B2

ECONOM IA & NEGÓCIOS

SALVADOR SEGUNDA-FEIRA 6/11/2017

Divulgação

TRANSAÇÕES Imersão de empresas na
economia digital será tema de palestra

Salvador vai
sediar evento
sobre uso de
moeda virtual
DA REDAÇÃO

Com parcerias locais, a BlockchainAcademy, uma rede
colaborativa de educação,
voltada à formação multidisciplinar e focada em novos sistemas e práticas econômicas virtuais, vai realizar em Salvador, no próximo
dia 13, um evento sobre a
moeda virtual bitcoin e o
blockchain, uma tecnologia
que representa o bloco que
registra todas as transações
envolvendo bitcoins, eletronicamente numa espécie de
livro-razão imutável e criptografado.
O “Encontro de Imersão
Blockchain”, terá como palestrante a cofundadora da
rede BlockchainAcademy,
Rosine Kadamani, que falará
sobre a arquitetura tecnológica revolucionária, por trás
da criptomoedas, e como ela
e poderá ser aplicada a diversos outros segmentos como comércio, indústria, cartórios, área médica, dentre
tantos outros.
A advogada Rosine Kadamani trabalhou por 13 anos
no escritório Pinheiro Neto
Advogados, e é especialista
em Direito Bancário, com
pós-graduação em LLM –
Mercado Financeiro e de Capitais pelo Insper. É a responsável pelo departamento jurídico da BlockchainAcademy, pela administração
geral e também faz parte do
corpo docente.
Na palestra na Bahia, a es-

de divulgação do evento, já
vem sendo considerado como um dos mais esperados
pelo empresariado local.

BLOCKCHAINACADEMYUMA IMERSÃO NA
ECONOMIA DIGITAL

Operações

QUANDO Na próxima
segunda-feira (13)
ONDE Em Salvador, no
centro de convenções do
Hotel Mercure, na
Avenida Prof. Magalhães
Neto, na Pituba
INSCRIÇÕES Pelo link
http://bit.ly/2yUdWoz
com informações também
pelo aplicativo Whatsapp:
71-99982.8806 ou
71- 99185.5863
INVESTIMENTO R$ 390 valor único válido para as
primeiras inscrições
SITES Blockchain
Academy e o da empresa
baiana de comunicação
Texto&Cia

pecialista irá apresentar os
conceitos e experimentações do bitcoin, além dos aspectos tecnológicos do blockchain, potencial e cases de
sucesso. Em seguida, haverá
o espaço para dúvidas e interação com o público, sobretudo empresários baianos que já começam a operar
com as moedas bitcoins,
conforme matéria publicada no caderno Negócios e
Oportunidade, na edição de

Especialista
Rosine
Kadamani,
(Blockchain
Academy)
será a
palestrante

A TARDE no último dia 29.
“Acredita-se que o Blockchain vai mudar a nossa forma de interagir e revolucionar modelos de negócio, assim como fez a Internet”,
afirma a advogada Priscila
Reis, especializada em direito digital. O escritório onde
atua, o Reis Magalhães e Pereira Advogados, e empresa
baiana de comunicação Texto&Cia firmaram parceria
para a realização do evento

na capital baiana, no centro
de convenções do Hotel Mercure, no bairro da Pituba.

Histórico

Quando a criptomoeda foi
desenvolvida, em meados de
2009, o objetivo do seu criador, SatoshiNakamoto, era
de criar uma moeda livre de
controladores, que conectasse seus usuários em uma
rede descentralizada e segura. Anos depois, a bitcoin já

movimenta mais de 160 milhões de dólares em, pelo
menos, 100 países ao redor
do mundo.
“A moeda virtual, juntamente com o sistema de blockchain e plataformas, como a ethereum, formam um
novo conceito em economia,
que vem sendo cada vez
mais conhecido e noticiado
na mídia, e promete render
bons frutos aos que investirem cedo”, frisa o material

De acordo com o Guia do
Bitcoin, uma das característica do uso da moeda virtual
o é mecanismo, em que o
registro dos negócios não é
centralizado ou administrado por uma única instituição. O histórico das transações é armazenado em blocos que somente se encaixam se for utilizada certo
tipo de assinatura digital.
Para haver a efetiva liquidação das operações, a cadeia de transações deve ser
validada pelos demais participantes do mercado (mineradores, que emprestam
sua força computacional para validar transações e criar
novos bitcoins na rede, com
isso ganham frações de bitcoins), para isso precisam
confirmar a veracidade da
chave pública divulgada.
“A palestra será uma oportunidade única para despertar novas ideias e estratégias
no público, interessado,
através da apresentação de
conceitos e tecnologias da
nova era digital”, completam as empresas organizadoras do evento.
As inscrições, com vagas
limitadas, estão sendo realizadas através do link
http://bit.ly/2yUdWoz.
Também pelo Whatsapp: (71)
99982-8806.

