicional, tam-
bém de 10%, para reduzir 
os impactos econômicos 
da guerra entre Rússia e 
Ucrânia.

Embora o Brasil e a Ar-
gentina tivessem fechado 
um acordo para diminuir a 
TEC em 10% em outubro 
de 2021, a medida só foi 
aprovada pelos outros paí-
ses do bloco na reunião do 
mês passado, no Paraguai. A 
redução vale para cerca de 
80% do universo tarifário e é 
a primeira ampla diminuição 
da tarifa desde a criação da 

O órgão também reduziu tarifas de airbags 
e compostos alimentares.

O frango congelado bra-
sileiro voltará a entrar na 
África do Sul sem pagar 
imposto extra. O país sus-
pendeu, por 12 meses, as 
tarifas antidumping que 
vigoravam desde dezembro 
do ano passado. Até agora, 
o frango congelado do Bra-
sil entrava no país africano 
pagando tarifas extras 
de 6% a 265,1%, além do 
Imposto de Importação. O 
governo sul-africano alega-
va que o produto brasileiro 
prejudicava os produtores 
locais.

Autorizada pela Organi-
zação Mundial do Comér-
cio (OMC), a imposição 
de tarifas antidumping é 
justificada quando um país 
exporta um item abaixo 
do preço de custo. Pela 
legislação internacional, a 
prática é entendida como 
concorrência desleal. Os 
ministérios da Economia 
e das Relações Exteriores 
negaram a acusação. Em 
nota conjunta, as duas 
pastas informaram que 
mantiveram diálogo cons-
tante com as empresas bra-
sileiras investigadas e com 

O governo sul-africano alegava que o produto brasileiro 
prejudicava os produtores locais.

Tentativas 
de fraudes

Uma pesquisa recente re-
alizada pela Serasa Experian 
revela que a atuação dos 
fraudadores tem atingido 
principalmente o grupo com 
a faixa etária de 36 a 50 anos. 
O estudo analisa números de 
utilização indevida de identida-
de, como abertura de contas e 
até mesmo emissão de cartões. 
De acordo com o Indicador de 
Tentativas de Fraudes, só no 
mês de junho de 2022, foram 
322.219 tentativas de fraude 
em todo o território nacional, 
sendo que 36% das ações dos 
golpistas atingem esse público. 

O estudo aponta que 27,5% 
das investidas atingem as 
pessoas de 26 até 35 anos. 
Os consumidores de 51 a 60 
anos representam uma fatia 
de 14% dos ataques. Já o pú-
blico até 25 anos sofre 11,6% 
das tentativas, número muito 
próximo ao das pessoas aci-
ma de 60 anos que sofreram 
11% de todas as iniciativas. 
A região Sudeste sofreu mais 
da metade das tentativas de 
fraude: 52,2%. No Nordeste, 
as investidas representam 
17,6% do total. Já no Sul, os 
fraudadores cometeram 15,2% 
dos golpes. Centro-Oeste ficou 
com a penúltima posição, com 
8,9% dos casos, seguido pelo 
Norte, onde foram registradas 
6,1% das tentativas. - Fonte: 
(https://www.serasaexperian.
com.br/).

Camex torna definitivo corte de 
10% de tarifa comum do Mercosul
Em vigor desde novembro de 2021, a redução em 10% da tarifa externa comum (TEC) do Mercosul tornou-
se definitiva. A incorporação da medida à legislação brasileira foi aprovada pela Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) do Ministério da Economia
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do nacional, paralelamente à 
melhoria do ambiente de 
negócios, à ampliação da 
rede de acordos comerciais 
e à redução das barreiras 
não tarifárias ao comércio”, 
destacou em nota o Minis-
tério da Economia.

Em outra decisão, a Camex 
reduziu a tarifa de importa-
ção de sete produtos, que 
serão incluídos à Lista de 
Exceções à Tarifa Externa 
Comum (Letec). Entre os 
itens beneficiados, estão 
airbags para proteção de mo-
tociclistas, proteínas do soro 
do leite, e complementos ali-
mentares. Com a medida, as 
tarifas de importação desses 
produtos, que variavam de 
11,2% a 35%, serão zeradas 
ou reduzidas a 4% a partir de 
1º de setembro (ABr).

taxa no Mercosul. A medida 
amplia a inserção dos países 
do Mercosul no comércio 
internacional e aumenta a 
competitividade e a integra-
ção das economias do bloco.

O corte vigorará até o 
final de 2023. As negocia-

ções prosseguem dentro do 
Mercosul para aprofundar a 
redução tarifária do bloco. 
“O Brasil considera a mo-
dernização da TEC como 
um dos pilares da estratégia 
de promover maior inserção 
do país no comércio inter-

África do Sul suspende antidumping 
contra frango brasileiro

as autoridades sul-africanas, 
inclusive mediante manifes-
tações técnicas relativas à 
investigação de dumping. 

“O governo brasileiro se-
guirá atento ao caso na ex-
pectativa de que a suspensão 
temporária das tarifas anti-
dumping se torne definitiva”, 
destacou o comunicado.

No ano passado, as ex-
portações brasileiras para 
a África do Sul superaram 
US$ 1 bilhão, dos quais cerca 
de 17% corresponderam a 

exportações de cortes de 
frango congelados. 

“O Brasil é fornecedor 
confiável e competitivo de 
carne de frango. A produ-
ção brasileira é importante 
para a garantia da seguran-
ça alimentar em diferentes 
mercados, sobretudo no 
atual momento de desequi-
líbrio das cadeias interna-
cionais de distribuição e de 
elevação geral de preços”, 
concluiu a nota conjunta 
(ABr).
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