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Incentivo Internacional: Governo Português disponibiliza formulário para adesão ao Estatuto de
Investidor da Diáspora.

Após aprovação pelo Conselho de Ministros no dia 23 de julho de 2020 do Programa Nacional de Apoio
ao Investimento da Diáspora “PNAID”, o Governo Português disponibilizou o formulário que permite aos
emigrantes aderir ao Estatuto de Investidor da Diáspora, de modo a beneficiar-se dos apoios oferecidos
pelo PNAID, em especial para investimentos no interior.

Segundo o Governo Português, O PNAID “procura valorizar as comunidades portuguesas residentes no
estrangeiro enquanto ativo estratégico para Portugal em dimensões como a atração de investimento e
internacionalização da economia, bem como promover a coesão territorial, fulcral para o crescimento
económico e desenvolvimento sustentável do país, e reforçar a ligação da Diáspora ao território
nacional”.

O programa visa apoiar as micro, pequenas e médias empresas portuguesas, principalmente no interior
do país, oferecendo condições vantajosas aos emigrantes que realizem investimentos em Portugal, como
por exemplo benefícios fiscais.

Pode participar do PNAID qualquer cidadão português, lusodescendente ou nascido no estrangeiro, a
quem tenha sido atribuída, ou tenha direito a que lhe seja atribuída, a nacionalidade portuguesa, que
resida ou tenha residido por mais de um ano fora de Portugal nos últimos dois anos anteriores à data a
candidatura e que pretenda realizar projetos de investimento em Portugal, individualmente ou por meio
de pessoa jurídica, desde que, na segunda hipótese, seja detentora de capital social superior à 50%
(cinquenta por cento). Para acessar o formulário de adesão ao Estatuto de Investidor da Diáspora, basta
acessar o Portal das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros clicando aqui.

Fontes: Portal do Governo Português e Jornal Económico

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/images/GADG/Declara%C3%A7%C3%A3oInvestidorDi%C3%A1sporaPNAID.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=aprovacao-do-programa-nacional-de-apoio-ao-investimento-da-diaspora
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/atencao-diaspora-formulario-para-pedir-estatuto-de-investidor-ja-esta-disponivel-628655#:~:text=O%20Estatuto%20de%20Investidor%20da,do%20pa%C3%ADs%20previstos%20no%20PNAID.


Turnaround: Empresas apostam na reestruturação para superar a crise.

A expressão da língua inglesa “turnaround” cuja tradução literal ao português é “inversão de marcha”, é
comumente utilizada no âmbito empresarial como sinônimo de reestruturação corporativa, tratando-se
de uma mudança substancial no rumo da empresa, redirecionando-a para a obtenção de resultados
maiores.

O turnaround geralmente é iniciado com o mapeamento da operação da empresa, de modo a identificar e
posteriormente corrigir eventuais falhas que estejam impactando no seu resultado. Planejamento
societário, revisão fiscal e alteração das regras e formas de governança e adequações são alguns
exemplos de processos utilizados no turnaround.

Com o advento da crise ocasionada pela Pandemia, diversas empresas apostaram no turnaround para
superar o momento e obter resultados favoráveis. Como exemplo, podemos citar a multinacional do
setor agro Bunge, que recentemente anunciou que a melhora dos resultados do segundo trimestre se deu
por conta de um processo de reestruturação da companhia, iniciado em 2018 e acelerado nos últimos
tempos.

Por outro lado, segundo especialistas, a Havan, varejista fundada e controlada por Luciano Hang, pode ter
ameaçado o êxito no seu ingresso na bolsa de valores (IPO) por conta da sua fraca atuação no seguimento
e-commerce, sugerindo-se uma reestruturação das atividades da empresa.

Não restam dúvidas que o turnaround, quando feito por profissionais capacitados, é ferramenta essencial
para a manutenção do bom desempenho e crescimento das empresas.

Fontes: CNN Brasil e Valor Econômico.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/28/ipo-da-havan-mostra-empresa-ainda-fraca-no-digital-e-levanta-duvidas-sobre-valor
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/08/24/bunge-acelera-processo-de-reestruturacao-e-ve-melhora-nos-resultados.ghtml


Tecnologia Bancária: Conheça o PIX, a tecnologia que promete revolucionar as transações
bancárias no Brasil

A TED e o DOC estão com os dias contatos! Após a modernização do setor de banca com o advento
das Fintechs e dos bancos digitais, o Banco Central do Brasil lançou esse ano ferramenta que
promete modernizar ainda mais as transações bancárias. Trata-se do PIX, nomenclatura dada à
ferramenta de pagamento instantâneo que será implementada no Brasil a partir de novembro de
2020.