BUROCRACIA

FINANÇAS

Brasil leva 4,5 anos para promulgar os
acordos comerciais com outros países

Fundo para investidores
ricos perde atratividade
Reprodução YouTube
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Um levantamento feito pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) mostra que
os acordos internacionais
assinados pelo governo brasileiro levam, em média,
1.590 dias entre a foto oficial
e a entrada em vigor no direito interno. Ou seja, mais
de quatro anos tramitando
na burocracia do Estado.
Para obter tais dados a empresa mapeou a tramitação
de 27 acordos internacionais
firmados pelo Brasil de 2003
pra cá. Destes, somente 18
foram promulgados até então. Os outros nove passaram pelo Congresso e aguardam decreto presidencial.
Entre eles estão o acordo comercial com o Egito (assinado em 2010 e enviado pelo
Congresso ao governo em
agosto de 2015) e os acordos
de investimento com México e Chile (ambos firmados
em 2015 e remetidos pelos
parlamentares ao Planalto
neste ano).
Na avaliação da indústria,

Os fundos criados para gerenciar os recursos dos mais
ricos podem perder parte do
brilho após a publicação da
Medida Provisória 806, que
iguala a tributação deles
com a cobrada de outros produtos do setor. A MP, se aprovada pelo Congresso e sancionada até o fim do ano,
como quer o governo, vai
instituir a cobrança semestral de imposto de renda sobre esses fundos, acessíveis
apenas para famílias com
patrimônio acima de R$ 10
milhões.
Na prática, sem a vantagem da tributação, especialistas avaliam que os gestores das grandes fortunas serão pressionados a garantir
retornos que façam herdeiros, matriarcas e patriarcas
esquecerem do imposto. Caso contrário, avaliam, esses
fundos exclusivos perdem
sua funcionalidade.
Para Alamy Candido, sócio do Martins Candido Advogados, ainda é cedo para

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

Para Diego Bonomo, da CNI, demora é inexplicável e só amplia a burocracia

o prazo é muito longo e prejudica o setor produtivo, já
que impede as empresas
brasileiras de ter acesso rápido às novas regras pactuadas. "Não se pode mais alterar ou emendar o acordo
após ele ter sido assinado. É
uma demora inexplicável,
especialmente no Executivo, onde a tramitação é me-
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ramente burocrática", afirma Diego Bonomo, gerente-executivo de comércio
exterior da CNI.
Há algumas situações em
que este processo pode ir
bem além dos quatro anos e
meio, como é o caso do Acordo de Comércio Preferencial
Mercosul-SACU, cuja promulgação levou sete anos e

um mês. Os presidentes dos
dois blocos assinaram o
acordo em 3 de abril de
2009. O governo do Uruguai, por exemplo, promulgou o acordo em 30 de setembro de 2011. No Brasil, a
Casa Civil só encaminhou a
mensagem para o Congresso mais de um ano depois,
em 14 de abril de 2010.
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PP SRP 43/17. Republicação. Edital na sede, R Almir José de Oliveira, 73, Centro, de 8 às 12h.
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do Jacuípe-Ba, 06/11/17. Joelson Ferreira Carneiro. Pregoeiro.

traçar novas estratégias dentro do fundo ou pensar em
um produto que una as regras específicas que essa
modalidade tem com a vantagem da tributação. No entanto, o especialista afirma
que os investidores terão de
redobrar a atenção e passar
a calcular os resultados na
ponta do lápis.

Custo alto

"É muito provável que (esses
fundos) deixem de existir,
porque têm um custo (taxa
de administração) relevante, colocando na mesma vala
investimentos de R$ 10 mil e
R$ 10 milhões. O natural é
que o investidor vá para o
que tem rentabilidade melhor."
Apesar do baque com a tributação, Alexandre Gottlieb
Lindenbojm, presidente da
gestora Wright Capital, acredita que o fundo exclusivo
ainda é fundamental para
planejamento sucessório de
famílias ricas. Uma vantagem é que, em fundos abertos, não é possível restringir
o resgate do dinheiro.
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