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Fábrica de dinheiro
De pois de tentar contestar a licitação internacional
prom ovida pelo Ban co Central para o fornecimento
de moedas de R$ o,os, R$ 0,10, R$ o,so e R$ 1,00, a Casa d a Moeda ganhou um round na sessão de abertura
da concorrência, realizada na semana passada. Apesar
do interesse manifestado po r fabrica ntes de dinheiro
de países como Finlãndia, Holanda, Chile e Polônia,
só h ouve ap resentação de propostas para a fabricação de moedas de R$ o,os e R$ o,so.
A movimentação do Banco Central para com prar dinheiro de fabricantes estrangeiras irrita
a Casa da Moeda h á tempos.
Uma medida provisór ia de
2016, do governo Michel Temer, liberou caminho para a
!mporta~ão ~e concorrentes
mternacwnrus.

CARA OU COROA

A pulverização do
segredo industrial do nosso
dinheiro pode tom á -lo mais
vulnerável a falsificações, segundo costmna d izer a Casa
da Moeda. A argmnentação
em defesa da produção interna também passa pela proteção da soberania n acio nal.

FESTA DA COLÔNIA Um dos
principais destinos turísticos
do país. a Serra Gaúcha se anima diante da chance de receber R$ 200 milhões para um
aeroporto regional pelo Fundo Nacional da Aviação Civil.
O empreendimento no distrito de Vila Oliva, próxímoa Caxias do Sul. pode atender 53
m unicípios.

S OBERANIA

LADOS DA MOEDA A tensão entre a autoridade m on etária e
a fabricante não para por aí.
ACasa da Moeda judicializou
um processo contra o Banco
Central, mas agora é por outro motivo. Ela alega que ainda falta cobrar R$ 694 núlhões
para cobrir custos fixos de um
contrato de 2015.
DESTINO

Mesmoemsituaç-J.o
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or destino de investimentos
em projetos de en ergia renovável em 2018. As aquisições
no setor somaram US$ 6,6 bi·
lhões (cerca de R$ 26 bilhões
no câmbio atual), segundo a
consultoria Grant Thornton.
NO mundo, US$
153 bilhões {R$ 997 bilhões)
foram investidos no mercad o
de energia renovável.
NA TOMADA

ARRISCADO lnvestidoresconsideram o Brasil mais arriscadoe exigem mna taxa de retorno maior- em torno de 10%.
A tendência é que ela caia à
medida que a pareçam novos
projetos em energia, diz Hugo Luna, sócio da consultoria.
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Os estudos começaram em 2014, depois que a expansão do atual aeroporto de
Caxias foi declarada inviável.
A possibilidade chama a atenção de empresários que pleiteiam, há duas décadas, um
aeroporto em Canela.
GEADA

LAJE Aescassez de novos prédios de escritório em São Pau·
lo levou empresas a alugarem
espaços menores e, em geral,
em imóveis onde já ocupam
u ma laje, segun do a plataforma de dados imobiliários Silla.

No prim eiro tri-

MIGRAÇÃO

~~!~~a~e~g~~:;:,ac~%~3~
42 mil m 2 fora malugadosem
escritórios de alto padrão.
Gran de parte dos inquilinos
nãoseexpandiu esó trocou de
endereço. Ao final de março, a
taxa de vacância era 20,8%, a
mesma do trimestre anterior.
NABOLEIA Nãoêsóparagru·
pos deWhatsapp sobre greve
que os caminhoneiros usam
seus celulares. A naizen oti·
m izou a gestão da oferta de
combustível nos postos com
um aplicativo para caminhon eiros que carregam nos 67
terminais da empresa.

Criou com a Cl&T
uma solução decheck-inde caminhão, que baixou em 47% o
volwne de ligações à central.