A ferramenta possibilitará que nas transferências monetárias eletrônicas a transmissão da ordem
de pagamento e a disponibilidade dos fundos ao recebedor se dê em tempo real e durante 24h por
dia, acabando com o lapso entre a aprovação da transferência e o efetivo recebimento dos valores.
O custo da operação também será irrisório, acabando com a reclamação da maioria dos usuários da
TED e da DOC.

Segundo o Banco Central do Brasil, o PIX possui as seguintes características: (i) disponibilidade;
(ii) velocidade; (iii)conveniência; (iv) segurança; (v) ambiente aberto; (vi) multiplicidade de casos;
e, (vii) fluxo de dados com informações agregadas.

O serviço de pagamento instantâneo já é utilizado em diversos países do mundo, tais como o Reino
Unido e a Índia, havendo como grande diferença no modelo brasileiro à ausência da tecnologia
blockchain na operação. Basta agora verificarmos como se dará a implantação do PIX no país.

Fontes: Banco Central do Brasil; CNN Brasil; e, Idinheiro.

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/27/saiba-tudo-sobre-o-pix-sistema-que-vai-acabar-com-ted-e-doc
https://www.idinheiro.com.br/modelos-similares-ao-pix-no-mundo/#:~:text=De%20acordo%20com%20especialistas%2C%20a,usam%20o%20recurso%20com%20sucesso.


Comércio Exterior: Senado Brasileiro aprova a prorrogação de incentivos tributários para
empresas exportadoras.

O Senado Federal brasileiro aprovou no último dia 27/08/2020, a medida provisória nº 960/2020,
que prorroga por mais um ano o regime aduaneiro especial denominado drawback, renovando os
incentivos tributários para empresas brasileiras que atuem na área de comércio exterior.

O drawback foi instituído pela Lei nº 11.945/2009 e visa desonerar parcial ou integralmente os
tributos incidentes sobre a importação de insumos utilizados na produção de bens destinados a
exportação, tais como: (i) o Imposto de Importação; (ii) o Imposto sobre Produtos Industrializados;
e, (iii) a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

De acordo com o Ministério da Economia, no ano de 2019, aproximadamente US$ 49 bilhões em vendas
externas foram realizadas com o emprego desse regime, o que representou 21,8% do total das exportações
nacionais no ano passado. Entre os produtos que se beneficiam do drawback, estão frango e a celulose.

O projeto de lei segue agora para sanção ou veto presidencial.

Fonte: Agência do Senado Federal

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/27/senado-aprova-prorrogacao-de-incentivo-a-empresas-exportadoras-texto-vai-a-sancao


Segurança dos Dados: Senado Federal nega prorrogação e Lei Geral de Proteção de Dados entrará em
vigor ainda este ano

Após diversas prorrogações finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) entrará em vigor no
Brasil. Isso porquê, no último dia 26/08/2020 o Senado Federal retirou de votação o artigo 4º da Medida
Provisória nº 959/2020, que adiava a vigência da LGPD para 03 de maio de 2021.

Até o veto ou sanção presidencial a MP 959/2020 permanecerá em vigor, contudo, como o citado artigo
foi retirado de votação, sabe-se que a vigência da LGPD será em agosto de 2020, independente de sanção
ou veto.

A LGPD foi inspirada no Regulamento Europeu de Proteção dos Dados (“GDPR”) e regula as formas de
tratamento dos dados de pessoas físicas, trazendo figuras novas como o controlador de dados, o
operador de dados e o encarregado de proteção de dados.

Ressalta-se que a Agência de Proteção de Dados, criada pela LGPD, ainda não está definida e as
penalidades por ela aplicadas somente poderão ser impostas a partir de 1º de agosto de 2021, o que não
impede, contudo, que as empresas já sejam responsabilizadas, cível e criminalmente, pela inobservância
da LGPD, tão logo inicie sua vigência.

Fontes: Agência do Senado Federal; Valor Econômico; e, Olhar Digital.

https://www12.senado.leg.br/assessoria-de-imprensa/notas/nota-de-esclarecimento-vigencia-da-lgpd#:~:text=O%20Senado%20Federal%20aprovou%20nesta,nele%20previsto%20n%C3%A3o%20mais%20acontecer%C3%A1.
https://valor.globo.com/patrocinado/vamos-criar-juntos-o-proximo-nivel/noticia/2020/08/28/empresas-se-preparam-para-aderir-a-lgpd.ghtml
https://amp-olhardigital-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/amp.olhardigital.com.br/noticia/ex-engenheiro-da-cisco-apagou-16-mil-contas-de-clientes-de-proposito/106085?fbclid=IwAR2jLWD_ElGL5cEiDHyOUZ8Nx2c3vNVxmmKtdXL_ELESBNkmMb-FYjJ5h1w


Desburocratização: Poder público edita normas para facilitar a atividade empresária.

Com a necessidade de alavancar a economia e retomar a atividade empresarial, fortemente abalada pela
crise política e econômica que assola à anos o país, agravada pela Pandemia, o poder público brasileiro
em diferentes esferas tem editado normas que visam apoiar a constituição de novas empresas.

Exemplo disso, o Governo Federal promulgou a denominada Lei da Liberdade Econômica, que, entre
outras coisa, dispensou os microempreendedores individuais (“MEI”) da obrigatoriedade da obtenção de
alvarás e licenças para operar.

A medida começou a valer no dia 1º de setembro de 2020. “Para que seja dispensado de atos públicos de
liberação de atividades econômicas, o candidato a microempreendedor individual deve concordar com o
Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença de Funcionamento,
após se inscrever no Portal do Empreendedor.”

Em ato semelhante, o Governo do Estado de São Paulo anunciou no dia 25/08/2020 a isenção de tarifas,
por 60 (sessenta dias), para a abertura de novas empresas no estado, com o objetivo de incentivar a
retomada da economia.

A suspensão da cobrança de taxas é válida para abertura de empresas LTDA (Limitada), Eireli
(Empresário Individual por Responsabilidade Limitada), S/A (Sociedade Anônima), EI (Empresário
Individual) e Sociedade Cooperativa.

A medida vai até o dia 23 de outubro de 2020.

Fontes: Portal do Empreendedor; Governo Federal; e, Metro Jornal.

https://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/dispensa-de-alvara-e-licenca/dispensa-de-alvara-e-licenca?preview=1
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/08/mais-apoio-ao-microempreendedor-individual-governo-permite-dispensa-de-alvaras-e-licencas
https://www.metrojornal.com.br/foco/2020/08/24/sao-paulo-isenta-taxas-abertura-empresas.html


Direito Europeu: Ryanair recorre ao Tribunal de Justiça da União Europeia contra autorização da
Comissão Europeia para apoio dos Estados à companhias aéreas.

As recentes aprovações da Comissão Europeia para que os Estados-Membros apoiem as companhias
aéreas com capital estatal será objeto de litígio perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. Isso
porquê, as companhias privadas alegam a injeção de capital estatal configura-se concorrência desleal e
seria capaz de minar as demais empresas.

Exemplo disso, a Ryanair, companhia aérea irlandesa que opera no seguimento low cost já anunciou que
recorrerá ao Tribunal de Justiça da União Europeia para barrar os auxílios de Estado, tais como ocorridos
na TAP e possivelmente ocorrerá na SATA. Segundo o presidente da Ryanair Eddie Wilson, em entrevista
concedida ao Jornal Expresso em Portugal, “O que mais surpreendeu? A União Europeia apoiar empresas
de forma não natural (ao aprovar injeções de capital dos Estados). Os consumidores vão perder por
causa da redução da concorrência.”

O presidente da Ryanair defende que os auxílios deveriam ser acessíveis a todos de modo a evitar-se
uma distorção do mercado. A Ryanair já avançou com queixas no Tribunal de Justiça da União Europeia
contra a Comissão Europeia por auxílio de Estados a seis companhias aéreas.

Para Eddie Wilson “o que a Comissão está a fazer é um enorme erro para a concorrência a longo prazo.
Acerca do empréstimo do Governo Português à TAP, Eddie afirmou que “se o Governo português tem 1,2
mil milhões de euros em trocos para companhias áreas o que devia ter feito era abolir as taxas nos
aeroportos portugueses nos próximos três anos e encorajar as companhias aéreas a trazer mais tráfego,
isso é que criaria mais empregos”

Ao que parece essa discussão está longe de se encerrar de maneira amigável, cabendo ao Tribunal de 
Justiça Europeu decidir o tema.

Fontes: Jornal Expresso; Jornal Público; e, Kiosque da Aviação.

https://expresso.pt/economia/2020-09-02-Ryanair-vai-reajustar-operacao-em-Portugal-e-avancar-com-queixa-contra-auxilio-a-SATA?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=economia&utm_content=Ryanair+vai+reajustar+opera%C3%A7%C3%A3o+em+Portugal+e+avan%C3%A7ar+com+queixa+contra+aux%C3%ADlio+%C3%A0+SATA
https://www.publico.pt/2020/06/10/economia/noticia/bruxelas-aprova-ajuda-1200-milhoes-tap-1920126
https://kiosquedaaviacao.pt/depois-da-queixa-contra-a-tap-ryanair-vai-avancar-com-queixa-contra-auxilio-a-sata/