CHECK-IN
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CUCA E CHIMARRÃO Ro nei
Glanzm rum, chefe da Secretaria de Aviação Civil, recebeu
empresários da região na semana passada e apresentou
anteprojeto de lei para o terminal, que prevê parceria privada com governo do estado
e prefeitura de Caxias do Sul.
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CONECTADOS Segun do a em presa, o app viralizou en tre
os motoristas, que informam
a demanda via s martphone.
~Ajuda em mna di nàmica do
m ercado nervoso que é oBrasil pós-greve", diz Fabio Mota, vice-presidente na Raízen.
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Minist ério da Economia prevê corte de at é 50% nos repasses às
entidades, que pret endem questionar na Justiça a intervenção
Mariana Carneiro e
Julio Wiziack
BRAsfLI A Onovopresidentedo
Sebrae. carlos Melles. decidiu
aderir à agenda do Ministério
da Economia para evitar run
con e deatê se% das contribuições que financiam o Sebrae
- cujo orçamento, neste ano,
é de H$ 3.39 bilhões.
Sua ideia éapresentar aogoverno, em até9odias, um contrato de gestão elaborado pelo próprio Sebrae, detalhando os serviços prestados pela entidade e os custos.
Pretende, com isso, evitar
a imposição de um contrato
elaborado pelo Ministério da
Economia sobre a entidade.
Além disso, Melles mapeia
políticas do governo sem fontes de financiamento e que poderão ser patrocinadas pelo
Sebrae. Uma delas é mn projeto de qualificação de jovens
"nem nem~ (que não estudam
nem trabalham). do Ministé·
rio da Cidadania.
Ex-deputado federal pelo
DEM, Melles afirma queoSebrae entendeu a nova ordem
dos tempos e vai se adaptar.
~ Nós estamos nos antecipando porque vai que amanhã ou depois o ministro tom a a decisão [de cortar o fi.
nanciamento]? ~.disse. "O sistemaS como um todo ainda
não percebeu isso, o Sebrae
percebeu".
O Ministério da Economia já
sinalizou às entidades do Sistema S que as não alinhadas
às politicas do governo pode·
rão ter suas fontes de receita
cortadas pela metade.
Uma red ução menor, de
30% , pode a tingir as que aceitarem financiar pane das políticas do governo por meio
da assinatura de contratos
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de gestão.
Melles indicou que preten·
de, com a iniciativa, reduzir
a inda m ais a facada prome- O governo
tida pelo ministro Paulo Gue- fala em
caixa-p re ta
des (Economia).
"Não m e preocupo com a e você n ão
receita, ela virá se eu provar fala nada?
a importância do que faze- Nào pode
ficar sem
m os,afirmou .
As demais entidadesdoSis- resposta. A
tema S, como as confedera- n ossa o rde m
ções patronais da indústria, a qui é'n à o
vem falar de
com ércio e agropecuária CNI, CNC e CNA, respectiva- ca ixa-preta
mente- argumentamq ue os não que derecursos são privados, pois mon stramos'
são recolhidos das empresas Carlos Melles
e irrigam asentidadesq ueas Presidente do
representam.
Sebrae
Dessa maneira, o governo
não poderia decidir cortes e
nem a aplicação da verba. caso prospere o avanço sob re
seu caixa, aJguns dirigentes
dessas entidades prome tem
recorrer à justiça para manter
o atual financiamento.
A maior parte das receitas
do Sistema S (67%) provém
de contribu ições de empresas sobre a folha de pagamento e que são repassadas às entidades pela Ueceita Federal.
Melles chegou à presidência do Sebrae em ab ril, com
a poio de Guedes, após uma
disputa travada nos últimos
m eses contra as entidadesCNI, CNC e CNA fazem parte
do conselho de administração do Sebrae.
Além dele, Guedes indicou
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira para a presidência do ConselllO Nacional do Sesi (vinculadoàCNI) e Antônio Alvarenga para o Sebrae-H).
Por meio do TCU {Tribunal
de Contas da União),oministro patrocina a revisão da eleição na CNC, ocorrida no ano
passado. Dessa maneira. Gue-

des vem aparelhando conselhos que gerenciam a verba
do Sistema S.
A ideia ê ter m ais controle
sobre os gastos dessas entidades, além de reduzir o seu
tamanho.
A avaliação é que o Sistem a S, responsável pelas redes Sesc, Senai, Senac e Sesi,
é mna caixa-preta e usa recursos em atividades que fogem à
sua vocação original, da educação profissional.
Melles está tomando distância das demais entidades.
"O governo fala em caixapreta e você não fala nada?
Não pode ficar sem resposta. A nossa ordem aqui é 'não
vem faJar de caixa-preta não
que demonstrnmos"', disse.
O novo presidente do Sebrae disse que divulgará dados sobre o financiamento do
Sebrae edizquecontratou oito consultorias, de organizações como Accenture e Dom
Cabral, para auxiliar na elaboração do contrato de gestão com o governo.
"Nós queremos saber que tipo de contrato de gestão satisfará o governo com esse dinheiro que não é público mas
que temos que prestar contas", afirma Melles.
Segundo ele, o Sebrae pode oferecer ao governo a capilaridade que já tem atuando em diferentes cidades do
país na formação de gestores.
Convers:ts iniciais começaram
a ser feitas com o Ministério
da saúde e com o governo do
Estado de Goiás com foco na
administração de hospitais.
"Vamos apresentar o nosso
contrato de gestão ao governo
e vamos cum pr i-lo. Se as outras enti:lades não seguirem o
nosso exemplo será uma perda de tempo~. afirmou.

Especialistas questionam eficácia de medida
contra burocracia e veem risco de judicialização
Filipe Oliveira
A medida proviSÓ·
ria da Liberdade Econômica,
assinada pelo presidente Jair
Bolsonaro {PSL), trata de temasque estão fora do campo
de competência do governo
federal e outros que dependem de regulam entação adicional para vigorar.
Na prática, especialistas afirmam que a medida vai enfrentar desafios para cumprir o
objetivo de melhorar o ambiente de negócios no Brasil
e apontam ainda o risco de
maior judicialização entre
empresas.
O texto proposto pelo governo federal contempla princi·
pios gerais que devem ser sefcidos na relação entre estao e empresas para diminuir
a bW'Ocracia. As mais destacadas são a dispensa de autorização de funcionamentO para
empresas de baixo risco, a provação automática para funcionamento, caso o Estado não
cumpra o praw, e liberdade
de definição de p reços.
A MP trata também de tem as que dependem de regu!ação adicional e que estão
fora do campo de atuação do
poderfederal Regras e prazo
de licenciamento de empresas, por exemplo, são atribuições de municipios, diz Má·
rio Nogueira, sócio do NHMF
advogados.
Um exem plo de boa ideia
que ainda precisa ser discutida, na avaliação de NegueiSÃO PAULO

com Igor Utsumi e Paula Soprana - - - - - - - - -
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Sebrae prepara vacina
contra facada prometida
por Guedes no SistemaS

ra, é a proposta de que produtos e serviços de startups possam ser testados sem a necessidade de que elas tenham to·
das as autorizações queseriam exigidas no caso de uma
empresa maior.
~como definir se uma empresa está tes tando algo? Tem
coisas que levam um mês, outras, dez anos. Não dá para ter
uma regra genérica e dizer
que, a partir de um certo número de dias, não é mais teste~
A maior parte do q ue
está enunciado na medida,
na prática, já era uma decorrência lógica do que está na
Constituição, afirma Diego
Gualda, sócio do escritório
Machado Meyer.
Eleafirmaqueos princípios
são positivos, mas que tem dúvidas sobre os efeitos práticos.
"Ela vai no sentido correto.
Mas imaginar que esse texto
dará causa a mna melhora no
ambiente econômico no curto
praw é mna dose de otimismo muito grande~
Por outro lado, Luiz Felipe
Valerin, sócio do xavier Vasconcelos Valerin e professor
da FGV Direito SP, afirma que
uma medida com princípios
fundamentais tem valor simbólico e contribui para redação de novas leis e na interpretação das que já existem.
"O fato de a medidaserpassível de regulamentação não

~t~~~!~~~:~=~~~n~i~~

da, já é eficaz, ao menos para
que se possa exigir que a re-

D
PONTOS
DAMP
Atividade de
baixo risco não
necessita de
autorização
pública
É permitido
ter atividade
econômica
em qualquer
horário, respei·
ta ndo regras
sobre silêncio

Empresário
te m boa-fe ate
que se prove
o contrário
Se o governo
não cumprir
prazo de
autorização de
um negócio, e
dada autorizaçãotádta
Arquivos
digitais podem
substituir os
de papel

gulamentaçãosejaeditadano
menor prazo possível", diz.
Há, porém, entre as medidas, pontos que podem tornar mais complexas as disputas entre empresas.
Osny da Silva, professor da
FGV Direito SP, aponta que
uma mudança no Código Civil trazida pela MP prevê que,
em caso de dúvida na interpretaçãode mn contrato, quem
não escreveu o trecho questionado terá sua versão favorecida pelo Judiciário.
Segundo ele, isso levará a
uma disputa com sucessivas
análises de minutas e trocas
de mensagens para descobrir
quem escreveu cada coisa.
Renata de Abreu Martins,
sócia do Siqueira castro e que
considera a MP no geral positiva, diz que a alteraçãodeve
levar empresas a serem mais
rigorosas na elaboração dos
contratos. Porém também po·
de levar a judicialização pelo
fato de o texto da MP ser muito aberto a interpretações.
"Até que ponto um contrato
gera dúvida ou não?"
''Vir.! o muitas disputas baseadas nesse argum ento [de
que uma das partes não redigiu determinado trecho do
contrato avalia Fabiana Fagundes, sócia do BMA.
jã Már io Nog u eira, do
NHMF, afirma que a premissa é positiva, pois incentiva
que as duas partes entrem na
negociação como objetivo de
tomara redação do contrato
o mais participativa possível.
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